BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL

Nº33 · Març 2020

INFORMACIONS INTERNES DEL PRIMER TRIMESTRE DE L’ANY 2020

PLA DE TREBALL
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Les activitats dels nostres socis queden ajornades o cancel·lades i els centres literaris tancats, seguint les mesures decretades
pel Govern de la Generalitat davant la situació provocada pel COVID-19
Des de secretaria continuem treballant, amb més o menys normalitat, potenciant les xarxes socials i nodrint de contingut tant
el web d’Espais Escrits com del Mapa Literari Català. Hem ampliat citacions i treballem per incorporar més textos a l’MLC
També s’ha treballat en el Pla de Treball 2020 i el seu pressupost, s’ha tancat la comptabilitat 2019 i la memòria d’activitats,
que es va presentar i aprovar en l’Assemblea General de Socis que vam celebrar a la Institució de les Lletres Catalanes el 24
de febrer. En l’Assemblea es van incorporar els següents autors: Josep Gual (Espai Betúlia), Gabriel Ferrater (Ajuntament de
Sant Cugat del Vallès), Ferran de Pol (Biblioteca Pare Fidel Fita d’Arenys de Mar), i Joan Perucho (Ajuntament d’Albinyana),
passant a ser 101 associats. Més informació aquí.
S’ha treballat en el “Viatge Literari 2020: La Brussel·les de Josep Carner”, que tindrà lloc els dies 25, 26 i 27 de setembre. Més
informació aquí.
S’han tancat la segona i tercera ruta literària per Montserrat i s’està a l’espera de fer les gravacions, a càrrec de Lluís Soler i
Montse Vellvehí, que s’ajornen a causa del confinament
S’han continuat difonent citacions temàtiques diàriament a través de les xarxes socials i s’ha iniciat el projecte #Sabiesque
S’ha tancat el programa de la Jornada Tècnica 2020 “Experiències de difusió del patrimoni literari”, que se celebrarà el 9 de
novembre al Museu d’Art Modern de Tarragona
S’ha creat un projecte per a continuar nodrint de contingut literari el Mapa de Recursos de la Diputació de Tarragona
S’ha justificat la subvenció de l’OSIC i de la Diputació de Tarragona
Se’ns ha aprovat el pressupost per continuar el projecte dels Clàssics Catalans al vostre club de lectura
S’està treballant per tancar el programa de 8 dinamitzacions de clubs de lectura i dues activitats de formació, amb el
Departament d’Educació

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
14.01 | 11.03 | Reunió de Junta directiva d’EE
23.01 | Viatge literari 2020: “La Brussel·les de Josep Carner”
07.02 | Gestoria per tancar la comptabilitat del 2019
24.02 | Assemblea General de Socis
03.03 | Reunió al Departament d’Educació
23.01 | 22.02 | Reunió de Junta de la ILC

info@espaisescrits.cat | 660504998 | espaisescrits.cat | mapaliterari.cat

