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EL 14 DE GENER TINDRÀ LLOC LA XII ASSEMBLEA GENERAL DE SOCIS, A LA FUNDACIÓ MERCÈ RODOREDA

PLA DE TREBALL








Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment tenim 120 amics
S’ha canviat el funcionament de la Frase del Dia perquè sigui més fàcil veure les cites literàries de tots els autors de la xarxa,
sense tenir en compte la data en què van ser penjades, com passava fins ara
S’ha celebrat la I Jornada tècnica d’Espais Escrits sobre Georeferenciació i gestió de continguts del Mapa Literari Català on es
va donar a conèixer el gestor de l’MLC perquè els socis puguin gestionar-ne el contingut
S’ha incorporat un nou banner al web d’EE oferint la possibilitat d’anunciar-s’hi. També s’ha endreçat la pestanya d’enllaços i
se n’hi han introduït més
Es segueix treballant amb el projecte Espais Llegits, fruit d’un acord de col·laboració entre Espais Escrits i el Servei de
Biblioteques de Catalunya, i un segon projecte fruit de l’acord amb el Consorci per la Normalització Lingüística
S’han creat jocs literaris amb els autors d’Espais Escrits que ja vam utilitzar en la Jornada del Living Heritage!
Ens hem presentat als Premis Ateneus 2012 amb les millores portades a terme a l’MLC

RELACIONS EXTERNES I INTERNES










25 d’octubre Homenatge a Joaquim Molas, president d’honor de l’entitat, a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer
El 7 de novembre Presentació de l’MLC i EE a la Facultat de Filologia de la UB
El 9 de novembre Reunió a la ILC per repensar la gestió literària
El 10 de novembre Jornades Living Heritage!, a Girona
El 13 i 28 de novembre Realització d’un taller en el marc de l’escola d’hivern de les biblioteques
El 16 de novembre Presentació del llibre “Literatura, territori i identitat” en el Simposi Pere Calders
El 19 de novembre Reunió de Junta Directiva a l’Espai VilaWeb
El 26 de novembre Comunicació sobre l’estat de la qüestió de les rutes literàries a Catalunya i el Mapa Literari Català en un
Congrés Internacional celebrat a Lisboa
El 29 de novembre Presentació de l’MLC i EE a l’Ateneu Barcelonès

RECURSOS FINANCERS



Hem rebut la subvenció d’UNNIM de 5.000€ per a la realització del catàleg de Rutes Literàries
Ens atorguen una subvenció Euroregional de 10.000€ per portar a terme una aplicació APP de les rutes literàries d’EE



SOCIS
Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar a l’agenda del web d’EE.

Us recordem que el proper dilluns 14 de gener tindrà lloc la XII Assemblea General de Socis a la Fundació Mercè
Rodoreda. Si coneixeu algú a qui li pugui interessar entrar a formar part de la xarxa feu-li saber, siusplau. Ja que en
l’Assemblea hi haurà la possibilitat d’acceptar nous socis.

Horari: de dilluns a dijous de 2/4 de 9h a 2h i dimarts a la tarda de 2/4 de 4 a 2/4 de 7h
info@espaisescrits.cat

