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ESPAIS ESCRITS ESTARÀ TANCAT PER VACANCES DURANT EL MES D’AGOST

PLA DE TREBALL
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Introducció de nous punts al mapa d’Espais Escrits, identificant els nous socis.
Elaboració d’un projecte per crear una aplicació de rutes literàries per a mòbil i tauletes electròniques que es presenta en el
marc d’una subvenció euroregional.
Es fan diverses presentacions arreu dels Països Catalans del llibre Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari
a debat.
Introducció de noves rutes literàries al web d’Espais Escrits.
Actualització de l’apartat d’escriptors del web d’EE amb la informació d’un nou soci.
Preparació de la Jornada Tècnica dirigida a tots els associats que tindrà lloc el 18 o 19 d’octubre a Vilanova i la Geltrú (data
per confirmar) sobre geolocalització, georeferenciació i gestió de continguts del Mapa Literari Català d’EE.
A finals del mes de juny es posa en marxa la campanya “Fes‐te Amic Amiga d’Espais Escrits”.S’envia el carnet i les ofertes
corresponents als socis i a tothom qui ho demani.
S’inclouen diverses traduccions al Mapa Literari Català d’EE.

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅

El 24.04 s’assisteix al I Congrés Geografies Literàries de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València per donar a
conèixer Espais Escrits i els projectes que porta a terme: les rutes literàries, l’MLC i el llibre que recull les aportacions
teòriques dels Seminaris sobre Patrimoni Literari i Territori (2005‐2010).
El 14 de juny es van presentar les rutes literàries a les I Jornades de Turisme del Garraf.
El 14 de juny també es va presentar el treball que realitza Espais Escrits en el marc de la Conferència Internacional “Rutas
Turísticas e Itinerarios Culturales: Entre la memòria y el desarrollo”, organitzades per la UNESCO a Quebec.
El 21 i 22 de juny es va participar en les Journées Patrimoine écrit. Patrimoine écrit et territoires organitzades pel Ministeri
de Cultura i Comunicació de França, l’associació CORDIAL i la ciutat de Sélestat.
Ens entrevistem amb la responsable del Servei de Biblioteques i iniciem el projecte Espais Llegits. Es comprometen a pagar‐
nos 500 cartells de les rutes literàries i a donar‐ne difusió a la xarxa de biblioteques de la Generalitat. També els oferim la
possibilitat de fer presentacions del llibre Literatura, territori i identitat i de col∙laborar en la dinamització de la sessió que els
seus clubs de lectura dediquin a la lectura d’un autor associat a EE, sempre prèvia concertació amb l’associat d’EE
corresponent.
Acord de col∙laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística per a la realització d’activitats conjuntes amb els
diversos centres del territori.
Es negocia publicar un anuncia al diari ARA, a pàgina completa, per informar sobre les rutes literàries d’EE.

RECURSOS FINANCERS
⋅

⋅

Ens entrevistem, tot i que infructuosament, amb el Departament de Turisme i Abertis per trobar finançament per a la difusió
de les rutes literàries d’EE.

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

