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      INFORMACIONS INTERNES DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2018 

 
PLA DE TREBALL 

⋅  Els clàssics catalans continuen de gira per diversos clubs de lectura de les biblioteques de Catalunya 
⋅  El 6 i 7 d’octubre se celebra el Viatge literari 2018: Marià Manent, Joan Puig i Ferreter i l’arquitectura modernista de l’Institut 

Pere Mata de Reus 
⋅  Continuem treballant amb la nova versió web del Mapa Literari Català (mapalit.alt120.com)  
⋅  Es realitzen les Activitats formatives per a conèixer autors patrimonials, fruit d’un acord amb el Departament d’Ensenyament 
⋅  Es comunica la traducció del web d’Espais Escrits al castellà, anglès i francès  
⋅  A nivell de xarxes es treballa per difondre les activitats dels nostres socis #ActivitatsEE  
⋅  En el lliurament dels VII Premis Pompeu Fabra, el jurat fa una menció de reconeixement especial a les 214 entitats que 

formen part del Cens d’Entitats de foment de la llengua catalana, de la qual en forma part Espais Escrits 
⋅  El 5 de novembre celebrem la VII Jornada Tècnica d’Espais Escrits: “Entre cartografia i identitat” a la Fundació Palau, amb 30 

persones inscrites, en la jornada s’hi va representar l’espectacle Espais enllà. Els clàssics de la literatura catalana en un clic, a 
càrrec de Gemma Sangerman 

⋅  S’ofereix la possibilitat, als socis, d’acollir estudiants de turisme i/o de filologia catalana en pràctiques. A més de proposar 
treballs finals de màster per als estudiants de turisme 

⋅  La Fédération des maisons d’écrivains convida Espais Escrits a participar en una taula rodona en el marc de la XX edició dels 
Recontres des maisons d’écrivains, a Bourges (veure crònica) 

⋅  Donem per finalitzada la primera ruta literària a Montserrat, que inaugurarem a inicis del 2019, i iniciem la segona ruta 
literària sobre natura  

⋅  Ens hem registrat a l’ICLM (la branca literària de l’ICOM) 
⋅  De cara el 2019, la Diputació de Barcelona es compromet a fer l’espectacle Espais Enllà a les biblioteques del Maresme, i 

l’Institut Ramon Llull dins les jornades de lectorats que es fan al mes de juliol. El 29 i 27 de febrer també anirà al Campus 
Catalunya de la URV 

 
 

RELACIONS EXTERNES I INTERNES 
⋅  11.10 | Reunió amb IURIS per la renovació del web del Mapa Literari Català 
⋅  25.10 | 20.12 | Reunió  a Montserrat per parlar sobre la presentació de la ruta literària Montserrat al cor dels poetes  
⋅  02.10 | 12.11 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits 
⋅  28.11 | Reunió a la Biblioteca Joan Triadú de Vic per participar en el Pla d’acció cultural de la ciutat 
⋅  23.10 | Reunió amb la Diputació de Barcelona, a l’Àrea de Parcs Naturals 
⋅  23.10 | Assistim en els VII premis Pompeu Fabra  
⋅  05.11 | VII Jornada tècnica d’Espais Escrits: “Entre cartografia i identitat” 
⋅  13.11 | Reunió amb l’Institut Ramon Llull 
⋅  13.11 | Reunió amb els responsables del Màster del Campus de Turisme, Hoteleria i Gastronomia. Universitat de Barcelona 
⋅  15.11 | Reunió de Junta de l’ILC i Consell Assessor 
⋅  15-16-17.11 | XX edició de Recontres des maisons d’écrivains, a Bourges 
⋅  03.12 | Reunió amb en Joan Pluma per parlar del Projecte d’especialització i competitivitat territorial: natura, cultura i 

Intel·ligència en xarxa, a la demarcació de Girona 
⋅  18.12 | Reunió amb la gestoria 

19.12 | Reunió amb el Departament d’Ensenyament per valorar les Activitats formatives per a conèixer autors patrimonial 


