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1. PRESENTACIÓ

El 2013 ha estat un any d’inflexió per a Espais Escrits. Un any en el que s’han pres decisions importants que
afectaran, sens dubte, el futur de l’associació.
D’una banda, continuem immersos en una crisi econòmica que ha afectat dràsticament les subvencions que la
Institució de les Lletres Catalanes destina a l’associació. Entre el 2011 i el 2012 vam patir una reducció de prop
del 20%, si bé la d’aquest 2013 la reducció ha estat del 60% respecte el 2012. Tot i això, la relació amb la ILC
s’ha intensificat ja que hem entrat al Consell Assessor i a la Junta de Govern de l’ens.
D’altra banda, hem establert un acord de col·laboració amb el Born. Centre Cultural. Abans de l’estiu vam
començar a treballar plegats per tal d’exposar un tòtem, on es mostren tots els nostres autors ubicats en un
mapa dels Països Catalans. Des de la seva inauguració, l’11 de setembre, es pot veure aquest banner de forma
permanent al Born, que ens fa d’aparador al cor de la capital catalana. La col·laboració, però, s’estén, i a partir
de l’any 2014 participarem en el seu programa l’Escriptor del mes amb un espectacle literari mensual a les
seves instal·lacions.
Per últim i gràcies a una subvenció euroregional, aquest any també hem estat treballant per implementar les
diverses rutes literàries dels socis en una aplicació per a mòbil. Aquest projecte ens ha permès constatar la
vigència de la nostra proposta i la importància de la implicació dels socis. De fet, aquest 2013 s’han incorporat
nous socis a Espais Escrits i hem atès moltes peticions d’altres entitats que properament passaran a formar-ne
part.
Per tant, hem decidit ampliar els objectius i el treball de l’associació. Tot i que continuem essent un ens
articulador entre cases, museus, fundacions, biblioteques... i persones vinculades amb el llegat dels escriptors,
en aquesta nova etapa ens atrevim amb la promoció i divulgació del patrimoni literari que, al capdavall, és la
nostra raó de ser.

2. ÀMBITS DE TREBALL

Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català és una associació privada sense ànim de lucre, constituïda
l’any 2005 i que té l’objectiu d’articular els projectes de custòdia, recerca, i difusió del llegat tangible i
intangible dels escriptors de la literatura catalana, per tal de cartografiar el patrimoni literari català a través de
les institucions que el vetllen i en promouen la lectura i els estudis. Per acomplir amb l’objectiu, l’associació
porta a terme tota mena d’accions que ajuden a visibilitzar la riquesa i territorialitat del patrimoni literari en
els Països Catalans.

1. Promoure l’activitat artística entorn de la literatura
D’una banda, assessorem la conceptualització de rutes literàries i les dinamitzem amb la voluntat de posar la
literatura al servei del lector. Coincidint amb l’eclosió de les rutes literàries com a eina de difusió de la
literatura, des d’Espais Escrits (EE) assessorem diverses institucions interessades en crear-ne. A més de renovar
i ampliar el Catàleg de Rutes Literàries on line així com també incorporar noves rutes al Mapa Literari Català
d’EE (MLC).
D’altra banda, i fruit d’un acord amb El Born CC, portem a terme una activitat mensual dins el seu programa
l’Escriptor del mes, oferint la possibilitat, als nostres socis, d’exhibir un espectacle o fer una activitat de difusió
del seu autor.
2. Comunicació i difusió de les activitats
Bimensualment enviem l’agenda d’activitats literàries als socis i als Amics d’EE, al mateix temps que treballem
per aconseguir més amics i per fer arribar les nostres activitats a més col·lectius. Per aconseguir-ho establim
acords amb altres entitats i associacions culturals.
També actualitzem diàriament les notícies i l’agenda del web de l’associació www.espaisescrits.cat i ens
mantenim actius en les xarxes socials més populars.
3. Aposta per les noves tecnologies
Espais Escrits ha creat el Mapa Literari Català (MLC) que, en constant creixement, permet consultar de forma
virtual diferents punts de la geografia mundial amb textos de la literatura catalana dels autors associats.

A més, treballem en la creació i disseny d’una aplicació per a mòbil intel·ligent que permetrà resseguir les
diferents rutes literàries dels autors associats.
4. Teorització i reflexió sobre el concepte i la gestió del patrimoni literari
Inicialment la reflexió es duia a terme en els Seminaris sobre Patrimoni Literari, tasca que va culminar amb la
publicació del llibre Literatura, territori i identitat. La gestió del patrimoni literari a debat (2011). A partir
d’aleshores la reflexió, en clau més interna, es fa en la Jornada Tècnica que convoquem anualment.
A banda, continuem la tasca de fer presentacions de la nostra activitat i participem en conferències, seminaris
i congressos.
5. Difusió transversal del projecte Espais Escrits: educació, turisme, cultura, etc
6. Captació de nous associats arreu dels Països Catalans

3. GESTIÓ

Junta Directiva
S’ocupa de les tasques de direcció i gestió tècnica i administrativa de la xarxa. Actualment està formada per:
Presidenta: Anna Aguiló, Fundació Josep Pla
Vicepresidenta: Montserrat Comas, Biblioteca- Museu Víctor Balaguer
Secretària: Carme Torrents, Fundació Jacint Verdaguer
Tresorera: Àngels Santacana, Casa Museu Àngel Guimerà
Vocal: Isabel Graña, Espai Betúlia
Vocal: Carme Castells, Casa Museu Llorenç Villalonga

Dr. Joaquim Molas, president d’honor

Assemblea General
L’assemblea es reuneix una vegada l’any i en formen part amb veu i vot tots els socis. Les decisions es prenen
d’acord amb els estatuts de l’associació. Correspon exclusivament a l’assemblea l’admissió de nous socis, la
renovació de la Junta, l’aprovació del pressupost i del pla de treball anuals.

Secretaria
Ubicada a la Casa Museu Verdaguer de Folgueroles, tenim contractada una persona a temps parcial per portar
a terme les tasques de l’associació. Al llarg de l’any mantenim una coordinació constant amb els socis, amb qui
portem a terme els diferents projectes. Aquest 2013 es va comprar un nou ordinador per a la secretaria. EE
també disposa d’un arxiu on hi ha tot el fons documental de l’associació.

3. 1 XII Assemblea General d’Espais Escrits a la Fundació Mercè Rodoreda
El dilluns 14 de gener es va celebrar la XII Assemblea General de Socis d’Espais Escrits a la Fundació Mercè
Rodoreda de Barcelona. En l’assemblea es van acceptar dos nous socis:
· Joaquim Amat-Piniella (Manresa, 1913- l’Hospitalet de Llobregat, 1974) és l’autor de la principal aportació
catalana en l’àmbit de l’anomenada literatura concentracionària amb la novel·la K.L. Reich. L’autor va ser
presentat per Josep Alert en nom de l’Ajuntament de Manresa que coincidint amb la celebració del centenari
del seu naixement ha organitzat un seguit d’activitats.
· La Ruta literària Sebastià Juan Arbó a Sant Carles de la Ràpita anirà dedicada a la seva novel·la La masia.
Sebastià Juan Arbó (Sant Carles de la Ràpita, 1902- Barcelona, 1984) va ser presentat per Ramon Rosales en
nom de l’Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita, institució que ha impulsat la ruta literària.
· I es dóna de baixa August Pi Sunyer i Carles Pi Sunyer. Estació Nàutica de Roses
En l’assemblea també es va aprovar la memòria del 2012 i el Pla de Treball i pressupost del 2013.
En total van ser 21 els associats que van participar-hi, procedents de 17 cases diferents.

3.2. II Jornada Tècnica: Nous formats de la comunicació literària
Seguint la línia de reflexió encetada l’any passat, EE ha organitzat la II Jornada Tècnica: Nous formats de la
comunicació literària, amb l’objectiu d’obrir un espai de formació i debat entre els propis associats. Aquest
any, a petició d’una colla de socis que ens proposaven atendre les seves necessitats, s’ha portat a terme una
sessió per reflexionar sobre les rutes literàries i els nous formats de comunicació: l’impacte de la comunicació
oral en la societat d’avui.

En aquesta ocasió vam dividir la jornada en una part pràctica, seguida d’una part més teòrica per finalitzar-la
amb un diàleg obert entre els associats. Vam iniciar la jornada fent la ruta literària Un passeig per Sinera, un
viatge teatralitzat per l’imaginari que Salvador Espriu creà a la vila d’Arenys de Mar, a càrrec d’Alambiq,
Destil·leria Cultural, i seguidament ens vam desplaçar al Centre Cultural Calisay on els mateixos responsables
de la ruta ens van explicar l’estratègia que van utilitzar per portar-la a terme. Després, l’actriu Mireia
Chalamanch ens va parlar de diferents formats a tenir en compte en la comunicació oral literària. Finalment,
tot i que el torn de debat se’ns va fer curt, adjuntem el resultat dels qüestionaris enviats prèviament als socis:
Tots els centres que van respondre el qüestionari (10) treballen la comunicació oral, que consideren cabdal,
sobretot en rutes literàries, però també en recitals, xerrades, etc.
Rutes literàries: Dels 10 centres enquestats, 7 gestionen rutes literàries, dues iniciades abans del 2000, i la
resta a partir del 2004. La majoria, guiades pel servei educatiu del propi centre i adaptades en funció del públic
destinatari.
Els recursos per fer-les atractives van des d’explicar anècdotes, reforçar l’explicació amb documents
fotogràfics i lectures que donen forma al recorregut i que parlen del lloc en qüestió, fins a construir les visites
en forma de diàleg i fent llegir al públic alguns textos. En qualsevol cas es destaca la importància de tenir un
tracte personalitzat amb el públic.
El nombre de visitants varia en funció de la periodicitat de la ruta, però en cap cas és nombrós.
Nous formats: El format que es considera més innovador és, sens dubte, aquell que incorpora el format digital.
Entre els formats innovadors que s’han portat a terme destaquen la senyalització en codi QR, la digitalització
d’obres, performance amb la col·laboració d’artistes plàstics, un itinerari amb actors, improvisacions
poètiques, lectura fragmentada de poesia, etc. I altres activitats que incorporen dinàmiques de treball a partir
de xarxes socials.
La Jornada va tenir lloc el 30 de setembre del 2013 a Arenys de Mar i hi van assistir 20 persones, representants
de 15 entitats associades a la xarxa. Va ser una jornada dinàmica, amb un model de ruta teatralitzada de molta
qualitat i amb un debat final molt constructiu.

4. ACCIONS I PROJECTES

4.1 Actualització permanent del portal web d’Espais Escrits
www.espaisescrits.cat
Diàriament s’actualitzen els continguts, es generen noves notícies i s’introdueixen totes les activitats a
l’apartat agenda. També s’actualitzen les dades dels centres associats o de les rutes que es van incorporant. A
continuació notifiquem el nombre de visitants i la seva tipologia.

La majoria de visitants són de Catalunya. Més de la majoria són visitants nous i hi entren des d’un ordinador.
Els usuaris hi entren per 1. Google, 2. directament per espaisescrits.cat, 3. Fundació Josep Pla, 4. Xtec.cat, 5.
Verdaguer.cat, 6. Facebook.com, 7. Mapaliterari.cat
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4.2 Actualització permanent i millores del portal web Mapa Literari Català
www.mapaliterari.cat
El mes de gener vam posar-nos a treballar amb el programador i especialista en geolocalització, Òscar Fonts,
perquè ens netegés el gestor de continguts i millorés la navegació i visualització del Mapa per part de l’usuari.
Qüestions que no havia solucionat l’empresa Barcelona Media.
Per reduir el temps de càrrega va optar per navegar sobre un mapa lliure, fet que ha comportat deixar de
visualitzar el google maps en la nostra pàgina web. També va modificar lleugerament el disseny, millorar
aspectes que no acabaven de funcionar i va incorporar uns indicadors per saber en tot moment l’estat de

continguts del mapa i poder tenir coneixement real del seu creixement. Actualment Òscar Fonts continua en la
tasca de programador però per falta de temps ho ha subcontractat a un company freelance, Micho Garcia.
A continuació mostrem el nombre de continguts, el nombre de visitants i la seva tipologia:
Al llarg de l’any podem observar com han anat creixent els continguts al mapa, sobretot les rutes literàries i el
seu traçat en GPS en el darrer trimestre d’any, coincidint amb la construcció de l’app d’aquestes per a mòbil.
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En general, podem dir que la majoria de visitants de l’MLC són de Catalunya, més de la majoria són visitants
nous i hi entren des d’un ordinador. Els usuaris hi entren per: 1. Google, 2. directament per mapaliterari.cat, 3.
espaisescrits.cat, 4. facebook.cat, 5. Lletra, 6. Fundació Josep Pla, 7. nuvol.cat, 8. xtec.cat
Igual que passava en el web d’EE, els visitants de l’MLC disminueixen considerablement durant els mesos de
vacances. Fet que indica que no s’usa com un web de turisme literari, sinó que és més vist com un web
d’educació i divulgació literària.
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Per últim, informar que per qüestions econòmiques i tal com s’havia apuntat en la XII
Assemblea General de Socis d’Espais Escrits celebrada el 14 de gener, es va decidir en la reunió
de Junta Directiva celebrada l’11 d’abril a Barcelona, que els socis que volguessin introduir
noves “infos” al Mapa Literari Català haurien de col·laborar-hi econòmicament. Així mateix als
socis se’ls va fer arribar una taula amb els preus i un dossier amb les indicacions a seguir per tal
que ells mateixos pugin la informació al web.

4.3 Espais Llegits
Fruit d’un acord de col·laboració entre el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
i Espais Escrits, iniciat el 2012 amb les presentacions del llibre Literatura, territori i identitat. La
gestió del patrimoni literari a debat a diferents biblioteques, aquest any 2013, hem creat un
catàleg per donar a conèixer els clàssics literaris catalans en l’agenda d’activitats de les
biblioteques públiques i els seus clubs de lectura. Sota el nom Espais Llegits, l’objectiu del
projecte és difondre la tasca d’Espais Escrits i promoure la lectura dels autors clàssics de la
literatura catalana.

noves visites

Per fer-ho arribar d’una forma assequible a les biblioteques es va elaborar un tríptic Els clàssics
catalans en ruta a les biblioteques públiques de Catalunya, on s’oferia la possibilitat de fer
Rutes Literàries als usuaris dels clubs de lectura. Una altra possibilitat era la dinamització d’un
club de lectura a través de l’obra d’un clàssic català associat a EE, i, per últim, oferir la
possibilitat de ser Amic d’EE per obtenir informació relacionada amb les activitats literàries de
la xarxa. Entre les diverses possibilitats, la que ha tingut més sortida ha estat, sens dubte, la
dinamització d’un club de lectura.
Per portar-la a terme, primer es va demanar als socis que volguessin dinamitzar un club de
lectura, que ens indiquessin una obra i així les diverses biblioteques poguessin escollir. Si bé en
un primer moment la majoria de biblioteques van demanar Espriu, coincidint amb l’aniversari
de l’autor, vam haver de replantejar-ho i finalment de les 10 biblioteques que tenien
subvencionada l’activitat, 4 van escollir Espriu, 3 Josep Pla, 1 Capmany, 1 Verdaguer i 1 Maria
Àngels Anglada. De les 10 sessions que hi havia programades de moment se n’han portat a
terme 9, totes amb molt bona acollida per part del públic. Les valoracions ressalten els
comentaris positius pel que fa al grau de coneixement de la persona que en cada cas va anar a
dinamitzar la sessió. Un altre punt destacable i que es valora positivament és la diversitat
territorial de les biblioteques que van demanar la dinamització del club de lectura.
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“La sessió del club de lectura va anar molt bé. Els assistents ens
han demanat repetir l’experiència l’any que ve”.
https://picasaweb.google.com/104012159849720727653/Conf
erenciaElQuadernGrisAmbAnnaAguilo23Octubre2013?noredire
ct=1
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La dinamització del club de lectura sobre Laia, portada a
terme per la Montserrat Caba va ser un èxit.
Li fan fer una entrevista que es pot veure en el següent
enllaç:
http://www.youtube.com/watch?v=MIQKI70hoQU

La sessió va ser molt satisfactòria per part dels assistents.

“La rebuda i la satisfacció de la gent del club ha estat
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màxima”.

“Va ser una classe magistral d’una bona coneixedora de la
M. Aurèlia Capmany. La gent del club va sortir molt
satisfeta.”
Des de la biblioteca han valorat el gran coneixement de
Montserrat Caba sobre l’autor.
Valoren satisfactòriament l’assistència de públic i la
professionalitat en la dinamització del club.

4.4 Concurs La casa del mes, del fòrum QuèLlegeixes?
El mes d’abril arrenca el concurs La casa del mes, fruit d’una col·laboració entre Espais Escrits i
el fòrum QuèLlegeixes? Un concurs destinat al fòrum Ploma del web, que es destina a un
públic adult, i que se li ofereix l’opció de respondre unes preguntes sobre la casa i/o autor a
canvi d’entrar a un sorteig per guanyar diversos premis d’activitats literàries.
Mes

La Casa del mes

Concursants

Abril
Maig
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Arxiu Maragall
Fundació Verdaguer
La Fundació Brossa

Juliol
Agost
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Biblioteca Marcel·lí Domingo
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Pere Quart, amb la Diputació de
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Centre Quim Soler. La literatura i
el vi
Fundació Miquel Martí i Pol
Espai Betúlia

25 participants
17 participants
18 participants, però cap ha encertat les 4
preguntes! Finalment hem fet el sorteig entre els
4 participants que han encertat 3 preguntes
correctament.
4 participants
8 participants
12 participants

Octubre
Novembre
Desembre

14 participants
16 participants
10 participants

4.5 L’escriptor d’El Born. Centre Cultural
Coincidint amb l’obertura del BornCC, l’11 de setembre del 2013, el seu director ens va
proposar ser-hi presents amb un tòtem publicitari permanent. Després de treballar
intensament amb el dissenyador gràfic, el resultat es va plasmar en dues cares del tòtem: en
una cara s’hi pot veure el mapa dels Països Catalans que mostra l’abast territorial dels nostres
socis i les diverses rutes literàries. I, en l’altra cara, hi ha els retrats dels autors associats amb el

centre que vetlla el seu llegat. Fruit d’aquesta col·laboració des d’El Born CC també van decidir
formar part de l’entitat associant-se amb l’autor, Francesc Castellví.
A partir d’aquest primer treball sorgeix la possibilitat de treballar més estretament amb el
Born CC i col·laborar amb les activitats literàries que porten a terme anualment. Així, s’acorda
una col·laboració que consisteix en la programació mensual d’una activitat literària dels socis
de la xarxa en les seves instal·lacions. Per motius fiscals necessiten que totes les factures es
generin des d’Espais Escrits en concepte d’activitat artística, fet que implica donar-nos d’alta
d’activitat econòmica. Aquesta gestió es portarà a terme a partir de 2014.
De moment, aquest 2013 hem demanat als socis que ens facilitin activitats artístico- literàries i
de moment ja tenim tancada la programació del primer trimestre del 2014. El febrer amb Pla a
Taula a El 300 del Born i el març amb l’espectacle La Pomerola, de Jacint Verdaguer.

4.6 APP de les rutes literàries
A inicis de gener rebem oficialment la notificació de la subvenció Euroregional PrineusMediterrània per materialitzar una aplicació de les rutes literàries per a smartphones en català
i en francès. La intenció és unir la informació que d’una banda tenim al web d’EE referent a les
rutes, una informació tècnica i pràctica, amb la informació que ens trobem al Mapa Literari
Català,més literària i ubicada geogràficament al lloc on fa referència el text
A partir d’aquí ens posem a treballar amb el programador que gestiona la part informàtica del
Mapa Literari i es decideixen les diverses pantalles que ha de tenir l’aplicació així com també la
necessitat de fer-ne una que funcioni per android i una altra per iOS. L’altre requisit és que
l’aplicació pugui ser consultable offline. De tota manera es decideix no començar a treballar en
el projecte fins passat l’estiu.
A finals d’any es demana als socis que pengin les rutes literàries que volen que apareguin a
l’aplicació, al Mapa Literari Català, ja que el sistema de l’APP permetrà treballar directament
amb la informació de l’MLC. És a dir, les rutes de l’MLC apareixeran automàticament a l’APP i
per modificar els continguts de l’APP s’hauran de modificar a través de l’MLC. Per tant, a finals
d’any s’ha fet un treball amb els socis per tal que puguin incorporar les seves rutes a l’MLC, així
com també adjuntar-hi el traçat en GPS. El que falta finalitzar és la traducció de totes les rutes
al francès.
Pel que fa a l’aplicació, a finals d’any treballem a nivell de programació per decidir el software
més adequat en el desenvolupament de la ruta i tenim els primers contactes amb els
dissenyadors. Quant a la subvenció Euroregional, es van posar en contacte amb nosaltres
convidant-nos al Saló del Llibre que se celebrava el mes de novembre a Tolouse, per presentarhi l’APP en un espai digital. Finalment, per falta de pressupost no es va portar a terme l’espai
digital.

4.7 Acords de col·laboració, convenis i adhesions
Convenis o acords:
Continua la nostra col·laboració amb el TR3SC i el Consorci per a la Normalització Lingüística
per oferir-los descomptes 2x1. Aquest 2013 va sorgir la possibilitat de col·laborar amb Amics
dels Clàssics i la plataforma Compromesos per la Lectura. A inicis d’any també vam tenir
converses amb el Club Subscriptors de La Vanguardia però ho vam desestimar perquè ens
demanaven una contraprestació econòmica.
Col·laborem amb Núvol, la revista digital de Cultura, aportant citacions literàries diàries. De
febrer a juny els vam enviar una frase del nostre web per twitter i ells la retuitejaven entre els
seus seguidors. També establim un acord amb TV3 per agafar contingut audiovisual del seu
web i incorporar-lo al Mapa Literari Català d’EE.
A finals d’any tenim coneixement del projecte nord-americà Placing Literature i ens hi posem
en contacte per establir vies de col·laboració. El mes de novembre, la literatura catalana,
concretament La Plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, va ser present al seu facebook i la
literatura catalana s’incorpora en el seu mapa crowdsourcing. De cara el 2014 l’objectiu és
ampliar aquesta col·laboració.

Adhesions:
· Ens sumem al manifest de reivindicació del paper que tenen TV3 i Catalunya Ràdio en la
difusió del català, el 4 de febrer de 2013
· Espais Escrits se suma al comunicat de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana en suport
a l’alcalde de Burjassot
· Ens adherim al manifest en favor del català a les Illes Balears que va portar a la vaga als
mestres i professors.

5. COMUNICACIÓ

Comunicació i difusió de les activitats
· Agenda Dos cops al mes enviem l’agenda de les diverses activitats literàries que porten a
terme els socis a tots els Amics d’EE.
· Butlletí Un cop al trimestre enviem el butlletí als socis, amb informacions diverses sobre la
gestió de l’entitat. L’objectiu és donar a conèixer als socis la tasca que s’està portant a terme
des de secretaria.
· Campanya Fes-te Amic Per arribar al màxim de persones engeguem la campanya Fes-te amic,
amb la qual connectem amb persones amb afinitats de gustos literaris interessades en rebre la
informació dels nostres socis. El document acreditatiu és un carnet amb el nom i el número
d’amic. Aquest 2013 acabarem l’any amb 300 amics. Com a incentiu periòdicament els oferim
avantatges i descomptes en les activitats i visites dels centres associats.

Xarxes socials
Treballem periòdicament en les xarxes socials, entenent que és una bona eina per arribar a un
públic més ampli. Som al facebook amb el perfil d’Espais Escrits i del Mapa Literari Català, a
picassa, linkedin i twitter.
Diàriament difonem una citació literària d’un dels nostres autors a twitter, linkedin i al perfil de
facebook d’Espais Escrits, i un cop a la setmana un text del Mapa Literari el difonem a través
del facebook de l’MLC.
Dades generals del Mapa Literari Català d’EE:
2.123 m’agrades
· Un 48,9% són dones i un 47,3% homes
· El 13,9% són dones d’entre 35 i 44 anys i el 13,8% entre 45 i 54 anys
· El 13,7% són homes de 54 a 54 anys seguit del 12,2% d’homes de 35 a 44 anys
· La majoria, 1.884 de l’estat espanyol, seguit 23 EUA i 22 de França
· La majoria, 715 de Barcelona seguit de 101 de Girona
· La majoria catalans 1.260
· La majoria interactuen des de l’ordinador, molts pocs des de mòbil

Dades generals d’Espais Escrits:
407 m’agrades (perfil 2.405)
· Un 59,5% són dones i un 37,3% homes
· El 20,8% són dones entre 35 i 44 anys i el 16,2% entre 45 i 54 anys
· L’11,1% són homes de 35 a 44 anys seguit del 8,9% d’homes de 45 a 54 anys
· La majoria, 339 de l’estat espanyol, seguit 5 França, 3 EUA i 3 Andorra
· La majoria, 136 de Barcelona seguit de 15 de València
· La majoria catalans 245
· Interactuen des de l’ordinador

Igualtat de gènere, amb un lleu desequilibri a favor de les dones. Públic majoritari d’entre 35 i
54 anys. Majoritàriament són de Catalunya i s’hi connecten des de l’ordinador.

Notícies i articles a la premsa d’EE i d’altres rellevants per a l’associació

Data
07.01.2013

08.01.2013

08.01.2013

08.01.2013

Mitjà
Núvol

Núvol

Notícia
Article d’opinió de Joan Josep Isern: “Però què hi tenim, Déu
meu, contra els nostres escriptors?” en el que diu: …malgrat
els esforços que des de la Institució de les Lletres Catalanes i
des d’Espais Escrits s’estan fent per dignificar el nostre
patrimoni literari.
http://www.nuvol.com/noticies/pero-que-hi-tenim-deu-meucontra-els-nostres-escriptors/
Entrevista a Oriol Izquierdo en el dia que s’anuncia la seva
destitució. Entrevista recuperada de la celebració dels 75
anys de l’ILC diu: La nostra funció és fer present la literatura, i
d’una manera especial els escriptors catalans i el patrimoni
literari català en la vida diària

ARA

http://www.nuvol.com/noticies/oriol-izquierdo-institucio-deles-lletres-catalanes/
Notícia de destitució d’Oriol Izquierdo al capdavant de l’ILC i
constitució del nou Consell Assessor amb Espais Escrits. Xarxa
del Patrimoni literari català

ILC

http://www.ara.cat/llegim/Oriol_IzquierdoInstitucio_de_les_Lletres_Catalanes_0_843515783.html
Notícia informant de la reunió constitutiva del Nou Consell
Assessor de la Institució de les Lletres Catalanes, en el que hi
entre Espais Escrits
http://www20.gencat.cat/portal/site/CulturaDepartament/m
enuitem.4f810f50a62de38a5a2a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=9
6d56790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextch

annel=96d56790ded1a010VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&v
gnextfmt=detall&contentid=c69ccb231e91c310VgnVCM1000
008d0c1e0aRCRD
9-10.01.13

Diversos mitjans de
comunicació

09.01.2013

TR3SC

09.01.2013

31.01.2013

24.02.13

20.03.2013

TR3SC

Núvol

El Punt Avui

Núvol

Es fan ressò del nomenament de Laura Borràs com a nova
directora de l’ILC i recollint la nota de premsa enviada pel
govern: “Cultura reforça la Institució de les Lletres Catalanes
per impulsar la projecció dels escriptors contemporanis i del
patrimoni literari
L'encàrrec de Ferran Mascarell a la ILC és que es millori la
projecció del conjunt del patrimoni literari, es reforci el
paper de la institució en les commemoracions culturals i
d'escriptors, es difongui la creativitat dels escriptors, es
repensin els ajuts a la creació, es busquin aliances amb altres
entitats culturals i s'utilitzin eines modernes per a tot això.”
Descomptes 2x1 de la ruta literària Verdaguer a Folgueroles,
anunciat al web del TR3SC
http://www.tresc.cat/fitxa/llibres/28645/Ruta-literaria-deVerdaguer-a-Folgueroles
Descomptes 2x1 de la ruta literària Mir-Manent entre
l’Aleixar i Maspujols, anunciat al web del TR3SC
http://www.tresc.cat/fitxa/llibres/26464/Ruta-literaria-rutapictoricoliteraria-MirManet
Els clàssics catalans en ruta a les biblioteques publiques
http://www.nuvol.com/noticies/els-classics-catalans-en-rutaa-les-biblioteques-publiques/
Entrevista a Laura Borràs: “Volem construir el llegat literari
digital”
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/5-cultura/19cultura/622511-volem-construir-el-llegat-literari-digital.html
La literatura catalana al mapa del món, en un clic
http://www.nuvol.com/noticies/la-literatura-catalana-almapa-del-mon-en-un-clic/

Maig 2013

Compromesos amb la
lectura

Acord de col·laboració
http://www.compromesosamblalectura.org/

11.13.2013

Comunicación cultural

Es fan ressò del Mapa literari català i la possibilitat de
geolocalitzar la literatura catalana
http://www.comunicacion-cultural.com/2013/11/13/mapaliterario-de-la-literatura-catalana/

Notícies rellevants aparegudes al web d’Espais Escrits
Gener

Els clàssics catalans en ruta a les biblioteques públiques, fruit d’un l’acord de col·laboració entre
EE i el Servei de Biblioteques per portar a terme la dinamització en diversos club de lectura

Joaquim Amat-Piniella, en el centenari del seu naixement, i la Ruta Sebastià Juan Arbó de Sant
Carles de la Ràpita s’associen a Espais Escrits coincidint amb la XII Assemblea General de Socis
EE entra a formar part del Consell Assessor de la ILC
Febrer

Cinc anys sense Josep Palau i Fabre qui fou president d’honor de l’associació Espais Escrits

Març

Espais Escrits participa activament a la xarxa en el Dia de la poesia catalana a internet
Carme Torrents Buxó, directora de la Fundació Jacint Verdaguer escriu un article a Núvol, el
digital de cultura en el que ens presenta El mapa literari català La literatura catalana al mapa del
món, en un clic
Vídeos de TV3 al Mapa Literari Català, fruit d’un acord entre EE i TV3
Aquest mes d’abril arrenca la col·laboració amb el QuèLlegeixes? a través del concurs "La casa
del mes", amb la casa de Joan Maragall
Sortegem entrades pel concert de Guiem Soldevila
Espais Escrits se suma al comunicat de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana en suport a
l’alcalde de Burjassot
La Casa Museu Jacint Verdaguer, la casa del mes de maig
Acord de col·laboració amb l’Associació Catalana per al foment de la Lectura
La Fundació Joan Brossa, la casa del mes
La Fundació Manuel de Pedrolo engega una campanya per poder editar el documental Manuel
de Pedrolo, trencant l’oblit
Passeja’t pels Països Catalans amb els nostres escriptors, on s’informa de les diverses rutes
literàries dels nostres socis
Biblioteca Marcel·lí Domingo, La Casa del Mes de juliol
La poesia com a eina de comunió i reflexió en el concert per la Llibertat
La Fundació Josep Pla, la casa del mes

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost
Setembre

Octubre

Espais Escrits col·labora amb el Born per presentar-vos l’escriptor del mes. L’adaptació teatral
de K.L. Reich inaugura la programació
Espais Escrits participa al Curs d’especialització en museus i recursos digitals, organitzat pels
Museus d’Olot
Espais Escrits és present a la Setmana del Llibre en Català
L’Espai Natural Joan Oliver. El Marquet de les Roques, la casa del mes de setembre
Centre Quim Soler, la literatura i el vi la casa del mes d’octubre

Novembre

Estrenem Nova Casa del mes i la dediquem al Fons Miquel Martí i Pol

Desembre

La casa del mes de desembre és l’Espai Betúlia. Centre de la Paraula i les Lletres

6. RELACIONS EXTERNES
Reunions, cursos i entrevistes
Dia

Lloc

09.01.2013

17.00h ILC, Barcelona

14.01.2013

10.45h Fundació Mercè
Rodoreda, Barcelona
10.00h Fundació
Verdaguer, Folgueroles

21.01.2013

Tema

Assistents

Sessió Constitutiva Consell
Assessor ILC
Assemblea General de Socis

Anna Aguiló

Mapa Literari Català

Òscar Fonts
Carme Torrents
Mireia Munmany

Socis EE

22.01.2013

8.30h Catalunya Caixa, Vic

Dipòsits

23.01.2013

10.00h Passeig de sant
Joan, 26. Barcelona

Núvol, el digital de cultura

05.02.2013

11h al Born

Presentacions socis EE al nou
edifici i espai permanent d’EE
al Born

15.30h Gestoria

Comptabilitat de l’associació

13.02.2013

9h Al Museu del Suro de
Palafrugell

20.02.2013

10h ILC

Recursos per als museus i el
patrimoni en la nova
economia
Reunió amb l’ILC

22.02.2013

10.30h ILC

Reunió de Junta

01.03.2013

11.00h ILC

Reunió Consell Assessor ILC

17.03.2013

Tot el dia

20.03.2013
21.03.2013
26.03.2013

11.00h ILC
Tot el dia
12.00h EE

Dia mundial de la poesia a
internet
Reunió Junta Govern ILC
Dia mundial de la poesia
Mapa Literari Català

04.04.2013

Comissió web

09.04.2013
11.04.2013

10.00h Fundació Miquel
Martí i Pol
Inici del concurs amb QL?
11.00h ILC

24.04.2013

09.00h ILC

Reunió de junta ILC

26.04.2013

22.00h Concert Guiem
Soldevila

Sortegem entrades

22.05.2013
03.06.2013

9.20h ILC
12.30h ILC

Junta de Govern ILC
Reunió amb ILC

06.06.2013

13.00h Casa Museu
Verdaguer, Folgueroles

Reunió MLC i APP rutes
literàries

11.06.2013

19.00h Casino de Vic

12.06.2013

12.30h Casa Museu
Verdaguer, Folgueroles

Informació subvencions
cultura popular
Reunió Congrés Literatura i
geografia

19.06.2013

9.00h ILC

Reunió de Junta ILC

12.00h Fundació Mercè
Rodoreda

Reunió de Junta EE

Concurs QL?
Reunió de Junta d’EE

Marta Soler
Mireia Munmany
Bel Graña
Bernat Puigtobella
Mireia Munmany
Quim Torra
Anna Aguiló
Carme Torrents
Enric Benet
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Carme Torrents
Mireia Munmany
Laura Borràs
Anna Aguiló
Carme Torrents
Junta directiva d’EE
Mireia Munmany
Consell Assessor ILC
Anna Aguiló
Espais Escrits
Anna Aguiló
Socis Espais Escrits
Òscar Fonts
Carme Torrents
Mireia Munmany
Mercè Franquesa
Mireia Munmany
Socis d’Espais Escrits
Junta directiva d’EE
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Junta ILC
4 entrades dobles
gratuïtes pels Amics
d’Espais Escrits
Junta ILC
Anna Aguiló
Carme Torrents
Laura Borràs
Carme Torrents
Òscar Fonts
Mireia Munmany
Carme Torrents
Mireia Munmany
Carme Torrents
Mireia Munmany
Ricard Giramè
Jordi Chumillas
Anna Aguiló
Junta directiva ILC
Junta directiva d’EE
Mireia Munmany

20.06.2013
21.06.2013

9.00h Fundació Rocamora,
Bcn
9.00h Fundació Rocamora,
Bcn

Curs Gestió cultural i turística
de cases-museu
Curs Gestió cultural i turística
de cases-museu. Presentació
d’EE
Reunió Consell Assessor ILC

Carme Torrents
Mireia Munmany
Carme Torrents
Mireia Munmany

27.06.2013

11.00h ILC

06/15.09.2013

10.00h Setmana del llibre
en català
11.00h Fundació Mercè
Rodoreda

Setmana del llibre en català
Reunió de Junta EE

Junta directiva EE
Mireia Munmany

13.30h Institut Ramon
Llull

Reunió amb Àlex Susanna

9.15h ILC
10.00 Museu Verdaguer

Reunió de Junta ILC
Reunió per l’APP

15.30h Gestoria

Revisió estat de comptes

30.09.2013

9.00h Arenys de Mar

01.10.2013

El Born CC

04.10.2013
09/11.10.2013

19.00h Biblioteca de
Bellpuig
9.00h Museus d’Olot

10.10.2013

10.00h Museus d’Olot

II Jornada tècnica d’Espais
Escrits
Iniciem la col·laboració amb
El Born
Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits
Curs d’especialització en
museus i recursos digitals
Presentació de l’MLC

Anna Aguiló
Carme Torrents
Àlex Susanna
Sònia Garcia
Anna Aguiló
Carme Torrents
Òscar Fonts
Mireia Munmany
Enric Benet
Mireia Munmany
Socis d’Espais Escrits

15.10.2013

10.00h Born CC

16.10.2013

09.00h ILC

Programació Escriptor del
mes
Reunió de Junta ILC

19.00h Biblioteca Palma
de Cervelló

Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits

Centre Espriu

19.00h Biblioteca de
Tarragona

Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits

Anna Aguiló

16.09.2013

18.09.2013
24.09.2013

23.10.2013

24.10.2013

04.11.2013
6.11.2013
08. 11.2013

19.00h Biblioteca de
Castelldefels
11.00h Museu Folgueroles

19.00h Biblioteca de
Vilassar de Mar
10.00h Departament
d’ensenyament
Reunió ajuntament
d’Albinyana
11.00h ILC

Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits

Consell Assessor ILC
Bel Graña
Mireia Munmany

Socis d’Espais Escrits
Anna Aguiló
Anna Aguiló
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Mireia Munmany
Lluïsa Mañosa
Mireia Munmany
Anna Aguiló

Centre Espriu

Reunió APP

Micho Garcia
Carme Torrents
Anna Aguiló

Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits
Reunió sobre rutes literàries
a l’xtec
Captació Perucho com a nou
soci
Reunió Consell Assessor ILC

Fundació Verdaguer de
Folgueroles
Mònia Pereña
Mireia Munmany
Àngels Santacana
Consell Assessor ILC

11.11.2013

Reunió conselleria de
cultura de les Illes Balears
10.30h Online Museu
Verdaguer

Presentar la xarxa i captar
nous socis
APP

Biblioteca Sofia Barat,
Barcelona
10.00h Online Museu
Verdaguer

Dinamització Club de
Lectura, dins Espais Llegits
APP

11.30h Fundació Mercè
Rodoreda
13.00h Online Museu
Verdaguer

Reunió Junta EE

13.00h Online Museu
Verdaguer
9h ILC
11.30h ILC

APP

18.12.2013

11.00h Cementiris Bcn

19.12.2013

10.30h a l’IEC

Reunió amb Cementiris de
Barcelona
Seminari sobre patrimoni
literari i mecenatge

13.11.2013

19.11.2013

20.11.2013
26.11.2013

5.12.2013
11.12.2013

APP

Reunió de Junta ILC
Reunió amb l’ILC

Carme Torrents
Carme Castells
Micho Garcia
Carme Torrents
Mireia Munmany
Anna Perera
Micho Garcia
Carme Torrents
Mireia Munmany
Junta EE
Mireia Munmany
Micho Garcia
Carme Torrents
Mireia Munmany
Micho Garcia
Mireia Munmany
Anna Aguiló
Anna Aguiló
Carme Torrents
Laura Borràs
Mireia Munmany
Marta Aladren
Anna Aguiló
Carme Torrents

7. RECURSOS
Comptabilitat 2013
DESPESES
1

Real

Tresoreria

DESPESES ORDINÀRIES

26.730,00 €

25.928,83 €

25.647,44 €

Sou brut + Seguretat Social

22.500,00 €

22.469,6 €

22.469,6 €

Material fungible i d’oficina

1.700,00 €

964,95 €

1.106,15 €

Gestoria

1.400,00 €

1.515,35 €

1.515,35 €

Subscripcions

530,00 €

445,28 €

533.65,00 €

Allotjament web

600,00 €

533,65 €

556,68 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

ACTIVITATS 2013

23.000,00 €

2.509,98 €

6.004,44 €

MLC

23.000,00 €

- 1.289,30 €
2.620,43 €
1.027,60 €
151,25 €

4.825,59 €

Infraestructura local
2

Pressupostat

APP
Jornada tècnica

1.027,60 €
151,25 €

3

COMUNICACIÓ

1.700,00 €

0,00 €

0,00 €

4

Publicitat
DIVERSOS (Desplaçaments)

1.700,00 €
1.500,00 €

0,00 €
667,35 €

0,00 €
667,35 €

TOTAL DESPESES

52.930,00 €

29.106,16

32.319,23 €

INGRESSOS
1

2

INGRESSOS PROPIS
Quotes associats 2013
Pendent quotes associats 2013
Pendent quotes associats 2012
Catàleg de serveis
Pendent a ingressar del 2012
Altres
SUBVENCIONS
ILC 2013
Pendent ILC 2012
EUROREGIÓ

TOTAL INGRESSOS

Pressupostat
17.930,00 €
8.400,00 €

Real
9.781,2,00 €
9.781,2,00 €

7.530,00 €
2.000,00 €
35.000,00 €
25.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €

10.000,00€
52.930,00 €

5.000,00 €
25.888,57,00 €

Tresoreria
10.931,20 €
9.331,20 €
450,00 €
600,00 €
0,00 €
1.000,00 €
0€
10.000,00 €
10.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
20.931,20 €
31.381,2 €

En vermell el que ens falta cobrar

TOTAL

Acabem l’exercici del 2013 amb 19.800 € al banc

-3.217,59,00 €

-11.388,03 €
-938,03 €

Pressupost 2014
Pressupostat

DESPESES

50.400,00 €

1

DESPESES ORDINÀRIES

25.500,00 €

Sous bruts + Seguretat Social

22.500,00 €

Material fungible i d’oficina
Gestoria
Subscripcions
Allotjament web
Infraestructura local
2

600,00 €
2.100,00 €
0,00 €
300,00 €
0,00 €

ACTIVITATS 2014

23.900,00 €

Creació i manteniment APP

11.000,00 €

Dinamització Born CC

9.500,00 €

Dinamització clubs lectura

1.200,00 €

Web nova

1.500,00 €

Creació rutes literàries

700,00 €

3

COMUNICACIÓ

400,00 €

4

DIVERSOS

600,00 €

INGRESSOS

50.400,00 €

1

35.350,00 €

INGRESSOS PROPIS
Quotes associats
Activitats d’El Born CC
Dinamització Clubs de Lectura

2

8.550,00 €
12.000,00 €
2.500,00 €

Catàleg serveis diversos

12.350,00 €

SUBVENCIONS

15.000,00 €

ILC

10.000,00 €

EUROREGIÓ

5.000,00 €

8. PLA DE TREBALL

Funcionament ordinari d’Espais Escrits
Celebració Assemblea
Celebració Jornada Tècnica
Redacció de la Memòria Anual 2014 i del Pla de treball i Pressupost 2015
Agenda d’activitats i butlletí (Mailchimp)
Actualització del web d’EE (citacions literàries, rutes literàries, agenda, etc)
Actualització i manteniment del Mapa Literari Català d’EE
Ordenació de l’arxiu i dels fons d’Espais Escrits
Captació de nous associats i Amics d’EE
Presència permanent a les xarxes socials
Cerca de promocions i descomptes per als Amics d’EE i altres

Activitats
APP de rutes literàries
Dinamitzacions de Club de lectura a les biblioteques amb presentacions d’EE
Espectacles literaris al Born CC
Concurs amb el fòrum QLl?
Oferir el catàleg de serveis
Col·laboracions amb Placing Literature
Producció de vídeos de presentació d’EE i l’MLC
Renovació de la pàgina web d’EE

9. LLISTAT DE SOCIS

Caterina Albert i Paradís - Víctor Català Museu de l'Anxova i de la Sal. L’Escala
Joaquim Amat-Piniella Ajuntament de Manresa
M. Àngels Anglada i d’Abadal Càtedra M. Àngels Anglada. Universitat de Girona
Víctor Balaguer i Cirera Biblioteca - Museu Víctor Balaguer. Vilanova i la Geltrú
Artur Bladé i Desumvila Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila. Benissanet
Arxiu Comarcal de la Ribera d'Ebre. Móra d’Ebre
Blai Bonet i Rigo Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Mallorca
Joan Brossa i Cuervo Fundació Joan Brossa. Barcelona
Manuel de Cabanyes i Ballester Masia d'en Cabanyes. Consell Comarcal del Garraf. Vilanova i la Geltrú
M. Aurèlia Capmany i Farnés Espai Betúlia. Ajuntament de Badalona
Francesc de Castellví El Born Centre Cultural
Pere Coromines i Montanya Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar
Joan Coromines i Vigneaux Fundació Pere Coromines. Sant Pol de Mar
Cristòfol Despuig i Pinyol Biblioteca Marcel·lí Domingo. Tortosa
Salvador Espriu i Castelló Centre de Documentació i Estudi Salvador Espriu. Arenys de Mar
Josep Vicenç Foix i Mas Fundació J. V. Foix. Barcelona
Joan Fuster i Ortells Ajuntament de Sueca
Rafel Ginard i Bauzà Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Mallorca
Àngel Guimerà i Jorge Casa Museu Àngel Guimerà. El Vendrell
Grup Modernista de Reus Centre de Lectura de Reus
Sebastià Juan i Arbó Biblioteca Sebastià Juan Arbó. Amposta
Ajuntament de Sant Carles de la Ràpita
Miquel Llor Ajuntament de Vic
Ramon Llull Fundació Lluís Carulla. Barcelona
Marià Manent i Cisa Ruta pictòrico-literària Manent-Mir. Ajuntament de l’Aleixar
Joan Maragall i Gorina Arxiu Joan Maragall. Biblioteca de Catalunya. Barcelona
Miquel Martí i Pol Fundació Miquel Martí i Pol. Roda de Ter
Rafael Masó i Valentí Fundació Rafael Masó. Girona
Bernat Metge Fundació Lluís Carulla. Barcelona
Jesús Moncada i Estruga Ajuntament de Mequinensa
Joan Oliver i Sellarès - Pere Quart Àrea de Territori i Sostenibilitat. Diputació de Barcelona. Sant Llorenç
Savall
Narcís Oller i de Moragas Societat Narcís Oller. Valls
Josep Palau i Fabre Fundació Palau. Caldes d’Estrac

Manuel de Pedrolo i Molina Fundació Manuel de Pedrolo. Tàrrega
Josep Pla i Casadevall Fundació Josep Pla. Palafrugell
Josep Pin i Soler APELLC
Francesc Pujols i Morgades Fundació Francesc Pujols. Martorell
Mercè Rodoreda i Gurgui Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Fundació Mercè Rodoreda. IEC, Barcelona
Santiago Rusiñol i Prats Consorci del Patrimoni de Sitges
Ruta literària: Menorca, illa de literatura Govern de les Illes Balears
Carles Salvador i Gimeno Fundació Carles Salvador. Benassal
Josep Sebastià i Pons Ajuntament d’Illa
Joaquim Soler i Ferret Centre Quim Soler. La literatura i el vi. El Molar
Joan Teixidor i Comes Associació Cultural Horitzó Blavíssim. Olot
Marian Vayreda i Vila Estudi Marian Vayreda. Fundació privada Museu dels Sants d’Olot
Jacint Verdaguer i Santaló MUHBA Vil·la Joana, Casa Verdaguer
Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris. Universitat de Vic
Fundació Jacint Verdaguer. Casa Museu Verdaguer. Folgueroles
Cosme Vidal i Rosich Ajuntament d’Alcover
Guillem Viladot i Puig Fundació Guillem Viladot. Agramunt
Llorenç Villalonga i Pons Fundació Casa Museu Llorenç Villalonga, Pare Ginard i Blai Bonet. Mallorca
Joan Vinyoli i Pladevall Biblioteca Municipal Joan Vinyoli. Santa Coloma de Farners
Ajuntament de Begur

Folgueroles, gener del 2014
(Aprovada en Assemblea General de Socis el dia 20 de gener)

