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1. PRESENTACIÓ
L’any 2010 Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català ha fet un pas important donant a conèixer el
Mapa Literari Català 2.0 (www.mapaliterari.cat), un projecte que neix amb la voluntat de dinamitzar el
coneixement de la literatura catalana a través de les tecnologies de la informació i la comunicació, i que el
passat mes de setembre va tenir el seu primer reconeixement oficial en guanyar el premi Lletra (Premis
Literaris de Girona, Prudenci Bertrana). Un projecte ambiciós, de constant creixement, i difícil de portar a
terme en la seva totalitat degut a les restriccions pressupostàries que pateix l’associació.
Tot i el difícil context econòmic, Espais Escrits continua treballant i durant l’any 2010 ha desenvolupat altres
activitats com la renovació i manteniment del portal www.espaisescrits.cat, la revisió i creixement del projecte
la Frase del Dia, ha iniciat l’ordenació de l’arxiu i dels fons de l’entitat, i ha celebrat amb un gran èxit de públic i
alta qualitat de continguts el VI Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori centrat, aquest any, en la literatura
i la dinamització de l’entorn. Pel que fa als Seminaris, s’han preparat les actes per poder-les publicar.
Per últim, destacar la incorporació del doctor Joaquim Molas com a President d’Honor de l’entitat, que va
acceptar ser-ne de molt bon gran el dia 28 de juny de 2010. Posteriorment, el 5 d’octubre, la Junta el va anar a
visitar a casa seva, com recullen les imatges.

Fotos: Espais Escrits
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2. EQUIP HUMÀ
Junta Directiva
Cal destacar la incorporació d’Àngels Santacana, de la Casa Museu Àngel Guimerà, com a vocal de la Junta
Directiva d’Espais Escrits, el gener del 2010.
Gestió
En l’Assemblea del 22 de gener del 2010 Mariàngels Riu, des del 2008 secretària tècnica d’Espais Escrits, va
anunciar que deixava el càrrec el mateix mes de gener i al seu lloc s’incorporà Mireia Munmany.
Nous Socis
En l’Assemblea del gener s’incorporen M. Àngels Anglada i d’Abadal (Càtedra M. Àngels Anglada, Universitat de
Girona) i Mercè Rodoreda i Gurgui (Ajuntament de Santa Cristina d’Aro)i en l’Assemblea del juny Artur Bladé
Desumvila (Arxiu Comarcal de la Ribera d’Ebre).
S’interessa l’Ajuntament de Sort amb Josep Virós, el Patronat de Turisme Vall de Ribes amb rutes de Verdaguer
i Maragall, la família de Maria Mercè Marçal, la Fundació Pere Coromines amb Pere Coromines i Joan Coromines,
l’Associació de Comerciants de Roses amb la Família Pi Sunyer, l’Aula Màrius Torres amb Màrius Torres i la
Fundació Lluís Carulla amb Ramon Llull i Bernat Metge. A més del Centre d'Estudis Lingüístics i Literaris de les
comarques centrals dels PPCC, amb la figura de Cristòfol Despuig i els seus Col·loquis de la insigne ciutat de

Tortosa, l'any del 500 aniversari del seu naixement.
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3. EQUIPAMENTS
Infraestructura
Espais Escrits es troba ubicada físicament a la Casa Museu Verdaguer, C. Major, 7 de Folgueroles. Les oficines,
des del febrer del 2010, funcionen dimarts, dimecres i divendres de 9h a 2h del matí.
A més, des d’aquest any 2010, l’associació disposa d’un despatx, situat en una sala del segon pis de l’Ajuntament
de Folgueroles (foto), Plaça Verdaguer equipat amb una taula, ordinador, impressora i connexió a internet ADSL,
a més d’armaris per situar-hi el fons documental.

Foto: Despatx d’Espais Escrits on hi ha instal·lat l’arxiu d’EE

Registres i altres qüestions legals
· El 25 de maig Espais Escrits s’associa oficialment a l’ICOM
· El juny del 2010 es va obrir un nou portal i queda formalitzat el registre de la marca mapaliterari.cat.
· També s’afegeix la icona del creative common a l’MLC.
· El 19 de juliol Espais Escrits signa el conveni de col·laboració amb l’ILC
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4. MEMÒRIA DE PROJECTES 2010
4.1. MAPA LITERARI CATALÀ
El projecte del Mapa Literari Català 3.0 és la darrera versió d’un projecte de cartografia literària que va néixer
l’any 2006, però ja gestat des de l’embrió de la Xarxa de Patrimoni Literari Català, que partia de la voluntat de
cartografia els espais simbòlics d’escriptura i oralitat dels autors que conformen l’associació Espais Escrits.
L’MLC és una aplicació web basada en la tecnologia de Google Maps que permet consultar diferents punts de la
geografia mundial amb textos de la literatura catalana associats. EL Mapa Literari Català permet consultar
diferents punts de la geografia mundial amb textos de la literatura catalana associats. Conté més de mig miler
de fragments d’obres literàries, acompanyats d’un important contingut multimèdia, amb fotografies, vídeos i
locucions dels textos. Igualment, ofereix la possibilitat de recórrer rutes literàries, tant virtuals com
practicables.
Amb aquest projecte, Espais Escrits té la voluntat de dinamitzar el coneixement de la literatura catalana a
través de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Imatge: www.mapaliterari.cat
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Què és el Mapa Literari Català 2.0?
Cada localització geogràfica o espai escrit està format per un text relacionat amb el territori així com tota una
sèrie de continguts multimèdia que enriqueixen l’experiència de l’usuari-lector: fotografies d’època dels
escriptors, dels seus manuscrits o del paisatge, vídeos explicatius o amb el propi escriptor recitant els seus
textos i finalment àudios de les obres literàries que conformen l’MLC, locutades per veus tant reconegudes com
les de Pere Arquillué, Carles Sales, Rosa Cadafalch o Mercè Managuerra, entre d’altres. Completen els

espais escrits unes contextualitzacions per tal d’explicar els vincles d’aquella obra i del seu autor amb el
territori localitzat.
Durant el primer trimestre de l’any 2010 es va introduir tot el material del que es disposava a l’MLC, en total 415
textos, corresponents als 40 autors associats d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català. Com que és
un projecte en creixement continu de continguts, tant pel que fa als autors que el conformen com pel nombre de
textos, de material multimèdia i de rutes literàries que es poden consultar, en el VI Seminari es va donar un
Llibre d’Estil de l’MLC als socis amb la possibilitat que siguin ells mateixos que introdueixin nou contingut al
mapa i perquè no pari de créixer.
L’aplicació també proposa l’experiència de viatjar pel territori gràcies a les rutes literàries, que poden ser
recorreguts tant virtuals com practicables. En el primer cas, es tracta de traçats ficticis que recreen l’acció
d’una obra literària. En el segon, es proposen itineraris que permeten fer el salt del web al món real ja que l’MLC
en permet la descàrrega del traçat GPS i d’una Guia imprimible, on queden recollits tots els textos, fotografies
i contextualitzacions que conformen la ruta literària. Igualment l’MLC ofereix la possibilitat de descarregar un
arxiu KML per a reviure la ruta virtualment amb Google Earth. Actualment, l’aplicació web conté 8 rutes que
recorren els espais vitals i creatius d’escriptors com Mercè Rodoreda, Josep Pla, Joan Vinyoli, Artur Bladé,
Miquel Martí i Pol o Jacint Verdaguer.
Tot aquest contingut –espais escrits, institucions, rutes literàries– està disponible a l’MLC 2.0 que permet la
possibilitat de viure aquesta experiència literària recorrent el territorio tant en 2D com en 3D, gràcies al plugin de Google Earth activat a l’aplicació web.
Difusió / Presentació
Tot i una primera intenció de presentar el Mapa Literari Català en roda de premsa, finalment es va difondre via
internet a través de mailing. Va ser el dia 15 de juny el dia que es va escollir donar-lo a conèixer amb l’ajuda dels
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socis que l’integren i que l’han fet possible. Cada soci es va fer càrrec d’enviar-ho als seus contactes, mentre
que Espais Escrits va fer una cerca exhaustiva per fer arribar el projecte als diversos mitjans de comunicació
del nostre país així com també universitats i instituts
Junt amb la direcció URL de la pàgina també es va adjuntar un Dossier de Premsa on s’explica què és i com
funciona el Mapa Literari Català 2.0, la seva història i d’on sorgeix la iniciativa. Una iniciativa d’Espais Escrits.
Xarxa del Patrimoni Literari Català.
D’aquí van sorgir les primeres notícies i entrevistes a mitjans de comunicació com premsa generalista, premsa
especialitzada, ràdio, televisió, blocs personals, etc. Alhora que els mateixos socis també es van encarregar de
fer propaganda per a la seva zona. (Veure Mitjans de Comunicació)
Durant el mes de juliol des d’Espais Escrits es van fer arribar dos cartells A3 i 40 targetons sobre el Mapa
Literari Català a cada associat.
Premi Lletra
El Mapa Literari Català va rebre el primer reconeixement en concedir-li el 10è Premi Lletra de webs de
literatura catalana - Premis Prudenci Bertrana, ex aequo amb Endrets.
El premi el van anar a recollir la presidenta d’Espais Escrits, Anna Aguiló, la vicepresidenta, Montserrat Comas, i
la secretària, Carme Torrents.

Fotos: Roger Soldevila
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Implementació i testeig de l’aplicatiu de l’MLC 3.0
Durant l’últim trimestre del 2010 es va posar en marxa el Mapa Literari Català 3.0, una aposta per transformar
el web de l’MLC 2.0 a una aplicació per a smartphones com iPhone, Android o Windows Mobile, nous telèfons
mòbils que, actualment, estan envaint el mercat. Seguint l'exemple exitós d'iPhone, es tracta d'aparells que
disposen sempre d'una connexió a internet i d'una localització GPS i que permeten als usuaris interactuar amb
internet des de qualsevol punt geogràfic.
El projecte pretén que els continguts del MLC 2.0. -tots ells relacionats amb punts geogràfics concrets i realsestiguin disponibles a tots aquells usuaris que disposin d'un smartphone, aparells, per altra banda, en plena
expansió actualment. D'aquesta manera l'usuari pot interactuar amb la geografia real a partir de la informació
literària servida per l’MLC. 3.0. El resultat final permet a l'usuari/lector tenir al palmell de la mà la literatura
catalana vinculada amb el territori.

Calendari
Març / maig 2010

Gravacions

Gener / juny 2010

Implementació de continguts per l’MLC 2.0 i 3.0

Juny 2010

S’obre i es dóna a conèixer l’MLC 2.0 oficialment
Presentació de l’MLC 3.0 davant els socis

Setembre / desembre 2010

Tasteig de l’aplicatiu 3.0
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Històric del Mapa Literari Català
El projecte s’ha desenvolupat per fases que han permès anar consolidant continguts en els terminis establerts i
amb la disponibilitat de despesa de què disposem.
L’MLC va viure una primera versió 1.0 elaborada entre l’any 2007 i 2008 per l’empresa Geovirtual, S.L., etapa en
què es va fer la tria de textos i d’imatges i es van locutar els àudios. L’any 2009 es va decidir reformular
tecnològicament el projecte, apostant per l’ús de la teconologia de Google Inc. fusionada amb una aplicació web
pròpia. Finalment aquest any 2010 s’ha posat en funcionament i a l’avast de tothom el Mapa Literari Català 2.0, i
s’ha treballat en el desenvolupament de la versió 3.0, de la realitat virtual a la geografia física: realitat

augmentada.
FASES DEL MAPA LITERARI CATALÀ

DATA I EXECUCIÓ

FINANÇAMENT

CONCEPTUALITZACIÓ DEL PROJECTE I DEFINICIÓ

2006- 2007

Fundació Caixa Catalunya

2007- 2008

Fundació Caixa Catalunya

REFORMULACIÓ TECNOLÒGICA I PRESENTACIÓ

2009- 2010

Departament de Cultura

DE LA REALITAT VIRTUAL A LA GEOGRAFIA FÍSICA

2010

Departament de Cultura

DELS CONTINGUTS GENÈRICS:
· Lloc de naixement
· Lloc literari
· Lloc simbòlic
DETERMINACIÓ DE CONTINGUTS AMB DIFERENTS
SUPORTS: Textos, àudios i imatges

2.2. WEB
www.espaisescrits.cat
- A petició dels mateixos socis, s’ha canviat el format de calendari per tal que sigui més visual i fàcil d’utilitzar.
A més, permet a cada soci penjar les seves pròpies activitats.
- S’ha actualitzat l’espai dedicat al Mapa Literari Català, amb tota la informació pertinent com el dossier de
premsa. També l’enllaç amb la web www.mapaliterari.cat.
- Manteniment de continguts i actualització.
- S’ha incorporat la fitxa de tots els nous socis del 2010 i els que faltaven d’altres anys.
- S’està treballant en la segona fase del projecte La Frase del Dia, i fer el projecte més atractiu visualment a la
pròpia pàgina web.
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- S’ha treballat la millor connexió interna de la pròpia pàgina per tal que puguis accedir a la informació dels
escriptors/es i les entitats des de diversos camins.
- S’ha incorporat una nova cerca: per autors més ràpida i fàcil visualment parlant.
- S’ha reformulat el mapa de la pàgina web ja que estava dividit en províncies espanyoles.
- S’han incorporat les icones de les xarxes socials.

2.3. LA FRASE DEL DIA
A partir de l’estiu del 2010 es va posar en marxa la segona petició de citacions literàries als socis d’Espais
Escrits per tal d’ampliar el repertori de La frase del dia. Un projecte que va néixer l’any passat que permet
veure un “random” de frases del dia de tots els autors associats a la xarxa d’Espais Escrits.
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Així ens ha permès ampliar el repertori de Frases del Dia i assegurar la rotació automàtica del contingut,
evitant que es repeteixin les citacions. Hem demanat 10 frases per soci (40 socis), fet que ens permet tenir-ne
de noves per al proper any. Sumades a les 10 que s’havien demanat en la seva posada en funcionament, tenim
un arxiu de 800 citacions literàries.

2.3. ORDENACIÓ DE L’ARXIU I DELS FONS D’ESPAIS ESCRITS A LES NOVES OFICINES
El dia 22 d’octubre va tenir lloc la primera reunió amb arxivers professionals per tal d’ordenar i arxivar tot el
fons documental de l’associació. A partir de la documentació que disposa i que genera l’associació des del seu
naixement fins a l’actualitat, s’ha creat un registre d’entrada per tal d’ordenar l’arxiu d’Espais Escrits. A partir
d’aquest registre s’ordenarà tota la documentació que es disposa fins ara, alhora que serà molt més senzill
trobar la informació que es necessiti.
Serà a partir del mes d’octubre i fins a finals d’any quan s’ordenarà el fons documental de l’associació, des del
seu naixement l’any 2005 fins a l’actualitat, amb la intenció de continuar-lo i fer-lo créixer, un cop ja
assentades les bases.
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2.4 PREPARACIÓ DE L’EDICIÓ DE LES ACTES DELS SEMINARIS SOBRE PATRIMONI LITERARI I TERRITORI.
Aquest és un projecte que ja teníem previst des de feia temps i que,s’ha posat en marxa aquest 2010 i malgrat el
context econòmic advers, hem elaborat un projecte per tal de trobar finançament.
El I Seminari sobre patrimoni literari i territori celebrat l’any 2005 a Vilanova i la Geltrú, amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes, va posar en evidència la necessitat de reflexionar sobre el paper social que
calia atorgar a la difusió dels nostres clàssics. L’èxit d’aquella primera edició va estimular Espais Escrits a
seguir reunint el col·lectiu de promotors culturals dins el marc de la literatura catalana mitjançant noves
edicions de l’esmentat Seminari. Aquest 2010 ja s’ha celebrat la VI edició.
Els temes triats han estat: El valor dels espais literaris (2005); Estratègies de comunicació del patrimoni

literari (2006); Models i formats (2007); Del món acadèmic a la viabilitat econòmica (2008); La mirada indirecta
com a memòria literària (2009); La literatura i la dinamització de l’entorn (2010).
Així, els Seminaris han esdevingut la plataforma des de la qual Espais Escrits ha llençat plantejaments teòrics
necessaris per aconseguir que la literatura catalana sigui present amb naturalitat al màxim d’àmbits culturals
possible. Ha buscat, doncs, la complicitat de sectors aparentment allunyats del món literari.
Malgrat que, des del primer dia, les actes han estat disponibles des del web institucional d’Espais Escrits, la
seva obligada presentació cronològica, no permet mostrar organitzadament el corpus que s’ha anat construint
arran de les diferents edicions dels Seminaris. Per això hem considerat que per seguir avançant en la direcció
de generar reflexió, cal donar-hi una estructura més discursiva amb més possibilitats de noves conclusions.
De moment s’ha elaborat el projecte, s’han escollit les actes per a ser editades i s’ha presentat a una subvenció
que atorga l’Institut Ramon Muntaner.

4.6. CERCA DE SOCIS
A finals d’any es parla de recopilar informació d’escriptors dels Països Catalans que encara no són socis
d’Espais Escrits, per saber i conèixer si tenen cap institució al darrera que treballa per la conservació i estudi
del seu patrimoni literari.
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A més a més, s’ha elaborat el llibre de socis on hi consten les altes i baixes que hi ha hagut des de la creació
d’Espais Escrits el 2005 fins a dia d’avui.

4.7. XARXES SOCIALS
Durant l’estiu de 2010 es van obrir noves vies de comunicació tant d’Espais Escrits com del Mapa Literari Català,
obrint un perfil al Facebook, un canal Twitter, un canal de Youtube i un de Vimeo, en aquests dos canals s’hi
troben penjats els vídeos dels seminaris d’Espais Escrits.
La icona del Facebook s’ha incorporat com un bàner del portal www.espaisescrits.cat des del qual s’accedeix
directament a la pàgina de facebook de l’associació. A través d’aquesta pàgina difonem les activitats que
generen els nostres socis, així com també activitats que genera la mateixa entitat Espais Escrits. També s’hi
pengen notícies interessants i ens fem ressò de tot allò relacionat amb el patrimoni literari i la literatura
catalana.

D’altra banda, també el mes de juliol es va crear un compte de Facebook pel Mapa Literari Català. No és un
perfil, sinó una pàgina institucional on la gent enlloc de fer-se amic poden dir si els agrada o no.
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En aquesta pàgina només es pengen notícies i comentaris referents al Mapa Literari Català. També es va crear
un manifest on s’esplicava perquè hi figuren uns autors i d’altres no, ja que era una pregunta que ens havien fet
diverses persones i aquí se’n dóna constància.

5. ACTIVITATS 2010
5.1. VII ASSEMBLEA GENERAL D’ESPAIS ESCRITS A OLOT
El dia 22 de gener es va celebrar la VII Assemblea d’Espais Escrits al Museu dels Sants d’Olot, on va viure i
treballar Marian Vayreda. En l’assemblea es va presentar la memòria del 2009 i el Pla de Treball previst per
l’any 2010 amb el seu pressupost. També es mostra, per primera vegada davant dels associats, la versió Beta
del que acabaria sent el Mapa Literari Català, tothom en queda molt satisfet i es compromet a enviar material. A
més, es proposa reconvertir les assemblees en jornades de treball intern.
Es presenten i accepten nous socis davant l’assemblea:
Maria Àngels Anglada
Càtedra Universitat de Girona
Mercè Rodoreda
Ruta Literària Santa Cristina d’Aro
15

Abans d’anar a dinar es va fer una visita a una part de l’itinerari Joan Teixidor, a càrrec de l’Associació Cultural
Horitzó Blavíssim.

Fotos: Espais Escrits

5.2. VIII ASSEMBLEA GENERAL D’ESPAIS ESCRITS AL VENDRELL
El dia 29 de juny es va celebrar la VII Assemblea d’Espais Escrits a la nova Sala Polivalent de l’Escola Municipal
de Música Pau Casals, convidats per la Casa Museu Àngel Guimerà.
En l’assemblea es va presentar la versió 2.0 de l’MLC i es van debatre diverses idees per tal de donar-lo a
conèixer davant la premsa, alhora que es decideix obrir un compte de facebook. A més, s’explica la possibilitat
d’elaborar la versió 3.0 del mapa amb la seva realitat augmentada.
S’avança el contingut del que serà el VI Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori que s’organitzarà des de
l’Espai Betúlia de Badalona, donant la possibilitat d’explicar-se als mateixos socis. I es revisa el Pla de Treball
presentat en l’anterior assemblea on es proposa parar el catàleg de rutes. Sí que s’ha tirat endavant l’edició de
les actes. També s’anuncia que el nou President d’Honor de l’associació serà el doctor Joaquim Molas.
S’accepta un nou soci:
Artur Bladé
Arxiu Comarcal Ribera d’Ebre
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A proposta de la Societat Narcís Oller es redacta un manifest reivindicatiu on consta la preocupació de les
entitats culturals per existir en temps de crisi, i es fa arribar a la premsa i al web espaisescrits.cat.
Per acabar l’assemblea es fa una visita a l’exposició Espriu-Fenosa: Formes i Paraules.

Foto: Espais Escrits

5.3. VI SEMINARI SOBRE PATRIMONI LITERARI I TERRITORI: LA LITERATURA I LA DINAMITZACIÓ DE

L’ENTORN
Espai Betúlia. Badalona, 5 i 6 de novembre de 2010.
En el Seminari s’hi van inscriure 85 persones, i la participació mitjana va oscil·lar entre les 50 i 60 persones.
L’àmbit de treball dels inscrits va ser el següent:
38,9% associats representants d’un 37,5% de cases
16,5% a títol individual
17,6% àmbit Universitari
13% empreses Culturals
11,7% ajuntaments i institucions
2,3% ensenyament de la llengua
El Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori d’enguany es va iniciar amb la presentació del nou president
d’honor d’Espais Escrits, el doctor Joaquim Molas, que en la seva intervenció va fer una valoració exhaustiva
dels diversos formats que en l’actualitat s’usen per a la dinamització del patrimoni literari, remarcant la
necessitat vital que té en aquests moments la literatura i, sobretot, el patrimoni literari dels autors clàssics, de
ser revisitada i interpretada per mediadors de qualitat per tal de recuperar l’important valor social que havia
tingut en altres moments.
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“La literatura –afirmà Molas- encara no ha trobat un lloc en la nova idea de cultura” formulada a partir dels
canvis de relacions i formes de coneixement que s’han produït a escala mundial en els darrers anys i que es
poden concretar en: la internacionalització del món político-financer i del món de la ciència, en l’aparició de
l’anglès com el “nou llatí” i en els moviments migratoris.
En aquest context, la literatura d’una llengua sense estat i amb pocs parlants, té un futur incert, per la qual
cosa la tasca dels centres de patrimoni literari –nodes de la xarxa Espais Escrits- tenen una paper fonamental.
Joan Santacana (UB) en la seva defensa dels equipaments patrimonials de proximitat defineix el valor intangible
de qualsevol tipus de patrimoni com el pacte de complicitat establert per una societat en un moment
determinat. En el procés de maduració, per tal d’aconseguir un projecte potent, caldrà dur a terme la
interpretació, la popularització, l’avaluació de la capacitat d’impacte (emocional i racional), la canonització
superant els filtres de l’acadèmia i l’actualització del seu valor simbòlic. Tot i que la museografia està en crisi
per les noves oportunitats d’interpretació que ofereixen les TIC, l’ús pedagògic del patrimoni és del tot
indiscutible.
En les sessions dedicades a mostrar diverses accions de dinamització de l’entorn a partir de la literatura, cal
destacar l’aportació d’Isabel Graña, directora de l’Espai Betúlia, Centre de la Paraula i les Lletres de Badalona
definit com un projecte singular que destaca en un moment en què els centres cívics, els casals d’avis i les
biblioteques públiques són equipaments que es replantegen la seva funció i els seus usos. També varen exposar
els seus projectes, Josep Melero, tècnic de l’Àrea d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Roser Vernet
del Centre Quim Soler, del Molar (Priorat), Francesca Ucella de la Càtedra M. A. Anglada (UdG) i Albert Pujol de
l’Associació Artur Bladé de Benissanet.
Les aportacions del dissabte al matí varen ser la presentació d’Endrets.cat a càrrec de Llorenç Soldevila i
Richard Samson que va subratllar la necessitat que el seu web es reconverteixi en un web 2.0 i deixi de ser un
web purament antològic.
La presentació del Mapa Literari Català d’Espais Escrits, www.mapaliterari.cat va anar a càrrec de Carme
Torrents i Mireia Munmany. Després d’exposar la història de la conceptualització i producció de l’MLC d’EE,
Torrents va definir el treball com un projecte ubicat en els nous paradigmes de la lliure usabilitat, sorgit d’una
xarxa col·laborativa i inserit en la nova economia de la contribució. Mireia Munmany va exposar detalladament
totes les possibilitats de cerca i navegació per la geografia universal que permet l’MLC d’EE, així com les
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possibilitats d’aplicació didàctica i de divulgació que ofereix. L’MLC ha esdevingut la targeta de presentació d’EE
que obre els horitzons de la Xarxa del Patrimoni Literari Català fins a l’infinit, gràcies a la virtualització de la
literatura catalana que a la vegada ofereix participació i es materialitza en les accions que es proposen en
cadascun dels nodes de la nostra xarxa estesa al llarg de l’espai vital de la llengua catalana.
La projecció de futur de l’MLC és la implementació de la tecnologia 3.0 que permet arribar a l’emoció de
l’experiència cultual gràcies a l’aplicació contínua de les novetats TIC. La realitat augmentada renova el consum
cultural passant de la contemplació a la interacció i per tant dels espectadors als usuaris.
Per acabar, J. A. Donaire (UdG) des de l’àmbit dels estudis de turisme va reflexionar sobre els “Viatges literaris
2.0” a partir de tres conceptes: el món 2.0, la geoposició i la narració turística. Les experiències plasmades en
webs 2.0 de promoció turística estan demostrant l’èxit de la implementació de les TIC també en aquest àmbit,
les característiques de les quals són: la creació de xarxes, el format beta permanent, l’adaptació de l’oferta a
cada client, la participació (els lectors són editors) i l’aparició d’un nou valor: la intel·ligència col·laborativa com
a suma i intersecció de totes les intel·ligències, “ningú sap més que tots plegats”.

Fotos: Espai Betúlia
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5.4. ACTIVITATS DE REPRESENTACIÓ

Dia

Lloc

Tema

Assistents

07.01.2010

FOLGUEROLES
Fundació J. V.

Preparació assemblea 2009 d’EE

Anna Aguiló
Mariàngels Riu
Carme Torrents

22.01.2010

OLOT
Museu dels Sants

Assemblea d’EE

Junta Directiva i socis
d’EE (Vegeu Acta)

05.02.2010

BARCELONA
UB

Participació en els XIV Tallers de LLg. i Anna Aguiló
Lit. catalana del Dept. d’Educació
Carme Torrents

11.02.2010

BARCELONA
ILC

Reunió amb una representant del
MNATEC. La literatura als museus.
Reunió amb Oriol Izquierdo: Seminari
2010 i subvencions.

Junta EE

19.02.2010

BARCELONA
La Pedrera

Jornades de Turisme Cultural

Carme Torrents

08.04.2010

PALAFRUGELL
Biblioteca Pública

Taula rodona sobre lectura digital.
Presentació dels nous e-books de la
biblioteca.
Anna Aguiló explica el projecte de
l’MLC d’EE

Anna Aguiló
Laura Borràs
Jordi Cervera
Arantxa Mellado
Josep Torn

12.04.2010

BARCELONA
Caixa de Catalunya

Presentació de l’MLC a Àlex Susanna,
dtor. de Cultura de la Fundació Caixa
Catalunya.

Anna Aguiló
Àlex Susanna
Carme Torrents

29.04.2010

BARCELONA
ILC

BCN Produccions.
ILC. O. Izquierdo/ Seminari
Junta d’EE

Anna Aguiló
Àngels Santacana
Montserrat Comas
Oriol Izquierdo
Pere Maragall
Mireia Munmany
Josep Sampera
Carme Torrents

15.05.10

FOLGUEROLES
Festa Verdaguer
ST. JOAN ABADESSES

Presentació del Mapa Literari Català
2.0
Presentació del Mapa Literari Català

Carme Torrents

02.06.10

Carme Torrents
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Jornada Objectius Ripollès 2.0
Turístic
06.06.10

MÓRA D’EBRE
Fira del Llibre Ebrenc
OLOT
Teatre Principal
BARCELONA
Casa Dct. Molas

Presentació del Mapa Literari Català
2.0
V Jornades Culturals Euroregionals
“Nous Turismes Culturals”
Proposar a Joaquim Molas ser
president d’honor d’EE

15.06.2010

BARCELONA
Palau Marc.
ILC

Presentació a la premsa de l’MLC
Junta EE

03.09.2010

ILLA

Anna Aguiló
Carme Torrents
Mireia Munmany

27.09.2010

BARCELONA
Diputació de Barcelona

4ª Trobada de la Cooperació
Territorial Europea
“Valoritzar el patrimoni viu en l’Espai
Català Transfronterer”
Per parlar sobre el conveni de
col·laboració

27.09.2010

BARCELONA
Museu Marítim

Reunió amb l’Aula Màrius Torres

27.09.2010

BARCELONA
Museu Marítim

Reunió Junta

5.10.2010

BARCELONA
Casa Doct. Molas

Reunió amb el Doctor Joaquim Molas

14.10.2010

BARCELONA

Reunió amb Editorial Barcino “Amics
dels Clàssics”

22.10.2010

FOLGUEROLES

Reunió per l’arxiu

Àngels Santacana
Anna Aguiló
Montserrat Caba
Montserrat Comas
Mireia Munmany
Joan Ramon Veny
Carme Torrents
Josep Sampere
Àngels Santacana
Anna Aguiló
Montserrat Comas
Montserrat Caba
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Carme Torrents
Montserrat Comas
Àngels Santacana
Mireia Munmany
Carme Torrents
Anna Aguiló
Montserrat Comas
Mireia Munmany
David

17.06.2010
28.06.2010

Montserrat Comas
Mireia Munmany
Montserrat Comas
Joaquim Molas
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Àngels Santacana
Montserrat Comas
Mireia Munmany
Josep Sampera
Carme Torrents

Carme Torrents
Josep Sampere
Josep Melero
Jordi Bellaparch

21

29.10.2010
5/6.11.2010

BARCELONA
CCCB
BADALONA

18.11.2010

MONTPELLIER

24.11.2010

TARRAGONA

27.11.2010

VALLS

3.12.2010

BARCELONA
ILC
BARCELONA
DIPUTACIÓ

15.12.2010

Jornades d’innovació i difusió cultural Carme Torrents
Mireia Munmany
VI Seminari
EE
Espai Betúlia
Altres
Comment organiser une manifestation Annie Unland

littéraire?
Jornades literàries de l’Associació de Montserrat Comas
professionals i estudiosos en llengua i
literatura catalana
II Jornades Narcís Oller, organitzades Montserrat Comas
per la Societat Narcís Oller
Reunió de Junta

Junta EE

Taller woices

Mireia Munmany

6. NOTÍCIES I ARTICLES DE PREMSA
6.1. ESPAIS ESCRITS
A partir d’un anunci periòdic, Espais Escrits ha estat present a la portada de Vilaweb i de Vilaweb Lletra.
L’anunci a Vilaweb es reservava als espais associats i a les activitats de l’agenda del web, mentre que l’anunci a
Vilaweb era per quan es portaven activitats extraordinàries com la posada en marxa del Mapa Literari Català
(juny) o la celebració del seminari (octubre- novembre). El bàner d’Espais Escrits també és present a la pàgina
web de Lletra, Endrets i Aula Màrius Torres.
Notícies que recullen el Manifest d’Espais Escrits:
revista

http://www.espaisescrits.cat/downloads/cat/Manifest%20EE-%20Diari%20Vilanova.pdf

portal

http://www.vilanovadigital.com/espais/blocs/viewdoc.asp?Iddoc=28230

VI Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori
Portal Badalona

http://www.badalona2010.cat/?p=2139

portal

http://www20.gencat.cat/

22

portal
portal

http://www.elbadiu.net/2010/11/vi-seminari-sobre-patrimoni-literari-i-territori-al%E2%80%99espai-betulia-de-badalona/
http://www.badanotis.com/noticia.php?n=1430

Portal

http://www.lamalla.cat/infolocal/noticies/article?id=418164

Portal

http://tallerdecreacioliteraria.blogspot.com/2010/11/la-literatura-i-la-dinamitzaciode.html

Portal

http://www.catpaisatge.net/fra/agenda.php?dataCal=1110

Portal

http://proves.badalona.cat/

Portal
blog

http://www.gestioncultural.org/gc/event/detailEvent.jsp?_lang=es&_idSection
=57832&idEvent=305836
http://80grams.blogspot.com/2010/11/activitat-vi-seminari-de-patrimoni.html

blog

http://malerudeveuret.blogspot.com/2010/11/el-vi-seminari-sobre-patrimoni-literari.html

Portal

http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=3892

Altres
Diari

http://www.espaisescrits.cat/downloads/cat/article%20casa%20samps%C3%B3.pdf

6.2 MAPA LITERARI CATALÀ
Presentació del Mapa Literari Català
diari
blog
web
web
Bloc
portal
Web, banner
Revista
Digital
ajuntament
ajuntament
TV
Web

http://www.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/176964-maria-vayreda-almapa-literari-catala.html
http://viatges20unanovamaneradeviatjar.blogspot.com/2010/10/un-viatge-pel-mapaliterari-catala.html
http://www.diba.es/prem/noticia.asp?id=10338
http://www.diaridegirona.cat/cultura/2010/06/02/pla-rodoreda-rusinol-passen-al20/410114.html
http://elblocdelenric.com/2010/06/21/mapa-literari-catala-2-0/
http://portalcatala.forocatalan.com/literatura-poesia-frases-catalanes-f6/mapa-literaricatala-20-t1325.htm
http://ploma.quellegeixes.cat/app/webroot/forum/
http://www.sapiens.cat/ca/notices/2010/06/es_presenta_el_mapa_literari_catala_2_0_13
6.php
http://www.tinet.cat/portal/sheet-show.do?id=49690
http://www.arenysdemar.cat/document.php?id=21825
http://www.olot.cat/skin/default.aspx?ACCIO=PORTALENC&NIVELL=6579D32CB08575F99AE6
81EE12821D85AF8662ACCC5DCF6484B8797DA3AD55F6D9377501909665C679A60AA52AF6FA3
EBD11B55FFEACDA5F4B5C3102146C769E
http://zjlhmtg.xrt.me
http://www.hagoclic.com/noticia/local/espana/15389798/mapa-literari-catala-2-0-una23

Web
Ràdio
Diari
Diari
Web
Web
Diputació
Bloc
Portal
Diputació
Diari
Blog
Diari
Ràdio
revista
Portal web
TV3
portal
diari
diari
Portal web
blog
blog

geografia-virtual-simbolica-i-presencial.html
http://www.vilaweb.cat/noticia/3742509/mapa-literari-catala-20-geografia-virtualsimbolica-presencial.html
http://www.radioarenys.com/?p=noticia&id=7751
http://www.emporda.info/cap-setmana/2010/05/31/plans/webs-utils/mapa-literaricatala-20/5450.html
http://www.elpais.com/articulo/cultura/Poner/literatura/catalana/mapa/elpepuespcat/2
0100614elpepucul_13/Tes
http://www.vilaweb.cat/noticia/3742374/arenys-mapa-literari-catala-20.html
http://www.lamalla.cat/cultura/article?id=378707
http://www.diba.cat/prem/noticia.asp?id=10481
http://mariangelavilallonga.blogspot.com/2010/06/mapa-literari-catala-20.html
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=3745896
http://www.diba.cat/parcsn/newsletter/detall.asp?Id=3612 (rectificat)
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/188912.html
http://bibliolectures.blogs.upv.es/2010/06/30/mapa-literari-catala/
http://dbalears.cat/actualitat/Cultura/els-lletraferits-a-la-xarxa.html
http://rac1.org/elmon/blog/apple-una-altra-vegada/
http://www.descobrir.cat/ca/notices/2010/06/presenten_el_mapa_multimedia_de_la_liter
atura_catalana_113.php
http://www.delcamp.cat/index.php?command=show_news&news_id=9136
http://www.3cat24.cat/espaiinternet/videos
http://latafanera.cat/historia/el-mapa-literari-catala
http://www.diaridegirona.cat/cap-setmana/2010/05/31/plans/webs-utils/mapa-literaricatala-20/5249.html
http://www.teleprensa.es/girona-noticia-224510-El-Museu-dels-Sants-dIOlot-al-Mapaliterari-catal26agrave3B-20.html
http://www.amartorell.com/html/public/portal?showContent=NOTICIES&content=76012
http://rol-riberaonline.blogspot.com/2010/06/blade-i-benissanet-al-mapa-literari.html
http://merifont.blogspot.com/search/label/literatura

Entrevistes:
· Ràdio Ona Mallorca dins el programa Això no és Sicília (Carme Torrents)
· Ràdio Tiana (Carme Torrents)
· Ràdio Llobregat (Carme Torrents)
· Canal Blau TV (Vilanova) i el canal Blau Ràdio (Montserrat Comas)
· Catalunya Ràdio, dins L’”Internauta” (Carme Torrents)
Altres:
· Canal Blau TV (Vilanova) i Blau Ràdio
· Reportatge a TV Costa Brava
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· Article a la revista L’Ancora
· Article al Butlletí Informatiu Municipal de Santa Cristina d’Aro
· Article a la Revista del Baix Empordà
· Article a la Revista de Girona
· Article a Presència
Premi Lletra
Primer reconeixement oficial del projecte del Mapa Literari Català 2.0
http://www.vilaweb.cat/noticia/3776941/agnes-rotger-nadia-ghulam-guanyen-prudenci-bertrana-relatantkabul-talibans.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/304247.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/304310.html
http://illadelsllibres.blogspot.com/2010/09/el-secret-del-meu-turbant-premi.html
http://avui.elpunt.cat/noticia/article/5-cultura/19-cultura/304376.html
http://www.aragirona.cat/noticia/34553/agnes-rotger-i-nadia-ghulam-guanyadores-del-43e-prudencibertrana-amb-un-relattaliba?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+aragirona+(AraGirona)
http://es.noticias.yahoo.com/5/20100916/tlc-el-secret-del-meu-turbant-una-histri-5da5357.html

7.VISITANTS VIRTUALS
7.1. WEB
Espais Escrits_ Google Analytics

juny

Visites
totals
1.888

Pàg. vistes
6.400

Temps
promig web
2’32’’

Pàgines de
cada visita
3,39

% rebot
47,78%

noves
visites
80,08%

juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

982
786
1.031
1.142
1.151
674

3.114
2.681
3.380
3.290
3.879
2.896

2'33''
3’09’’
1’55’’
2'08’’
2’43’’
3’37’’

3,17
3,41
3,28
2,88
3,37
3,94

50,41%
53,44%
42,10%
53,15%
45,53%
48,16%

67,72%
74,17%
66,05%
68,30%
64,21%
65,71%

TOTAL

7.654
(total)

3.663
(promig)

2’45’’
(promig)

3,34
(promig)

48,65
(promig)

69,46%
(promig)
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La pujada més espectacular se situa al 14 de gener, quan hi va haver 337 visites coincidint en el dia que es
posava en circulació el Mapa Literari Català. En total, des del juny (quan es va activar el google analytics a la
pàgina web) fins el mes de desembre, www.espaisescrits.cat ha tingut 7.654 visites.

Mapa Literari Català_ Google Analytics

Juny
(partir 14)
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
TOTAL

Visites
totals
4.452

Pàg. vistes
12.884

Temps
promig web
3'11’’

Pàgines de
cada visita
3,07

1.328
1.369
5.135
2.432
1.198
731

3.329
3.640
12.048
5.513
4.257
2.082

2'44’’
2'52’’
2'01’’
2'00’’
3’10’’
3’05’’

16.645
(total)

6.250
(promig)

2’6’’
(promig)

% rebot
58,65%

noves
visites
80,25%

2,51
2,66
2,35
2,27
3,55
2,49

63,55%
62,02%
67,26%
70,93%
66,94%
62,99%

68,37%
80,86%
86,48%
81,50%
75,46%
79,88%

2,7
(promig)

64,62%
(promig)

78,97%
(promig)

Tot i que la majoria de visitants són de Catalunya, trobem gent que ens visita d’arreu del món (Veneçuela,
Anglaterra, Estats Units, Mèxic, Kurdistan, etc). Si tenim en compte la gràfica següent, ens adonem que el 14 de
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juny, dia que es va posar en circulació l’MLC el nombre d’usuaris va augmentar fins als 724. El 8 d’agost, quan la
notícia de l’MLC va sortir per l’Espai Internet de TV3 les visites van augmentar fins als 113 usuaris.
La pujada més gran, però, és el 23 de setembre amb 918 visitants, i el 27 de setembre també és destacable amb
592. Hem de recordar que el Premi Lletra es va atorgar el 17 de setembre, tot i que l’augment considerable es
deu, sobretot, a la publicació de l’MLC a l’Xtec.

7.2 FACEBOOK
De moment, el mes de desembre del 2010, el Facebook d’Espais Escrits ja tenia 540 amics,i la pàgina
institucional, igualment de Facebook, però del Mapa Literari Català tenia 1.670 persones a qui els agradava.
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8. MEMÒRIA ECONÒMICA 2010

DESPESES

31.059,09 €

Treballs realitzats per altres
empreses

1.264,72€

Treballs
realitzats
per
professionals independents

3.545,4€

Sous

8.371,97€

Gestoria

1.616,83€

Despeses Pàgina web

446,42€

Quotes membres
Comunicació

563,4€
3.870,00€

Despeses Mapa Literari Català

8.717,57€

Marterial d’oficina i nou despatx

1.680,49 €

Despeses de correus

142,26€

Altres despeses

481,83€

Dietes i desplaçaments

358,2€
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INGRESSOS

Quotes associats

Trifusió Projectes Culturals_VI Seminari
Subvencions

37.100,00€

5000,00€

1.500€
30.000€

Institució de les Lletres Catalanes

24.000€

Institució de les Lletres Catalanes

6.000€

Altres Premi Lletra

600 €

................................................................................................................................................................................................
S’ha obtingut una subvenció a través de Xarxa de Museus i gestionada per la Fundació Jacint Verdaguer per al
projecte del Mapa Literari Català de 6.000,00€. Aquest import no està reflectit en els comptes d’Espais Escrits.
Tota la gestió econòmica s’ha dut a terme des de la Fundació Jacint Verdaguer i, a canvi, EE li ha fet una donació
de 1.000€.
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4. PLA DE TREBALL 2011
Objectius principals:
. Crear un catàleg de rutes literàries online
. Crear un catàleg del Patrimoni Literari Català_ Inventari exhaustiu
. Mapa Literari Català 3.0. Incorporació de nous continguts. Traduccions.
. Publicació i presentació de les actes dels cinc primers seminaris de Patrimoni Literari i Territori
Altres:
. Funcionament general Espais Escrits
· Creació d’una base de dades dels associats d’Espais Escrits
. Ordenació de l’arxiu i dels fons d’Espais Escrits a les noves oficines
. Captació de nous associats
. Continuar la recerca de programes Culturals d’Euroregió amb el tema: literatura i paisatge
. Ampliació i revisió dels continguts del web d’Espais Escrits: nous associats, implementació de vídeos, so i
traduccions
. Seguiment del projecte la Frase del dia
. Potenciar la visibilitat d’Espais Escrits i de l’MLC a la xarxa, a partir de plataformes socials
. Organització i celebració del VII Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori del 2011
. Celebració Assemblees (juny 2011 i gener/febrer 2012)
. Col·laboració amb Lletra
· Converses amb la Universitat de Girona per implementació turística de l’MLC
. Redacció de la Memòria Anual 2011 i del Pla de treball i Pressupost 2012
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5. PRESSUPOST 2011
DESPESES

58.165,00 €

1

25.630,00 €

DESPESES ORDINÀRIES
Nòmina a 25 hores, IRPF (15.000) + seguretat social (2.880)
Material fungible i d’oficina/ reparacions (2010 vam pagar 1.281€)

500,00 €

Gestoria

1.600,00 €

Serveis bancaris i similars + Impostos (Despeses IVA no deduïbles)

1.500,00 €

Altres serveis (quotes / allotjament web...)

900,00 €

Despeses correus

350,00 €

Dietes i desplaçaments (transport)

900,00 €

Serveis prof. Independents (documentació, arxiu, traduccions...) nyam nyam
2

17.880,00 €

ACTIVITATS 2010
Ampliació i revisió dels continguts del web d’Espais Escrits: nous associats,

2.0000,00 €
29.423,00 €
3.264,00 €

agenda, seguiment frase del dia, traduccions... i potenciar la visibilitat a la
xarxa a partir de plataformes socials
Elaboració i publicació d’un catàleg de Rutes literàries dels autors i centres

3.000,00 €

associats / Edició: 3.000,00€
Publicació i presentació de les actes dels cinc primers seminaris de Patrimoni

8.100,00 €

Literari i Territori (-1.500 que tenim d’Espai Betúlia)
Elaboració base de dades
Reunió de treball amb les universitats dels PPCC. Proposta d’unificació de

nòmina
1.000,00 €

criteris per al Màster de gestió del patrimoni literari
Incorporació de nous continguts al Mapa Literari Català 2.0

nòmina

Mapa Literari Català 3.0

11.000,00 €

Incorporar traduccions al Mapa Literari Català projecte per aquest 2011

3.059,00 €

Crear un catàleg del Patrimoni Literari Català elaborant un inventari exhaustiu

nòmina

que ens ha de permetre captar nous socis
VII Seminari sobre Patrimoni Literari i Territori
3

DIVERSOS IMPREVISTOS

a part
3.112,00 €
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Publicitat en diversos mitjans de comunicació: vilaweb

2.360,00€

Altres

752,00 €

INGRESSOS

58.165,00 €

1

QUOTES ASSOCIATS

5.750, 00 €

2

VENDA PUBLICACIÓ ACTES

3

SUBVENCIONS

3.515,00 €
44.900 €

Institució de les Lletres Catalanes

30.000,00 €

Altres subvencions (Caixa Catalunya, Fundació Carulla, Euroregió, IRMU pel

12.000,00 €

catàleg de rutes...)
SUBVENCIÓ XARXA DE MUSEUS (gestionada a través de la Fundació Jacint

6.000,00€

Verdaguer)
IRMU_ Demanada el 2010, rebuda el 2011

900,00€
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ASSOCIATS ESPAIS ESCRITS
CENTRES PATRIMONIALS
Balaguer i Cirera, Víctor
Biblioteca - Museu Víctor Balaguer
Av. de Víctor Balaguer, s/n . 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 154 202
informacio@victorbalaguer.cat
www.victorbalaguer.cat
Bladé i Desumvila, Artur
Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila
C. Antoni Gaudí, 1 . 43747 Benissanet (Ribera d’Ebre)
Tel. 977 407 915
associacio@arturblade.org
www.arturblade.org
Bladé i Desumvila, Artur
Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre (ACROS)
C. Antoni Gaudí, 23 . 43740 Móra d'Ebre
Tel. 977414372
acriberaebre.cultura@gencat.cat
http://cultura.gencat.cat/arxius/acre
Brossa i Cuervo, Joan
Fundació Joan Brossa
C. Roger de Llúria, 116 . 08037 Barcelona
Tel. 934 589 994
gbordons@ub.esdu
fundacio@fundaciojoanbrossa.cat
www.fundaciojoanbrossa.cat
Cabanyes, Manel de
Masia d'en Cabanyes. Consell Comarcal del Garraf
Camí de la Masia Cabanyes, s/n . 08800 Vilanova i la Geltrú
Tel. 938 115 715 / 938 100 400
patrimoni@ccgarraf.cat
www.patrimonidelgarraf.cat
Espriu i Castelló, Salvador
Centre de Documentació i Estudi Salvador Esrpriu
Pavelló Sert - Can Nadal, s/n . 08350 Arenys de Mar
Tel. 937 959 928
cespriu@arenysdemar.cat
www.arenysdemar.cat

Fuster i Ortells, Joan
Ajuntament de Sueca
Pl. de l’Ajuntament, 17 . 46410 Sueca
Tel. 961 700 050
cult_pro@sueca.es
pepcortell@gmail.com
Ginard i Bauzà, Rafel
Casa Museu Pare Ginard
C/ Socies, 7 . 07420 Sant Joan (Mallorca)
Tel. 971526672
info@cmginarg.cat
www.cmginard.cat
www.fundaciocasamuseu.cat
Guimerà, Àngel
Casa Museu Àngel Guimerà
C. Santa Anna, 10 . 43700 El Vendrell
Tel. 977 665 642
centreguimera@elvendrell.net
www.elvendrell.net
Maragall i Gorina, Joan
Arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya
C. d’Alfons XII, 79 . 08006 Barcelona
Tel. 932 001 416
arxiumaragall@bnc.cat
www.bnc.cat
Martí i Pol, Miquel
Miquel Martí i Pol. Llegat i ruta literària
Plaça Major, 4 . 08510 Roda de Ter
Tel. 938 540 377/ Fax 938 540 931
rodadeter@rodadeter.cat
www.rodadeter.cat
Palau i Fabre, Josep
Fundació Palau
C. La Riera, 54 . 08393 Caldes d’Estrac
Tel. 937 913 593
jsa@fundaciopalau.cat
fundaciopalau@fundaciopalau.cat
www.fundaciopalau.cat
Pla i Casadevall, Josep
Fundació Josep Pla
C. Nou, 51 . 17200 Palafrugell
Tel. 972 305 577
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info@fundaciojoseppla.cat
www.fundaciojoseppla.cat
Pujols i Morgades, Francesc
Fundació Francesc Pujols i Morgades
La Torre de les Hores C. Mur, 63 . 08760 Martorell
Tel. 937 751 047/ Fax 937 751 047
adm@fundacio-francescpujols.cat
www.fundacio-francescpujols.cat

Rusiñol i Prats, Santiago
Santiago Rusiñol. Consorci del Patrimoni de Sitges
C. Fonollar, s/n . 08870 Sitges
Tel. 938 940 364/ Fax 938 948 529
m.sitges@diba.cat
www.diba.es/museus/sitges.asp
Salvador i Gimeno, Carles
Fundació Carles Salvador
C/ de la Mola, 8 . 12160 Benassal
Tel. 964 43 14 48
fundacio@carlessalvador.net
www.carlessalvador.cat
Sebastià Pons, Josep / Gay, Simona
Patrimoni Literari d'Illa
Plaça de la Risistència, 10 . F-66130 Illa (Ille-sur-Tét)
Tel. (33) 468 84 73 12/ Fax (33) 468 34 06 53
mairie@ille-sur-tet.com
www.ille-sur-tet.com
Vayreda, Marian
Estudi Marian Vayreda. Fundació privada Museu dels Sants
d’Olot
C. Joaquim Vayreda, 9 . 17800 Olot
Tel. 972 266 791
museusants@olot.cat
www.museusants.cat
Verdaguer i Santaló, Jacint
Museu Casa Verdaguer vil·la Joana. Museu d’Història de la
Ciutat de Barcelona
Ctra. Església, 104 Vil·la Joana . 08017 Vallvidrera
Tel. 932 047 805
museuhistoria@bcn.cat
museuverdaguer@bcn.cat
www.museuhistoria.bcn.cat
Verdaguer i Santaló, Jacint
Fundació Jacint Verdaguer. Casa Museu Verdaguer
C. Major, 7 . 08519 Folgueroles

Tel. 938 122 157
administracio@verdaguer.cat
www.verdaguer.cat
Viladot i Puig, Guillem
Fundació Guillem Viladot
Plaça Pare Gras . 25310 Agramunt
Tel. 973 390 718
lopardal@hotmail.com
www.lopardal.com
Villalonga i Pons, Llorenç
Casa Museu Llorenç Villalonga
C/ Bonaire . 07350 Binissalem (Mallorca)
Tel. 971886014
info@cmvillalonga.cat
www.cmvillalonga.cat
www.fundaciocasamuseu.cat

CENTRES D’ESTUDIS
Anglada i d’Abadal, M.Àngels
Càtedra M.Àngels Anglada. Universitat de Girona
Facultat de Lletres Plaça Ferrater Mora, 1 . 17071 Girona
Tel. (34) 972 418960 - (34) 972 419753/ Fax (34) 972 418230
dir.cmaa@udg.edu
www.udg.edu/cmaa
Foix, J.V.
Fundació J. V. Foix
C. Carròs, 11-15 . 08017 Barcelona
Tel. 932 051 749
info@fundaciojvfoix.org
margarida@fundaciojvfoix.org
www.fundaciojvfoix.org
Oller i de Moragas, Narcís
Societat Narcís Oller
C/ Jaume Huguet, 1 2a planta (Antic Hospital de Sant Roc) .
43800 Valls
Tel. 977600660
societatnarcisoller@valls.cat
www.narcisoller.cat
Pedrolo, Manuel de
Fundació Manuel de Pedrolo. ESPAI NO VISITABLE
C. Major, 7 . 25300 Tàrrega
Tel. 670 64 99 37
fundacio@fundaciopedrolo.cat
www.fundaciopedrolo.cat
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Rodoreda i Gurgui, Mercè
Fundació Mercè Rodoreda. Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47 . 08001 Barcelona
Tel. 932 701 620
martav@iec.cat
www.mercerodoreda.cat
Verdaguer i Santaló, Jacint
Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic
C. de la Laura, 13 . 08500 Vic
Tel. 938 816 024/ Fax 938 814 307
catedraverdaguer@uvic.cat
www.uvic.cat/catverdaguer/ca/inici.html

Rafael, Masó
Fundació Rafael Masó
C. Ballesteries, 29 . 17004 Girona
Tel. 972 419 402
fundaciorafaelmaso@ajgirona.cat
www.rafaelmaso.org
Rodoreda i Gurgui, Mercè
Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Pl. de Catalunya, 1 . 17246 Santa Cristina d'Aro
Tel. 972 837 010 Ext. 228
cultura@santacristina.net
www.santacristina.net

ACTIVITTATS DE DIFUSIÓ
Albert, Caterina - Català, Víctor
Museu de l'Anxova i de la Sal
Av. Francesc Macià, 1 . 17130 L'Escala
Tel. 972 77 68 15/ Fax 972 77 32 68
info@anxova-sal.cat
http://anxova-sal.cat
Bonet i Rigo, Blai
Casa Museu Blai Bonet
C/ Palma, 74 . 07650 Santanyí (Mallorca)
Tel. 971886556
info@cmvillalonga.cat
www.cmblaibonet.cat
www.fundaciocasamuseu.cat
Espai Betúlia
Espai Betúlia. Centre de la Paraula i les Lletres
C. Enric Borràs, 43-47 . 08912 Badalona
espaibetulia@badalona.cat
www.badalona.cat
Manent, Marià / Mir, Joaquim
Ruta pictórico-literària Marià Manent / Joaquim Mir.
Ajuntament de l’Aleixar
Plaça de la Vila, 5 . Aleixar
Tel. 977 815 005
aj.aleixar@altanet.org
www.aleixar.altanet.org
Oliver, Joan - Quart, Pere
Àrea d'Espais Naturals. Diputació de Barcelona
El Marquet de les Roques Gestludic l'Obrador. Apartat de
correus 34 . 08212 Sant Llorenç Savall
Tel. 93 74 50 081
p.santllorenc.marq@diba.cat

Ruta literària: Menorca illa de literatura
Govern de les Illes Balears
C. Capità Salom, 29 . 07004 Palma
Tel. 971 176 500
gestades@dgpoling.caib.es
http://dgpoling.caib.es
Soler i Ferret, Joaquim
Centre Quim Soler. La literatura i el vi
c/ de la Font, s/n . 43736 El Molar (Priorat)
Tel. 977825504
centrequimsoler@literaturaivi.cat
http://www.centrequimsoler.cat
Teixidor i Comes, Joan
Associació Cultural Horitzó Blavíssim
C/ Sant Esteve, 29 (Can Trincheria) . 17800 Olot
Tel. 972 272777
icco@olot.cat
Vinyoli i Pladevall, Joan
Biblioteca Municipal Joan Vinyoli
Plaça Ajuntament, 1 . 17430 Santa Coloma de Farners
Tel. 972 840 808
malsina@scf.cat
www.scf.cat
Cosme Vidal
Museu Municipal d’Alcover
C. Costeta 1 · 43460 Alcover
977 846 452
http://www.museualcover.org
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