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Durant la diada de Sant Jordi i els seus dies previs s’ha dut a terme la campanya: Quin clàssic de la literatura catalana
regalaries per sant Jordi?, creant tres vídeos promocionals on s’animava i es convidava a tothom a enregistrar un breu vídeo
llegint un fragment d’un dels autors clàssics de la literatura catalana. Van ser diversos els socis que es van sumar en la
campanya i el resultat va ser més d’un centenar de vídeos compartits entre el 21 i el 23 d’abril, en les diverses xarxes socials
S’han dut a terme dues píndoles formatives: Introducció a la recitació, a càrrec de l’actor Pep Planas, celebrada el 14 de maig i
repetida el 10 de juny. I Drets d’autor, a càrrec de l’advocat Josep Matas, celebrada l’1 de juny. S’ha creat una enquesta de
valoració per saber l’opinió dels socis. Els resultats són satisfactoris
S’ha col·laborat i treballat activament en la campanya Donants de veu per aconseguir la lectura de 100 clàssics catalans
S’ha dissenyat el programa del Viatge literari 2021: Miquel Pairolí i Josep Pla 10è i 40è aniversari de la seva mort, que se
celebrarà el 13 i 14 de novembre. També tira endavant el Viatge Literari 2020 a Brussel·les, posposat per la pandèmia, que es
durà a terme els dies 17 i 19 de setembre de 2021
S’ha treballat per oferir propostes al Consell Nacional de la Lectura
S’ha treballat per tirar endavant el projecte dels Clàssics catalans al vostre club de lectura, que inclou 50 dinamitzacions i cinc
clubs més dedicats a conductors de clubs de lectura
S’ha aprovat el pressupost per fer cursos de formació, conjuntament amb el Departament d’Educació, i s’està confeccionant
el programa
S’ha presentat la subvenció per a projectes que articulen els sectors professionals en l’àmbit de les lletres catalanes a l’OSIC
S’inicia una col·laboració amb El Camí per tal que incorporin els centres literaris i les rutes d’Espais Escrits dins el seu web
S’ha tutoritzat el TFG de Filologia Catalana de la UOC a les dues col·laboradores que treballen en el Mapa Literari Català
S’ha creat una mini campanya a les xarxes per difondre les rutes literàries a Montserrat, coincidint amb el 27 d’abril
Cada últim dijous de mes s’ha enviat el mailing de les activitats literàries, i a mitjans de mes el mailing de les notícies
literàries. A les xarxes, els dijous a Insatagram es comunica #Quiés aquest escriptor? a través d’una fotografia. A Twitter els
divendres s’uneix literatura i paisatge i diàriament es difonen les activitats literàries a Twitter i Facebook #ActivitatsEE
S’ha millorat la versió mòbil del Mapa Literari Català

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
22.04 | 20.05 | Reunió de la Junta de la ILC
14.05 | Reunió amb el Servei General de Biblioteques
04.05 | Reunió amb el Departament d’Educació
12.04 | 07.06 | Reunió de la Junta d’Espais Escrits
27.04 | Viatge Gavarres
04.05 | 11.05 | Reunió pel projecte Donants de Veu
08.05 | Diputació de Tarragona
11.05 | Reunió Marquet de les Roques
16.04 | Reunió amb la responsable de comunicació de El Camí
30.06 | Reunió amb la directora de Comunicació de Cementiris de Barcelona
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