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Davant dels esdeveniments polítics Espais Escrits ha manifestat el seu suport a les institucions catalanes i el seu ferm
compromís amb la democràcia i la llibertat, emetent comunicats específics el 21 de setembre, el 17 d’octubre i el 3 de
novembre (vegeu web). També es va decidir posposar el viatge literari “De Tortosa a Mequinensa” programat pels dies 27, 28
i 29 d’octubre
S’ha celebrat la VI Jornada Tècnica d’Espais Escrits “Llegir per commoure’ns”, esdevenint un espai de reflexió i debat sobre
literatura i educació. En la jornada es va donar a conèixer l’informe Espai, literatura i educació. Estudi sobre els sistemes
d’educació, les xarxes digitals de gestió del patrimoni literari i els centres patrimonials de França, Itàlia i Anglaterra,
encarregat per a l’ocasió
S’han programat dos cursos de formació adreçats a professors on se’ls ha proposat descobrir les rutes literàries com a eines
pedagògico-literàries. Un a Tarragona, organitzat per l’APELLC i l’ICE URV, i l’altre a les comarques de Girona amb tots els
socis corresponents i l’ICE de l’UdG
S’ha continuat el concurs La casa del mes organitzat junt amb el QuèLlegeixes?, el mes d’octubre dedicat a: Espai per al
record Jesús Moncada, novembre: Institució Pública Antoni M. Alcover, i desembre: Fundació Josep Pla
S’han iniciat les 35 dinamitzacions als diversos clubs de lectura de les biblioteques públiques de Catalunya, en el marc del
projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura”
S’ha treballat amb la fase de disseny del nou web del Mapa Literari Català d’EE, que passarà a ser responsive i incorporar
millores significatives de cerca i contingut específic
S’està treballant per la renovació de la junta directiva de cara l’Assemblea General de Socis del 2018
Es treballa per crear una ruta literària a Montserrat
Es publica el llibre La gestió del patrimoni literari, fruit de la tesi de Mireia Munmany emmarcada en el doctorat industrial,
publicada per Publicacions de la Universitat Rovira i Virigili amb la col·laboració d’Espais Escrits
Es redacta un Pla de comunicació d’Espais Escrits i es comença a treballar en un pla de continguts per a xarxes
Es treballa per traduir el web d’Espais Escrits al castellà, francès i anglès
S’inicien els tràmits per tal de demanar un becari de literatura catalana a la UOC

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
14.10 | Espais Escrits és present al Fòrum de les Llengües de la Festa d’OC a Castanet-Tolosan
16.10 | 18.12 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits
06.11 | VI Jornada Tècnica d’Espais Escrits a Vil·la Joana
13.11 | Trobada a Montserrat per crear-hi una ruta literària
28.11 | Es presenta Espais Escrits dins el Projecte europeu RCIA com a exemple de millors pràctiques
10.11 | 14.12 | Reunió de Junta de l’ILC
14.12 | Reunió pel projecte HERA “Cultural Saints Marking Public Spaces”: Small European Cultures between the National and
the Post-National”

SUBVENCIONS
Hem justificat la subvenció de l’IRMU de 750 € per la col·laboració en la publicació de La gestió del patrimoni literari (2017)
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

