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INFORMACIONS INTERNES DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2019
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Es renova la inclusió de l’associació al cens d’entitats de la llengua catalana
S’inicia el projecte dels Clàssics Catalans al vostre club de lectura, que al llarg de l’any arribarà a 50 biblioteques públiques de
Catalunya
Inscripcions obertes al Viatge literari 2019: Jesús Moncada a Mequinensa que tindrà lloc el 26 i 27 d’octubre, més informació
AQUÍ
Es presenta la primera ruta literària per Montserrat Amb vostre nom comença nostra història
S’inicia la campanya de llançament del Mapa Literari Català difonent-lo, sobretot, a través de les xarxes socials. També
apareixem en diversos mitjans, més informació AQUÍ
Es tanquen els programes dels 9 cursos de formació Cursos de formació per a conèixer autors patrimonials, fruit d’un acord
amb el Departament d’Ensenyament. També ens hem reunit amb l’ICE Josep Pallach de Girona per fer un curs de formació
amb els socis de la província de Girona
Es treballa en millores al web d’Espais Escrits i del Mapa Literari Català, on s’unifica el format de totes les referències
bibliogràfiques
Durant el mes de juny tenim una estudiant en pràctiques, de la branca de turisme
Es continua el projecte de difondre citacions literàries temàtiques a través de twitter
Es demana una subvenció de la Diputació de Tarragona per les millores del Mapa Literari Català i s’accepta la subvenció de
l’OSIC 2019
Introduïm millores i autors (Blai Bonet i Teresa Pàmies) dins l’espectacle Espais Enllà. La literatura catalana en un clic, podeu
veure els diferents espectacles programats AQUÍ

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
06.05 | 26.06 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits
11.04 | 13.06 | Reunió de Junta de l’ILC
12.04 | Acte de Lletres al Parlament
25.04 | Reunió amb Oriol Ponsatí Murlà, nou director de la Institució de les Lletres Catalanes
07.05 | Reunió amb els programadors i dissenyadors del web d’Espais Escrits
23.05 | Oferim una classe sobre la gestió del patrimoni literari català i la tasca que es du a terme des d’Espais Escrits a
alumnes de màster del Campus de Turisme, Hosteleria i Gastronomia
27.05 | Reunió a l’ILC per parlar de les diferents línies de subvencions i l’assemblea general de socis del 2020
30.05 | 11.06 | Reunió a Vil·la Joana amb l’estudiant en pràctiques
14.06 | Homenatge a Isabel-Clara Simó
26.06 | Reunió per preparar la presentació de la primera ruta per Montserrat
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