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Es celebra la XVI Assemblea General de Socis amb l’assistència d’una trentena de persones, representant a 22 centres
associats. S’hi integren 12 nous socis i se’n dóna de baixa un, passant a ser 93 socis
S’ha actualitzat la pàgina d’inici del web d’Espais Escrits incorporant l’apartat de notícies
S’ha reformulat l’agenda d’activitats que s’envia mensualment a socis i amics, a partir d’un disseny renovat del mailchimp
amb sis destacats
S’han enviat les quotes de soci del 2017
Es renova la inclusió al cens d’entitats de foment de la llengua catalana
S’ha celebrat el curs d’estiu El patrimoni literari, un recurs educatiu, tant a les comarques de Girona a partir del Mòdul 5, com
al col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona
S’ha treballat amb el programa del curs de formació del Mòdul 6, a les comarques de Girona, i un nou curs de formació a
Tarragona Les rutes literàries a l’ensenyament
Es coordinen i programen les 35 lectures en el marc del projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura”, que començaran
a partir del mes d’octubre
S’ha treballat amb el programa del Viatge literari De Tortosa a Mequinensa, que tindrà lloc els dies 27, 28 i 29 d’octubre
S’està treballant per tancar el programa de la jornada tècnica Llegir per commoure’ns
S’ha continuat el concurs La casa del mes, exceptuant-ne els mesos d’estiu. Febrer: Joan Maragall, març: Gerard Vergés, abril:
Miquel Martí i Pol, maig: Manuel de Pedrolo, juny: Marià Manent, setembre: Manuel de Cabanyes.
S’ha renovat la marca d’Espais Escrits (Propietat Intel·lectual)
S’inicien les reunions amb els programadors per renovar el web del mapa literari català i que aquest passi a ser responsive
Es treballa en un pla de comunicació de l’associació
Es proporciona informació per un article sobre patrimoni literari que apareixerà a la Revista de Girona
Es renova el conveni amb la Fundació Carulla que continua com a soci protector d’Espais Escrits
S’incorporen les fotografies de les rutes literàries del web d’Espais Escrits

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
30.01 | Assemblea General de Socis
16.01 | 13.01 | 8.05 | 19.06 | 21.09 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits
16.01 | 17.07 | Reunió pels Clàssics catalans a les biblioteques
7.02 | 27.04 | Curs d’estiu “El patrimoni literari, un recurs educatiu. Mòdul 5”. Girona
8.02 | 19.07 | Presentacions Doctorat Industrial
19.01 | 16.02 | 16.03 | 18.04 | 18.05 | 21.09 | Reunió de Junta de l’ILC
18.04 | Reunió del Consell Assessor de l’ILC
21.09 | Reunió amb IURIS, empresa de comunicació web

SUBVENCIONS
S’ha demanat la subvenció de l’ILC, se’ns han concedit 20.000 €

Horari: dilluns, dimecres i divendres de 8 a 3h, dimarts de 2/4 de 4 a 2/4 de 6h de la tarda i dijous de 8 a 10h
info@espaisescrits.cat | 660504998 | espaisescrits.cat

