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	  	  	  	  	  	  INFORMACIONS	  INTERNES	  DEL	  TERCER	  TRIMESTRE	  DE	  L’ANY	  2018	  

	  
PLA	  DE	  TREBALL	  

⋅  Els	  clàssics	  catalans	  comencen	  la	  gira	  per	  diversos	  clubs	  de	  lectura	  de	  les	  biblioteques	  de	  Catalunya	  
⋅  S’ultimen	  els	  detalls	  del	  Viatge	  literari	  2018:	  Marià	  Manent,	  Joan	  Puig	  i	  Ferreter	  i	  l’arquitectura	  modernista	  de	  l’Institut	  Pere	  

Mata	  de	  Reus,	  on	  s’hi	  inscriuen	  12	  persones	  
⋅  Es	   revisa	   la	  nova	  versió	  web	  del	  Mapa	  Literari	  Català	   (mapalit.alt120.com)	  perquè	   funcioni	   tot	   correctament.	  Es	  dissenyen	  

totes	  les	  postals	  promocionals	  per	  quan	  sigui	  el	  moment	  de	  fer-‐lo	  públic	  
⋅  Es	  concreten	  els	  programes	  de	   les	  Activitats	  formatives	  per	  a	  conèixer	  autors	  patrimonials,	  que	  es	  realitzaran	  a	  deu	  serveis	  

territorials	  de	  tot	  Catalunya,	  i,	  a	  més,	  es	  treballa	  per	  realitzar	  dues	  jornades	  formatives	  entorn	  lectures	  prescriptives	  
⋅  Ja	  hi	  ha	  traduïts	  alguns	  continguts	  del	  web	  d’EE,	  tot	  i	  que	  encara	  no	  se	  n’ha	  fet	  la	  difusió	  a	  l’espera	  de	  tenir	  la	  home	  acabada	  
⋅  A	  nivell	  de	  xarxes	  es	  treballa	  per	  difondre	  les	  activitats	  dels	  nostres	  socis	  #ActivitatsEE	  i	  el	  projecte	  #EfemèridesLit2018	  	  
⋅  S’elabora	  un	  dossier	  amb	  diverses	  propostes	  literàries	  i	  serveis	  que	  es	  poden	  oferir	  des	  d’Espais	  Escrits	  
⋅  La	   seu	   d’Espais	   Escrits	   es	   trasllada,	   deixa	   el	   Museu	   Verdaguer	   de	   Folgueroles,	   on	   havia	   estat	   des	   del	   seu	   naixement,	   i	  

s’instal·∙la	   al	   MUHBA	   Vil·∙la	   Joana,	   Casa	   Verdaguer	   de	   la	   Literatura	   de	   Barcelona.	   Coincidint	   que	   l’actual	   secretària	   de	  
l’associació	  és	  Teresa	  Macià	  (MUHBA)	  

⋅  Mireia	  Munmany	  incrementa	  la	  seva	  jornada	  laboral	  a	  30	  hores	  setmanals	  
⋅  L’actor	  Lluís	  Soler	  i	  Montse	  Vellvehí	  posen	  la	  veu	  a	  la	  primera	  ruta	  literària	  de	  Montserrat	  
⋅  Renovem	  el	  nostre	  compromís	  amb	  el	  cens	  d’entitats	  de	  foment	  de	  la	  llengua	  catalana	  
⋅  La	  Institució	  de	  les	  Lletres	  Catalanes	  decideix	  incorporar	  Teresa	  Pàmies	  tant	  al	  web	  d’Espais	  Escrits	  com	  al	  del	  Mapa	  Literari	  

Català,	  a	  més	  d’incrementar	  amb	  nous	  textos	  i	  noves	  locucions	  autors	  ja	  existents	  
	  

	  
RELACIONS	  EXTERNES	  I	  INTERNES	  

⋅  12.07	  |	  Reunió	  amb	  IURIS	  per	  la	  renovació	  del	  web	  del	  Mapa	  Literari	  Català	  
⋅  12.07	  |	  Reunió	  per	  tancar	  la	  primera	  ruta	  literària	  a	  Montserrat	  Montserrat	  al	  cor	  dels	  poetes	  
⋅  16.07	  |	  Reunió	  de	  Junta	  Directiva	  d’Espais	  Escrits	  
⋅  18.07	  |	  26.09	  |	  Reunió	  a	  la	  Biblioteca	  Joan	  Triadú	  de	  Vic	  per	  participar	  en	  el	  Pla	  d’acció	  cultural	  de	  la	  ciutat	  
⋅  10.08	  |	  Reunió	  amb	  la	  Diputació	  de	  Tarragona	  
⋅  13.09	  |	  Reunió	  amb	  el	  Departament	  d’Ensenyament	  
⋅  13.09	  |	  Reunió	  amb	  Joan	  Elies-‐Adell,	  director	  de	  la	  Institució	  de	  les	  Lletres	  Catalanes	  
⋅  17.09	  |	  Reunió	  amb	  Tantàgora	  per	  proposar-‐los	  un	  curs	  formatiu	  
⋅  27.09	  |	  Reunió	  de	  Junta	  de	  Govern	  i	  Consell	  Assessor	  de	  la	  ILC	  
⋅  28.09	  |	  Gravació	  amb	  Lluís	  Soler	  i	  Montse	  Vellvehí	  als	  estudis	  de	  Catalunya	  Ràdio	  

	  
	  
	  

SUBVENCIONS	  
S’han	  rebut	  23.000	  €	  de	  la	  subvenció	  de	  l’OSIC	  


