
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 
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      Es treballa en la primera fase de millora del Mapa Literari Català que incorporarà xarxes socials, traduccions dels textos i     

     crowdsourcing de serveis 

 

PLA DE TREBALL 

 WEB: S’afegeixen les memòries en l’apartat de documentació. 

 Traduït al castellà l’apartat dels escriptors  

 La Ruta Joan Vinyoli i l’espai Cosme Vidal, ja es troben a la pàgina web d’EE 

 Es crea un eix cronològic amb els autors d’Espais Escrits. De moment es troba al facebook i properament serà visible a la 

pàgina web 

 Comissions, tothom qui vulgui es pot anar apuntant a les diverses comissions (Publicacions, web i projectes internacionals) 

 S’està ordenant l’arxiu de l’associació 

 S’està treballant en el Catàleg de Rutes Literàries. Hi ha socis que encara han d’enviar la seva. 

MLC  

 Estem a l’espera de saber el pressupost per engegar la primera fase de millora de l’MLC, amb l’empresa Barcelona Media.  

Fase I: Potenciar la participació 2.0: ampliar la interacció de la pàgina (que l’usuari pugui participar a través de xarxes socials i 

es relacioni la web de l’MLC amb la d’EE), ampliar i flexibilitzar les cerques (en diversos formats i més personalitzada), 

implementar el GPS en totes les rutes, facilitar l’accés a compres de productes culturals: crowdsourcing, introduir icones per 

diferenciar els idiomes dels textos; i incorporar el logo de la llicència creative common.  

 Diversos socis presenten l’MLC en les seves respectives seus 

 Presentem una comunicació sobre l’MLC a un Congrés Internacional Mapping e-lit: Lectura i anàlisi de la literatura digital. 

Estem a l’espera que ens diguin si ens accepten. 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 

 Reunió amb Barcelona Media per l’MLC (15.09.2011) 

 Assistim a un taller pràctic al CCCB sobre participació i co-creació (14.09.2011), i el nostre logo surt a les jornades Paradigmes 

de futur per realimentar l’acció cultural de l’UB a canvi que els fem publicitat al nostre web. 

 S’ha canviat el contracte que tenim amb Vilaweb que passa de 24 hores de presència a tenir-ne 12 i, a canvi, ens ofereixen 

una sala per reunir-nos-hi un cop cada dos mesos 

 Reunió de Junta a l’espai VilaWeb (19.09.2011) on es parla sobre el desenvolupament de l’MLC, del Catàleg de Rutes 

Literàries i del Seminari, com a temes destacats. 

RECURSOS FINANCERS 

 La Institució de les Lletres Catalanes ens denega una subvenció per a millorar la pàgina web de l’MLC, per falta de punts 

 L’1 de novembre és el termini per justificar 28.100 € a l’ILC per la subvenció de concurrència no pública pel funcionament de 

la xarxa 

 

SOCIS 

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

 


