BUTLLETÍ INFORMATIU TRIMESTRAL

Nº41 · Juny 2022

INFORMACIONS INTERNES DEL SEGON TRIMESTRE DE L’ANY 2022
PLA DE TREBALL
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅

⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Se’ns concedeixen els 30.000€ que demanàvem en la subvenció presentada a l’OSIC
Es crea i difon la campanya “Quin clàssic de la literatura catalana regalaràs per San Jordi”, amb vídeos dels nostres associats
Se celebra el Viatge literari 2022 dedicat a Joan Fuster (7 i 8 de maig)
Es porta a terme la píndola formativa adreçada als socis, dedicada a explicar com dinamitzar un club de lectura
Ens arriben les peticions de lectura pel projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” i es busquen especialistes per
anar-los a dinamitzar. Ja s’han començat a realitzar els primers, dels 50 clubs de lectura
Se celebren les diverses reunions internes entre associats
Es fan els tràmits pertinents per renovar el certificat digital de l’associació
Es treballa i es tanquen els programes dels cursos de formació del primer trimestre del curs 2022-23. Hi haurà un curs dedicat
a Joan Puig i Ferrater (La Selva del Camp, 19 de novembre), un altre a Santiago Rusiñol (Sitges, 8 d’octubre), dues
dinamitzacions de lectura centrades a Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor (virtuals, 9 i 30 de novembre) i un curs per
acostar els clàssics catalans a les aules a través dels centres literaris, les rutes, les xarxes socials, la lectura en veu alta, la
convers literària, etc. Aquest curs tindrà dues sessions virtuals (19 i 26 d’octubre) i una de presencial a l’Arxiu Maragall (5 de
novembre)
Es porten a terme les formacions per a conductors de clubs de lectura, centrades en donar a conèixer eines i recursos per
dinamitzar un club i acompanyades d’una part pràctica de dinamització d’una obra (L’hora violeta de Montserrat Roig el 7.06,
Da nuces pueris de Gabriel Ferrater el 14.06 i Llengua abolida de Maria-Mercè Marçal el 16.06)
Es continua amb la campanya per revifar la figura d’Amic d’Espais Escrits amb descomptes per part dels associats i una
campanya de comunicació
Es continuen difonent els projectes a les xarxes socials. A Instagram, els dimecres, es planteja una pregunta curiosa, i els
divendres es redescobreixen llocs a través dels nostres escriptors. A Twitter cada 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, el Viatge Literari i lectures per el dia de Sant Jordi
Cada primer de mes s’envia el mailing de les activitats literàries, i a mitjans de mes el mailing de les notícies literàries
Es fa una modificació en el Mapa Literari Català per tal de poder seleccionar la posició dels textos i contextos
Es treballa amb el programa de la Jornada Tècnica 2022 que tindrà lloc a Girona el 7 de novembre
Es treballa per elaborar una sèrie de requisits per entrar a formar part de la xarxa
Es treballa per realitzar una trobada amb universitats on se’ls proposaran temes pels TFG, col·laborar a l’associació, etc.
S’inicia el projecte “Escriptors d’avui ens conviden a llegir escriptors d’ahir”
Es programen reunions amb Promoció Cultural i Biblioteques, l’Institut Català de la Dona i el Clijcat

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
04.04 | Reunió amb el gestor
28.04 | 26.05 | 30.06 | Reunió de la Junta de la ILC
23.05 | 24.05 | 25.05 | 27.05 |Reunions internes entre associats
11.05 | Reunió amb el Servei General de Biblioteques
05.04 | Cursos de formació organitzats conjuntament amb el Departament d’Educació
25.04 | 02.05 | Reunions amb el Departament d’Educació
02.05 | 15.06 | Reunió de la Junta d’Espais Escrits
28.04 | Reunió amb possibles associats
19.05 | Xerrada d’Espais Escrits amb els Amics de la UNESCO del Masnou
13.06 | Agència Tributària
28.06 | Reunió per preparar la Jornada Tècnica
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