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INFORMACIONS INTERNES DEL TERCER TRIMESTRE DE L’ANY 2022
PLA DE TREBALL
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Es comunica el projecte “Escriptors d’avui ens conviden a llegir escriptors d’ahir”, realitzat l’any anterior, i es realitza el
d’aquest any: Llorenç Capdevila- Joaquim Amat-Piniella, Raquel Santanera- Palau i Fabre, Anna Ballbona- Pere Calders,
Míriam Cano- M. Aurèlia Capmany, Adrià Targa Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Aina Fullana- Miquel Àngel Riera, Adriana Barcia
Aurora Bertrana
Es porta a terme el projecte “Clàssics catalans al vostre club de lectura” que porta clàssics catalans a 50 biblioteques de
d’arreu de Catalunya
Es tanca el programa de la Jornada Tècnica 2022. “Quines decisions prenem per crear una ruta literària?” que tindrà lloc a la
Universitat de Girona el 7 de novembre
S’ultimen els detalls dels cursos de formació: Com tractar els clàssics catalans a les aules (19 i 26 d’octubre: virtual i 5 de
novembre presencial a la Casa-Arxiu Joan Maragall), Santiago Rusiñol (Sitges, 8 d’octubre), Joan Puig i Ferrater (La Selva del
Camp, 19 de novembre) i Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor (virtuals, 9 i 30 de novembre)
Es participa en el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, sent presents en dos grups de treball: Promoció del llibre i la lectura i
Reconeixement, revaloració i prestigi
Es treballa per tirar endavant projectes conjunts amb el Clijcat, amb la idea de visibilitzar els escriptors patrimonials de la
literatura infantil i juvenil
Es crea d’un formulari per conèixer amb quins col·lectius vulnerables treballen els associats i a través de quin projecte ho fan
De la trobada amb Promoció Cultura i Biblioteques en surt la possibilitat de crear el projecte “Apadrina un escriptor”, en fase
de desenvolupament i crear un grup de fanàtics d’Espais Escrits a través de l’aplicació Tellfy
Es crea una comissió d’Universitats per decidir quina relació hi hem de tenir i una comissió d’Internacional per recuperar els
vincles amb la Fédération des Maison d’Écrivain i altres xarxes de patrimoni literari internacionals
Es crea una ruta literària al Park Güell conjuntament amb el MUHBA Vil·la Joana
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, es fan campanyes específiques per difondre l’espectacle ‘Quatre parets fan una casa’
Cada primer de mes s’envia el mailing de les activitats literàries, i a mitjans de mes el mailing de les notícies literàries
Es treballa per fer unes modificacions puntuals al web d’Espais Escrits

RELACIONS EXTERNES I INTERNES
14.07 | Reunió amb Meritxell Benedí, presidenta de l’Institut Català de la Dona
14.07 | 27.09 | Pla Nacional del Llibre i la lectura
15.07 | 23.09 | Reunió amb Marta Roig, tècnica del Clijcat
22.07 | Reunió amb Pep Vives, Toni Cabré i Sílvia Sanahuja de Promoció Cultural i Biblioteques
20-28.08 | Teresa assisteix a la 26a Conferència General de l’ICOM
29.08 | Reunió amb col·laboradors de la UOC
30.08 | Reunió amb Eva Matamoros del Servei de Biblioteques per parlar de l’aplicació Tellfy
07.09 | 09.09 | Reunions per preparar els cursos de formació
12.09 | Reunió Junta EE
29.09| Junta de Govern de la ILC
27.09 | Consell Assessor de la ILC
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