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El 4 de novembre es celebra la VIII Jornada Tècnica a la Fundació Joan Brossa. Podeu veure el programa provisional AQUÍ
Es continua el projecte dels Clàssics Catalans al vostre club de lectura, que al llarg de l’any arribarà a 50
biblioteques públiques de Catalunya
Es mantenen obertes les inscripcions per participar al Viatge literari 2019: Jesús Moncada a Mequinensa que tindrà lloc el 26 i
27 d’octubre, més informació AQUÍ. De moment som una trentena d’inscrits
Es treballa en la tercera ruta literària per Montserrat
Es tanquen els programes de tots els cursos de formació: nou cursos de formació amb el Departament d’Educació,
dues dinamitzacions entorn lectures prescriptives i un curs de formació de diverses sessions amb l’ICE Josep Pallach de
Girona. El primer curs té lloc el 28 de setembre a la Casa Museu Verdaguer a Folgueroles, les fotografies es poden veure AQUÍ
Es treballa per implementar millores al web d’Espais Escrits on, entre d’altres, s’inclourà un apartat dedicat a
l’oferta educativa del patrimoni literari, així com la possibilitat de consultar espectacles i exposicions literàries
També es treballa en la traducció del web del Mapa Literari Català i es rectifiquen les poesies que amb el canvi
de web s’havien transformat, per error, en format prosa
Es treballa amb el Mapa de Recursos de la Diputació de Tarragona: s’inclouran ressenyes de cinc autors tarragonins així
com les rutes i els centres literaris associats a Espais Escrits que formen part de la província de Tarragona
Durant el juliol i agost s’aturen les citacions temàtiques a Twitter que reprenem el setembre. Durant el juliol es van
difondre els centres literaris i a l’agost les rutes
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Durant els mesos de juliol i agost l’espectacle Espais Enllà. El mapa literari català en un clic es presenta en diferents espais
Es recopilen totes les activitats de patrimoni literari previstes per les Jornades Europees de Patrimoni i se’n fa una notícia
al web amb la idea de potenciar el patrimoni literari dins les JEP. AQUÍ
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S’introdueixen textos de Teresa Pàmies i Clementina Arderiu dins el Mapa Literari Català
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RELACIONS EXTERNES I INTERNES
30.09 | Reunió de Junta Directiva d’Espais Escrits
19.07 | 05.09 | 19.09 | Reunió de Junta de la ILC
19.09 | Consell assessor de la ILC
06.07 | Presentació de la primera ruta literària per Montserrat
11.07 | Reunió amb Teresa Fèrriz de Lletra
11.07 | Reunió amb el Servei General de Biblioteques
18.07 | Es representa l’espectacle Espais Enllà dins unes jornades de formació dedicades als professors de català d’arreu del
món. Institut Ramon Llull
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