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S’han realitzat reunions sectorials entre els diversos associats per tal de mantenir un contacte més estret entre els socis i
crear xarxa. S’ha aprofitat per parlar de la situació del COVID-19 i d’altres inquietuds que afecten els socis. Des de la xarxa
s’han presentat tots els projectes i programes que es fan, per evidenciar la importància de pertànyer a EE i la implicació dels
associats. Les actes de les diverses reunions es van enviar per email
Des de secretaria, s’ha continuat treballant per fer-nos presents a les xarxes socials difonent cada dia citacions dels nostres
autors i els dimarts el projecte #Sabiesque. Sempre que ens etiqueteu compartirem la informació amb la idea de visualitzarnos com a xarxa
S’han publicat diversos articles sobre el Mapa Literari Català, els podeu veure a l’apartat notícies del web clicant aquí
Durant la diada de Sant Jordi i els dies posteriors s’ha portat a terme la campanya: Quin clàssic de la literatura catalana
regalaries per Sant Jordi?, convidant a tothom a enregistrar un breu vídeo llegint un fragment d’un dels autors clàssics de la
literatura catalana. En total es van publicar més de 200 vídeos, entre el 23 i 26 d’abril, i des de la xarxa es van crear tres
vídeos promocionals per comunicar l’acció
S’ha incorporat nou contingut literari tant al web d’Espais Escrits com del Mapa Literari Català. S’han ampliat citacions, que és
la pàgina més consultada del web d’EE, i més textos i rutes a l’MLC, així com cançons, gràcies a un acord amb el web Música
de Poetes. A nivell de programació del gestor de continguts s’han aplicat millores en els dos webs, a l’MLC ja es poden
incorporar vídeos de TVE i imprimir tota la ruta
S’ha presentat la subvenció a l’OSIC per entitats articuladores de les lletres catalanes
S’està treballant per oferir deu cursos de formació, junt amb el Departament d’Educació. Seran vuit dinamitzacions de clubs
de lectura de lectures prescriptives i dues activitats de formació sobre Perucho i Carner, respectivament. Es realitzaran l’últim
trimestre de l’any i seran en format digital
S’està treballant per tal d’elaborar propostes educatives entorn el Mapa Literari Català destinades als cursos d’infantil i
primària
S’està treballant per portar a terme les dinamitzacions dels clubs de lectura dins el projecte Clàssics catalans a les vostres
biblioteques, en principi seran presencials
S’ha decidit ajornar el viatge literari d’aquest any “La Brussel·les de Carner” i es proposa fer el 28, 29 i 30 de maig de 2021
Es convida a Espais Escrits a formar part del Consell Nacional de la Lectura que serà l’òrgan assessor i consultiu per tal
d’impulsar un Pla Nacional del Llibre i la Lectura. En nom d’EE ens hi representa Fina Anglès, vocal de la junta
S’estan analitzant tots els continguts literari dels webs per demanar als socis allò que falta, també se’ls ha proposat gravar un
vídeo donant a conèixer el seu autor i centre, que pengem a l’MLC
S’ha demanat, als socis, que mirin quines obres dels seus autors apareixen a l’e-biblio perquè hi ha pocs clàssics catalans i
faríem una demanda conjunta al Servei de Biblioteques

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
01.04 | 21.04 | 06.05 | 29.05 | 29.06 | Reunió de la Junta directiva d’EE
14.05 | 19.05 | 21.05 | 26.05 | 28.05 | Reunions sectorials amb els socis d’Espais Escrits
16.04 | 21.05 | 18.06 | Reunió de Junta de la ILC
19.06 | Reunió pel Pla Nacional de Cultura
22.06 | Reunió amb el Departament d’Educació
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