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Des de secretaria s’ha continuat treballant per fer-nos presents a les xarxes socials difonent cada dia citacions dels nostres
autors. Durant els mesos d’estiu hem parlat dels centres literaris associats a la xarxa i de cara setembre difonem diàriament
les vostres activitats. Sempre que ens etiqueteu compartirem la informació amb la idea de visualitzar-nos com a xarxa
Les activitats literàries que ens feu arribar mensualment, a més de difondre-les per xarxes, les introduïm a l’agenda del web
d’EE i s’envien als amics a través d’una newsletter mensual
S’han incorporat millores al web d’Espais Escrits i, entre d’altres, es poden visualitzar vídeos a l’apartat de centres i autors i es
poden consultar les diverses actes dels seminaris (2005- 2011)
S’ha sol·licitat una subvenció a la Diputació de Tarragona, per ampliar el contingut del Mapa Literari Català a la demarcació de
Tarragona
Es tanquen els programes de deu cursos de formació en format virtual, això ha implicat gravar prèviament les diverses rutes
literàries. També s’ha gravat un vídeo per explicar la xarxa i la importància dels centres literaris que en formen. És un curs
organitzat conjuntament amb el Departament d’Educació. Són vuit dinamitzacions de clubs de Lectures Prescriptives al
Batxillerat i dues activitats de formació sobre Perucho i Carner, respectivament
S’incorporen dues becàries de filologia catalana de la UOC a treballar amb el Mapa Literari Català. L’objectiu és equilibrar
continguts i homogeneïtzar-los
Durant aquests mesos s’ha anat introduint nou contingut literari tant al web del Mapa Literari Català com al web d’Espais
Escrits, en l’apartat de citacions
S’està treballant per portar a terme les dinamitzacions dels clubs de lectura dins el projecte Clàssics catalans a les vostres
biblioteques, en principi seran presencials. S’ha creat un vídeo, per visualitzar a l’inici, amb la intenció de presentar la xarxa
S’ha decidit ajornar la IX Jornada Tècnica prevista pel 9 de novembre al Museu d’Art Modern de Tarragona
S’ha demanat el certificat digital de l’entitat
S’ha gravat l’espectacle Espais Enllà i se n’han creat dos vídeos promocionals. Coincidint amb les Jornades Europees de
Patrimoni s’oferirà la possibilitat de visualitzar-lo al llarg del cap de setmana
S’han gravat les locucions de la segona i tercera ruta literària de Montserrat, amb la veu de Lluís Soler i Montse Vellvehí
S’editen els vídeos que ens han fet arribar els socis explicant el seu centre i/o autor per poder penjar al web d’EE

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
22.09 | Reunió de la Junta directiva d’EE
22.09 | Reunió amb el Departament d’Educació
30.07 | Reunió de Junta de la ILC
29.09 | Reunió amb les becàries de filologia catalana de la UOC
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