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EL 18 D’OCTUBRE TINDRÀ LLOC LA I JORNADA TÈCNICA D’ESPAIS ESCRITS

PLA DE TREBALL









Ampliació de les rutes literàries al web d’Espais Escrits. I publicació d’un anunci al diari ARA
Es continua treballant amb la campanya Fes-te Amic. De moment tenim 91 amics
Assistim en la Setmana del Llibre en Català amb un estand compartit dins la Institució de les Lletres Catalanes i diverses
activitats portades a terme pels socis. Elaborem un róller amb el Mapa dels associats per mostrar la territorialitat de la xarxa.
Organització i concreció de la Jornada tècnica sobre Georeferenciació i gestió de continguts del Mapa Literari Català que
tindrà lloc el proper 18 d’octubre a Vilanova i la Geltrú
Actualitzem la pàgina web d’Espais Escrits traient la pantalla inicial i anant directament als continguts. També es canvia la
pestanya de Contactar per Fes-te Amic
Seguiment del projecte Espais Llegits, fruit d’un acord de col·laboració entre Espais Escrits i el Servei de Biblioteques de
Catalunya. En aquest moment estem treballant per oferir la dinamització d’una sessió del Club de Lectura, acompanyada
d’una ruta literària o d’una visita a l’espai escrit
Acord amb Què Llegeixes? Per oferir L’Espai escrit de la setmana, a partir d’un concurs on es plantejaran preguntes i qui ho
endevini podrà visitar l’espai. Una manera més de donar a conèixer i fer present Espais Escrits a la ciutadania

RELACIONS EXTERNES I INTERNES









El 6 de juliol vam tenir una reunió amb la Casa de la Literatura del Quebec per donar-los a conèixer l’associació i el Mapa
Literari Català
El 10 de juliol es va tenir una reunió amb la Institució de les Lletres Catalanes per tal de coordinar-nos durant la Setmana del
Llibre en Català
El 18 de juliol vam presentar el Mapa Literari Català dins les XXVI Jornades Internacionals per a Professors de Català, a la
Universitat de Vic
El 12 de setembre vam mantenir una reunió amb el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, sense arribar a
cap acord concret
El 20 de setembre, el periodista, escriptor i traductor Joan F. Mira i la Montserrat Comas, vicepresidenta d’EE, van presentar
el llibre Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat, a la biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa
El 27 de setembre, a la seu de Folgueroles, ens va venir a visitar una comissió de Sant Carles de la Ràpita que està treballant
en una ruta de Sebastià Juan Arbó
El 28 de setembre ens vam reunir en Junta per tancar temes i obrir-ne de nous
Espais Escrits es registra a kulturpyrctp.org, una base de dades de recursos culturals que afavoreix la cooperació entre els
agents culturals dels territoris: Andorra, Aquitània, Aragó, Catalunya, Languedoc- Roussillon, Midi-Pyrénées, Navarra i País
Basc

RECURSOS FINANCERS





Hem rebut la subvenció de l’IRMU per la publicació de les actes (de 900 €), i estem a l’espera de justificar la subvenció
d’UNNIM, pel Catàleg de Rutes Literàries d’Espais Escrits (5.000 €).
Estem a l’espera de rebre el primer pagament de la dotació de la ILC (de moment sine die)
SOCIS
Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar a l’agenda del web d’EE, i s’envien setmanalment als Amics.
Properament l’enviament serà quinzenal.

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

