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Al llarg del primer trimestre es treballa en el pla de treball 2022 i el seu pressupost, es tanca la comptabilitat 2021 i la
memòria d’activitats, que es presenten i aproven en l’Assemblea General de Socis
En la XXI Assemblea General de Socis, celebrada el 7 de març a l’IEC, s’incorporen els següents socis: Gabriel Ferrater
(Ajuntament de Reus i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès), Miquel de Palol i Carles Rahola (Fundació Prudenci Bertrana), Joan
Triadú (Fundació Flos i Calcat), Carles Salvador (Fundació Carles Salvador), Domènec Perramon (Ajuntament d’Arenys de Munt),
Rector de Vallfogona (Ajuntament de Vallfogona de Riucorb) i Joaquim Bauxell (Biblioteca d’Anglès). Passant a ser 97 socis
Es tanca el programa del Viatge Literari 2022 dedicat a Joan Fuster i se n’obren les inscripcions:
https://www.espaisescrits.cat/ca/que-fem/viatges
Es treballan en la píndola formativa adreçada als socis que tindrà lloc el 9 de juny de 10 a 12h i es dedicarà a explicar com
dinamitzar un club de lectura
Es renova el Cens d’entitats de foment de la llengua catalana
Es justifica la subvenció de l’OSIC 2021 i se sol·licita la del 2022
Dues col·laboradores externes de la UOC i la UdG treballen per introduir nou contingut al Mapa Literari Català
S’organitza, conjuntament amb el MUHBA Vil·la Joana i el Departament d’Educació, un curs per acostar la literatura a les
aules, entenent-la com a testimoni escrit d’un temps i clau per interpretar, també, l'actualitat a través de temes com
l’habitatge, l’exili, la natura o la dona
S’inicia una campanya per revifar la figura d’Amic d’Espais Escrits que, d’una manera gratuïta, implica formar part d’una
comunitat que vetlla per mantenir viva la memòria dels nostres clàssics. A més de rebre informació de les activitats literàries i
tenir descomptes permanents, ara s’ofereixen descomptes mensuals
S’inicien noves propostes i projectes per compartir a les xarxes socials. A Instagram, cada dimecres, es planteja una pregunta
curiosa, i els divendres es redescobreixen llocs a través dels nostres escriptors. A Twitter cada dimarts i dijous es difonen
#RaonsxLlegir on es recomanen lectures. A més, s’inicien campanyes específiques per promocionar l’espectacle literari
Quatre parets fan una casa, el Carnet d’Amic o el Viatge Literari
Cada primer de mes s’envia el mailing de les activitats literàries, i a mitjans de mes el mailing de les notícies literàries
S’actualitza el llenguatge del Mapa Literari Català
Es crea una ruta literària per Sarrià, encarregada per Cementiris de Barcelona
Es crea un vídeo per presentar l’espectacle Quatre parets fan una casa
El 28 de març se celebra una reunió de junta reflexiva per repensar la xarxa del patrimoni literari català, en la que s’hi
conviden persones externes

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
10.01 | 16.02 | 21.02 | 31.03 | Reunió amb les col·laboradores externes de la UOC i la UdG
27.01 | 24.02 | 16.03 | Reunió de la Junta de la ILC
17.01 | Reunió sobre l’espectacle literari Quatre parets fan una casa
19.01 | 02.02 | 07.02 | 11.01 | Reunió per preparar el curs de formació Els grans reptes del segle XXI a través del patrimoni
literari
18.01 | 22.01 | 01.02 | 09.02 | 01.03 | Cursos de formació
07.02 | 28.03 | Reunió de la Junta d’Espais Escrits
12.01 | Reunió amb la gestoria
21.01 | Reunió per parlar de la ruta literària a Sarrià amb Cementiris de Barcelona
07.02 | Reunió per organitzar el Viatge Literari 2022
07.03 | Assemblea General de Socis
10.02 | 25.03 | Reunions amb possibles socis
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