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S’ha celebrat el viatge literari Miquel Pairolí i Josep Pla, en el 10è i 40è aniversari de la seva mort. Els dies 13 i 14 de novembre
amb xerrades, visites i rutes entre Quart-Palol, Gavarres, Girona i Palafrugell
Han finalitzat les 50 dinamitzacions del projecte Clàssics catalans al vostre club de lectura, amb una valoració molt positiva
per part de les biblioteques i el compromís del Servei General de Biblioteques d’incrementar-ne el pressupost de cara l’any
que ve i, així, poder pagar millor als dinamitzadors
S’han dut a terme els cinc clubs dedicats a conductors de clubs de lectura, amb una primera part per explicar eines i recursos
per a dinamitzar un club i una segona part, pràctica, en què s’ha dinamitzat una obra. Amb els bibliotecaris de Barcelona vam
parlar de Joc brut, de Manuel de Pedrolo (26.10), amb els de Tarragona de Feliçment, jo sóc una dona, de M. Aurèlia Capmany
(15.19), amb els de Lleida de Testament a Praga, de Teresa Pàmies (07.10), amb els de Girona de Solitud de Víctor Català
(05.10) i amb els de les Terres de l’Ebre d’Aloma, de Mercè Rodoreda (22.10)
Amb el Departament d’Educació tenim dos projectes: cursos dedicats a clàssics i dinamitzacions. Aquest trimestre s’ha
celebrat el curs dedicat a Rosa Leveroni i Montserrat Roig, havent gravat prèviament les rutes literàries. Respecte les
dinamitzacions, ha tingut lloc la segona sessió d’Antígona, de Salvador Espriu, les dues sessions de Tirant lo blanc, de Joanot
Martorell, i les de Visions & Cants, de Joan Maragall
Amb el MUHBA col·laborem en la creació d’un curs pel febrer del 2022: “Els grans reptes del segle XXI a partir del patrimoni
literari” en què es treballarà la literatura com a document per fer-nos reflexionar sobre el món actual en què vivim
El 28 d’octubre va tenir lloc, a Vil·la Joana, l’assaig públic de l’espectacle “Quatre parets fan una casa. Habitar, crear i morir a
través del Mapa Literari Català”, produït per Espais Escrits i creat i interpretat per Marta Tricuera i Gerard Bidegain. Un
espectacle literari per fer descobrir, d’una manera temàtica i a través de temes cabdals: la mort, la creació literària i la
infantesa, el Mapa Literari Català. Se’n van gravar vídeos promocionals per poder-lo fer circular
El 8 de novembre al Museu d’Art Modern de Tarragona es va celebrar la IX Jornada Tècnica d’Espais Escrits: “Experiències de
difusió i dinamització del patrimoni literari”
Des de Cementiris de Barcelona ens han encarregat l’elaboració d’una ruta literària per Sarrià, acabant al cementiri. La farà
Martí Gironell
S’introdueixen totes les activitats literàries dels socis a l’apartat Agenda del web d’Espais Escrits
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.

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
21.10 | 24.11 | 16.12 | Reunió de la Junta de la ILC
24.11 | Reunió amb el Consell Assessor de la ILC
09.11 | Reunió amb la directora de les Lletres Catalanes
20.12 | Reunió de la Junta Directiva d’EE
01.10 | 09.11 | Reunió amb el Departament d’Educació
02.10 | 05.11 | 23.11 | 27.11 | 29.11 |17.12 | 22.12 | Reunions i sessions per tirar endavant cursos de formació, amb el
Departament d’Educació i el MUHBA
4.11 | UOC. Valoració campanya ‘Donants de Veu’
01.10 | 19.11 | 29.11 | Reunions per treballar una ruta literària a Sarrià
22.11 | Reunió amb el BBVA
21.12 | Reunió amb la gestoria
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