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Al llarg del primer trimestre s’ha treballat en el Pla de Treball 2021 i el seu pressupost, s’ha tancat la comptabilitat 2020 i la
memòria d’activitats, que es va presentar i aprovar en l’Assemblea General de Socis
En la XX Assemblea General de Socis, celebrada virtualment el dia 1 de març, es van incorporar els següents socis: Lola
Anglada (Museu Romàntic Can Llopis. Consorci del Patrimoni de Sitges), Montserrat Abelló (Institut Antoni Martí i Franquès) i
Prudenci Bertrana (Biblioteca de la Universitat de Girona i Càtedra Víctor Català sobre el Modernisme de la UdG). Passant a
ser 102 associats
S’ha treballat en el Viatge Literari 2020 a Brussel·les, que s’ha posposat i se celebrarà els dies 17 i 19 de setembre de 2021. I el
el Viatge Literari 2021 serà sobre Miquel Pairolí, en el desè aniversari de la seva mort. Els dies 12, 13 i 14 de novembre i es
visitarà Girona, Quart i les Gavarres
S’ha finalitzat el projecte de difondre #Citacions diàries dels nostres autors a tuiter. Al seu lloc cada divendres intentem
acostar literatura i territori a través d’un tuit que remet al Mapa Literari Català
S’està treballant en les píndoles formatives que oferirem als socis. La primera setmana de maig hi haurà el curs sobre la
Introducció a la recitació, a càrrec de Pep Planas, i la primera setmana de juny el de drets d’autor
Se’ns ha aprovat el pressupost per continuar el projecte dels Clàssics catalans al vostre club de lectura
S’ha renovat el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
S’ha justificat la subvenció de l’OSIC
S’han iniciat els tràmits per renovar la Junta Directiva al Departament de Justícia
Es tutoritza el Treball Final de Grau de Filologia Catalana de la UOC a les dues col·laboradores que treballen en el Mapa
Literari Català
S’ha creta una mini campanya a les xarxes per difondre el projecte “Escriptors d’avui ens conviden a llegir escriptors d’ahir”
S’han emès les factures corresponents a les quotes de soci
S’està treballant en la campanya de les audiolectures i s’ha creat una comissió específica amb els socis interessats en el
projecte
Cada dijous final de mes s’envia el mailing de les activitats literàries, i a mitjans de mes el mailing de les notícies literàries
S’està treballant per implementar millores en la versió mòbil del Mapa Literari Català

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
15.01 | 05.02 | 05.03 | 09.03 | 22.03 | 23.03 | Reunió audiolectures
21.01 | 25.02 | 24.03 | Reunió de la Junta de la ILC
05.02 | Reunió amb el Servei General de Biblioteques
09. 02 | Reunió amb el Departament d’Educació
15.02 | Reunió de la Junta d’Espais Escrits
16.02 | Reunió amb la Gestoria
01.03 | Assemblea General de Socis
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