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INFORMACIONS INTERNES DEL QUART TRIMESTRE DE L’ANY 2019

PLA DE TREBALL
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El 4 de novembre se celebra la VIII Jornada Tècnica a la Fundació Joan Brossa Treballar en xarxa els autors patrimonials
Es continua el projecte dels Clàssics Catalans al vostre club de lectura, que al llarg de l’any ha arribat a 50 biblioteques
públiques de Catalunya amb unes valoracions molt positives per part de tots els participants
Es treballa en la tercera ruta literària per Montserrat O dolça confident d’amor i de sofrença
Se celebren dotze cursos de formació, 9 activitats formatives per conèixer autors patrimonials i dues dinamitzacions de clubs
de lectura de lectures prescriptives, organitzades conjuntament amb el Departament d’Educació. I un darrer curs a Girona El
patrimoni literari, un recurs educatiu, organitzat per socis de la província de Girona. Tots els cursos reconeguts com a activitat
de formació permanent
Ja es poden visualitzar els nous apartats al web d’Espais Escrits: Educació, Exposicions itinerants, Espectacles itinerants i
Viatges literaris, dins l’apartat Què fem
Es tradueix la interfície del web del Mapa Literari Català al castellà i anglès
Es continuen difonent citacions temàtiques, dels diversos autors associats, a través de twitter. I el cap de setmana es donen a
conèixer les rutes literàries existents
S’introdueixen textos de Josep Carner dins el Mapa Literari Català
Es treballa en el pla de treball de 2020

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
09.10 | Reunió amb el Consorci de Normalització Lingüística de Barcelona
26-27.10.19 | Viatge literari 2019: “La Mequinensa de Jesús Moncada”
04.11 | Jornada Tècnica d’Espais Escrits
12.11 | Reunió a la Diputació de Tarragona
21.11 | Reunió a Vil·la Joana per tirar endavant la tercera ruta literària per Montserrat
29.11 | Presentació d’Espais Escrits davant les biblioteques de serveis territorials de Tarragona
02.12 | Reunió de Junta d’Espais Escrits
05.12 | Reunió amb el gestor
10.12 | Reunió amb el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
12.12 | Reunió amb la UOC
18.12 | Reunió amb el Departament d’Educació
18.12 | Homenatge a Joan F. Mira, president d’honor d’Espais Escrits
31.10 | 21.11 | 19.12 |Reunió de Junta de la ILC
21.11 | Consell assessor de la ILC
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