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Celebració de la XVII Assemblea General de Socis on s’aprova el pla de treball i el pressupost 2018
Es continua treballant per acabar la ruta literària a Montserrat
El viatge literari del 2018 tindrà lloc el cap de setmana del 6 i 7 d’octubre al Baix Camp, visitarem l’Aleixar de Manent i la Selva
del Camp de Puig i Ferreter
Es programa el curs de formació El patrimoni literari, un recurs educatiu al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, que
se celebrarà del 2 al 6 de juliol
El Servei de Biblioteques ens comunica que el projecte sobre Activitats commemoratives, presentat en l’assemblea, no es
tirarà endavant. Sí que continuaran amb el projecte Clàssics catalans al vostre club de lectura que aquest any arribarà a 42
biblioteques
Es treballa amb la renovació del web del Mapa Literari Català i una campanya de llançament que inclourà diverses accions
comunicatives
S’actualitzen diversos apartats del web d’Espais Escrits
Es treballa per reformular el concurs La casa del mes que passarà a anomenar-se El lloc literari de... i es vincularà amb el
Mapa Literari Català
Es reprèn el Carnet d’Amic d’EE demanant als socis avantatges i descomptes per oferir als amics de l’entitat
Es treballa per engegar un pla de continguts en xarxa amb la idea que els nostres autors siguin presents a les xarxes socials
S’elabora un projecte amb el Departament d’Ensenyament amb l’objectiu, d’una banda, d’acostar els centres patrimonials als
professors i, de l’altra, donar a conèixer les obres de les lectures prescriptives des del mateix territori de l’autor

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
17.01 | 07.03 | Reunió de la Junta Directiva d’Espais Escrits
17.01 | 12.03 | Reunió amb el Departament d’Ensenyament
24.01 | Reunió amb el QuèLlegeixes? per proposar un canvi de concurs
24.01 | Reunió amb el Servei General de Biblioteques
28.01 | 29.01 | Estada a Montserrat per a crear la ruta literària
06.02 | Reunió amb el Consell Comarcal del Maresme per incorporar autors del Maresme a la xarxa
08.02 | Reunió amb la gestoria pel tancament de comptes anuals 2017
15.02 | Reunió de Junta de l’ILC
19.02 | Assemblea General de Socis d’Espais Escrits
23.02 | Assistència a l’acte de cessió del llegat de la Sra. M. Dolors Orriols a l’UVic-UCC
27.02 | Presentació del llibre La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i
anglès, a l’URV Tarragona

SUBVENCIONS
Es justifica la subvenció de l’OSIC
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