Dinamitzem el patrimoni literari
Oferim activitats educatives
Assessorem en la creació de rutes
literàries

Espais Escrits
Carretera de l’Església, 104
08017 Barcelona
info@espaisescrits.cat
www.espaisescrits.cat
www.mapaliterari.cat

Dinamitzem clubs de lectura
Fem presentacions dels projectes de la
xarxa
Organitzem activitats d’anàlisi i gestió del
patrimoni literari

@espaisescrits.cat
espais.escrits
L’associació Espais Escrits
és una entitat sense afany
de lucre que des de 2005
promou i divulga el
patrimoni literari,
articulant les relacions
entre entitats, institucions
i fundacions vinculades
amb el llegat dels
escriptors clàssics de
la literatura catalana.

Geolocalitzem la literatura catalana al món
Ofertem viatges literaris
Modalitats de participació a Espais Escrits:
1. Associar-se a Espais Escrits
2. Formar part del Mapa Literari Català
d’Espais Escrits
Amb el suport de:

Més informació:
info@espaisescrits.cat
93 8122157

1. Associar-se a Espais Escrits

2. Formar part del Mapa Literari
Català d’Espais Escrits

www.espaisescrits.cat

www.mapaliterari.cat

Cost: 157,5 € anuals
Formar part de la xarxa Espais Escrits (EE)
implica integrar-se en un projecte comú de
vertebració del patrimoni literari català.
Actualment, en formem part 93 associats.

Avantatges:
Representació
Tenir veu i vot en l’Assemblea General de Socis
Estar representat en el Consell Assessor i la Junta de
Govern de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC)
Formació
Participar en la Jornada Tècnica anual, un espai de debat
entre professionals del patrimoni literari
Disposar d’assessorament en temes relacionats amb el
patrimoni literari
Comunicació
Ser present al web d’EE, de l’MLC i a les xarxes socials
Inclusió de les activitats a l’agenda literària que reben
els 600 amics d’EE
Participar en projectes nacionals i internacionals

Responsabilitats:
Participar en l’Assemblea General de Socis
Participar en la Jornada Tècnica de formació
Nomenar un interlocutor de l’entitat amb Espais Escrits

El Mapa Literari Català és el web de la literatura
catalana arreu del món.

Projectes:
Mapa Literari Català (MLC) d’Espais Escrits
www.mapaliterari.cat
Aplicació de rutes literàries per a telèfons mòbils, un
projecte euroregional de Pirineus-Mediterrània
Catàleg de rutes literàries online i en paper
Dinamització de clubs de lectura a través del
programa Clàssics catalans al vostre club de lectura, del Servei de Biblioteques de la Generalitat de
Catalunya
Citacions literàries, projecte de recull i difusió de
citacions al web d’EE
Participació en el concurs La Casa del Mes, del
fòrum QuèLlegeixes? de la ILC
Geolocalització de la literatura catalana a nivell
mundial amb Placing Literature
www.placingliterature.com
Participació en l’oferta d’avantatges i descomptes
d’activitats literàries per al carnet d’Amic d’EE
Manteniment i actualització permanent del web
d’EE www.espaisescrits.cat
Viatges literaris
Relacions internacionals

Modalitats de participació en l’MLC:
1. Associats d’Espais Escrits
La quota de 157,5 € anual dona dret a una sessió de
formació sobre el gestor de continguts de l’MLC i a
la introducció de 3 espais escrits* el primer any.
2. No associats d’EE
EE oferiex la possibilitat d’encarregar la introducció
a l’MLC de textos i continguts multimèdia d’altres
escriptors. El cost de la introducció dels espais escrits
variarà en funció de si ja es compte amb un
especialista que proporciona la informació o si EE
s’encarrega de la selecció dels continguts.
1 espai escrit* = 1 text literari geolocalitzat al mapa,
amb el context corresponent, imatges i vídeos i,
si escau, traduccions
Cost

No soci

No soci amb Soci d’EE
suport d’EE

Soci amb
suport d’EE

1 espai escrit

100 €

200 € autogestionat

50 €

3 espais escrits

250 €

550 € autogestionat

125 €

6 espais escrits

500 €

1.000 € autogestionat

250 €

