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S’ha celebrat el viatge literari La Brussel·les de Josep Carner, amb un grup de 20 persones i sota el guiatge de Jaume Subirana.
I s’ha tancat el programa del viatge Miquel Pairolí i Josep Pla, en el 10è i 40è aniversari de la seva mort
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’han tancat els programes dels cursos de formació elaborats conjuntament amb el Departament d’Educació: set d’ells
dedicats a dinamitzar lectures prescriptives al batxillerat i tres dedicats a autores patrimonials. S’ha realitzat la primera
dinamització i s’ha gravat la ruta literària Rosa Leveroni a Cadaqués, corresponent al primer curs dedicat a una escriptora
S’ha iniciat una col·laboració amb El Camí per tal que incorporin els centres literaris i les rutes d’Espais Escrits dins el seu web i
nosaltres, fer-nos ressò del seu projecte, a través del Mapa Literari Català
S’ha treballat amb l’espectacle literari per difondre el Mapa Literari Català que, entorn de la casa, treballa temàtiques com la
creació literària, la infantesa i la mort i el dol
S’han incorporat els textos per l’espectacle al Mapa Literari Català
S’introdueixen totes les activitats literàries dels socis a l’apartat Agenda del web d’Espais Escrits
S’ha actualitzat i ampliat el contingut literari del web d’Espais Escrits i del Mapa Literari Català: Gabriel Ferrater, Josep Carner
i Rosa Leveroni
S’està treballant amb una ruta literària a Sarrià, encàrrec de Cementiris de Barcelona
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,
durant els mesos d’estiu, s’ha reprès el projecte #Sabiesque, amb informacions d’interès dels nostres escriptors associats. I,
diàriament, es difonen les activitats literàries a Twitter i Facebook #ActivitatsEE

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
01.07 | 23.09 | Reunió de la Junta de la ILC
06.09 | Reunió amb el Consell Assessor de la ILC
06.07 | 19.07 Reunió per millores web EE
06.07 | 07.09 | 08.09 | 23.09 | Reunió per l’elaboració de l’espectacle literari
08.09 | Reunió amb el Departament d’Educació
15.09 | Reunió amb els formadors de les dinamitzacions de lectures prescriptives
17.09- 19.09| | Viatge literari a Brussel·les
27.09 | Reunió Junta Espais Escrits
28.09 | Gravació ruta literària a Cadaqués
28.09 | Dinamització de la lectura prescriptiva Antígona, de Salvador Espriu
30.09 | Reunió preparació Jornada Tècnica
30.09 | Reunió per elaborar una ruta literària a Sarrià, encàrrec de Cementiris de Barcelona
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