
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 
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      ESPAIS ESCRITS PRESENTA UN MANUAL SOBRE GESTIÓ DEL PATRIMONI LITERARI CATALÀ, EL 10 D’ABRIL AL MACBA 

 

PLA DE TREBALL 

 A inicis d’any es va elaborar la Memòria del 2011 i el Pla de Treball del 2012, consultables al web (Documentació) 

 S’ha creat una base de dades de tots els socis 

 Tots els autors d’Espais Escrits consten al web amb els dos cognoms, seguint el referent del Gremi d’Editors de Catalunya 

 El nou soci del Centre de Lectura de Reus ja es troba al web d’Espais Escrits 

 En l’apartat web dels seminari s’han tret els PDF’s de totes les ponències i al 2012 s’hi ha afegit informació del llibre 

Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat amb la possibilitat de comprar-se de forma virtual 

 La presentació de Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat, serà el proper 10 d’abril a les set de la 

tarda al Centre de Documentació i Estudi del MACBA. S’aprofitarà aquest dia perquè els socis vinguin a buscar els exemplars 

que vulguin. Sinó s’enviaran i es pagarà contra reembors 

 EE estableix un acord amb el TR3SC per difondre les rutes literàries, a canvi, els socis que ho desitgin han d’oferir un 

descompte 2x1 

 Seguint les indicacions dels socis en l’assemblea, el carnet d’Amics d’Espais Escrits serà gratuït amb l’objectiu de fidelitzar 

públic i compartir-lo. Properament es demanarà que els socis ofereixin campanyes puntuals de descompte 

 El Mapa Literari Català www.mapaliterari.cat ja ofereix les millores de navegació, participació i traduccions. Properament es 

demanarà als socis que pengin textos traduïts i s’apliqui el GPS en les rutes literàries (de forma automàtica) 

 EE es registra al Google Maps, entra a l’Enciclopèdia Catalana i al Viquipèdia. La comissió web s’encarregarà de decidir 

l’estratègia que se seguirà a partir d’ara 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 El 08.02.12, la Junta Directiva va mantenir una reunió amb la Institució de les Lletres Catalanes per acordar que aquest any EE 

no organitzarà el seminari, i dedicarà els esforços en una Jornada Tècnica que se celebrarà a mitjans d’octubre 

 Representants de l’Institut Ramon Llull van venir a conèixer (24.02.12) la secretaria d’EE i ens conviden el 18 de juliol a 

presentar el mapa dins les XXVI Jornades Internacionals per a professors de català, a la Universitat de Vic 

 El 02.03.12 es va celebrar la XI Assemblea General de Socis a l’Espai VilaWeb, on van entrar tres nous socis: el Grup 

Modernista de Reus, Miquel Llor, i Josep Pin i Soler 

 El 28.03.12 EE va participar en la IV Jornada de Foment de la Lectura al Prat de Llobregat 

RECURSOS FINANCERS 

 ILC ens torna a reduir un 10% del pressupost i aquest any obtindrem 25.000 € 

 En assemblea es va acordar que el 2013 la quota de socis serà de 150€ 

 S’ha enviat el projecte del Catàleg de Rutes Literàries i l’MLC a Abertis, en busca d’ajuda econòmica 

 

 

SOCIS 

 Les diverses activitats organitzades pels socis es poden trobar al web d’EE 

http://www.mapaliterari.cat/

