
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 

 

 BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL            Nº0 · Juliol 2011 

 

      Trimestralment enviarem un breu butlletí informatiu als socis per tal de donar major visibilitat dels projectes que estem 

      portant a terme des d’Espais Escrits 

 

PLA DE TREBALL 

 WEB: Diàriament s’actualitza la pàgina web. A l’apartat de premsa s’hi ha afegit documentació 

 Ja tenim les frases del dia de Maria Aurèlia Capmany  

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

 Pel seminari es demana als socis que lliurin un o dos textos del seu autor sobre Barcelona 

MLC  

 En l’MLC s’incorporen rutes de M. Àngels Anglada, Josep Pla, Mercè Rodoreda, Narcís Oller, Miquel Martí i Pol i Jacint 

Verdaguer. Textos i traduccions de Cristòfor Despuig, M. Àngels Anglada, Àngel Guimerà, Josep Palau i Fabre, Josep Pla i 

Jacint Verdaguer 

 Ciutadania 4.0 és un projecte de recerca i plataforma de difusió pel desenvolupament d’iniciatives ciutadanes TIC amb  

impacte a Catalunya. Es posen en contacte amb EE per tal de visibilitzar l’MLC www.ciutadania.40.cat i ens posen al nostre 

servei una assessora per discutir cap on volem anar. 

 Cap on volem anar: Potenciar el 2.0 i la participació: millorar la navegació, ampliar la interacció de la pàgina (que l’usuari 

pugui participar a través xarxes socials), ampliar i flexibilitzar les cerques (en diversos formats i més personalitzada), facilitar 

baixar-se continguts: pdf, mp3, implementar el GPS en totes les rutes, facilitar l’accés a compres de productes culturals: 

crowsdourcing, introduir icones per diferenciar els idiomes dels textos. En una segona fase es desenvoluparia l’aplicació per a 

Smartphones, cap a la realitat augmentada. 

 Ara el que cal és buscar finançament i una empresa que treballi en el programari de Phyton amb Django (estem amb diverses 

converses obertes) 

 Ciutadania 4.0 clou amb una presentació el dia 6 de juliol a la seu de Telefonica. On tenim la oportunitat d’explicar l’MLC i 

parlar amb la Fundació Carulla i Barcelona Media. El mateix dia, la Fundació Pla també presenta l’MLC dins Pla digital. 

RELACIONS EXTERNES 

 Institut Ramon Llull (29.06.11), Direcció General de Patrimoni (14.06.11), direcció General de Promoció i Cooperació Cultural 

(22.07.11), Diverses reunions per decidir i concretar el programa del Seminari 

RECURSOS FINANCERS 

 De gener fins a dia d’avui hem demanat subvencions a Unnim, pel Catàleg de rutes, Euroregió per la realitat augmentada de 

l’MLC, ILC per la millora 2.0 de l’MLC 

 Unnim ens concedeix 5.000 € per l’elaboració del Catàleg de Rutes al web. Per tant, es decideix ocultar del web el que hi ha 

fins ara per presentar-ho conforme el projecte subvencionat 

 

ALTRES 

 De moment s’atura la proposta de Tipologia de socis, i se’n tornarà a parlar en la propera assemblea 

 

http://www.ciutadania.40.cat/

