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Es treballa amb el contingut i la posada en escena de l’espectacle Espais enllà. El Mapa Literari Català en un clic, a càrrec de
Gemma Sangermán. El 7 de juny es fa una presentació prèvia a Vil·la Joana, en el marc de la Festa Verdaguer 2018
S’anul·la el curs El patrimoni literari, un recurs educatiu al Col·legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona, que s’havia de
celebrar entre el 2 i el 6 de juliol, per falta d’inscrits. Ens comenten que el contingut és molt interessant però que s’hauria de
modificar el format i evitar fer-lo en espais diferents
Es dona per tancat el contingut literari de la ruta literària a Montserrat, falta locutar els textos i pensar en la presentació
Es difon el programa del Viatge literari 2018: Marià Manent, Joan Puig i Ferreter i l’arquitectura modernista de l’Institut Pere
Mata de Reus, que tindrà lloc el 6 i 7 d’octubre
Es treballa amb el nou web del Mapa Literari Català, s’envia l’enllaç als socis perquè puguin testejar-lo: mapalit.alt120.com
Es coordina el projecte Clàssics catalans al vostre club de lectura, que dinamitzarà clàssics catalans a 42 biblioteques de tot
Catalunya
Es treballa amb la traducció del web d’Espais Escrits
La Jornada Tècnica se celebrarà el 5 de novembre a la Fundació Palau, Entre cartografia i identitat comptarà amb ponències
de Simona Skravec i Andreu Blanch, també es reservarà un espai per parlar del Mapa Literari Català i conèixer el
funcionament del gestor de continguts
Es manté actiu el Carnet d’Amic d’EE demanant als socis avantatges i descomptes per oferir als amics de l’entitat
A nivell de xarxes es treballa per difondre les activitats dels nostres socis #ActivitatsEE i el projecte #EfemèridesLit2018
RELACIONS EXTERNES I INTERNES
10.05 | Reunió de la Junta Directiva d’Espais Escrits
24.04 | Reunió al Marquet de les Roques. Propostes per al Pla d’usos
24.04 | Reunió programador web per la traducció del web d’Espais Escrits
25.04 | Reunió amb IURIS per la renovació del web del Mapa Literari Català
10.05 | Reunió amb Marina Strassa, estudiant que fa un projecte sobre cases museu
16.05 | Presentació del llibre La gestió del patrimoni literari. Conceptualització i anàlisi comparativa dels models català i
anglès, a la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell
01.06 | Assistim a la VI Conferència de l’Aula Joaquim Molas: Llegir. On som?
04.06 | Se’ns convida a l’espectacle Maragall a casa, de Josep M. Jaumà
06.06 | Reunió a la Biblioteca Joan Triadú de Vic per participar en el Pla d’acció cultural de la ciutat
26.06 | Es presenta Espais Escrits i el Mapa Literari Català dins la VII Jornada de lectura i escriptura a la Catalunya central, a
Sant Joan de Vilatorrada
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