
                                                                                                          

 

  

FÒRUM ATENEUS 
CÒRDOVA 2014 
Jornada de formació i 
intercanvi entre directius 
d’ateneus.  
 
17, 18 i 19 d’octubre de 2014 
L’acte central serà una jornada de formació que té 
l’objectiu de divulgar el model ateneístic català.  

 
 

 
 
 

 
DATES i HORARIS 
Divendres 17: Sortida de Barcelona amb tren a les 
16:45h i arribada a Còrdova a les 21:03h. 
Dissabte 18: Jornada de formació.    
Diumenge 19: Sortida de Còrdova a les 17:00h i 
arribada a Barcelona a les 21:10h.  
 
LLOC 
Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía 
 
PREU  
A consultar. Cada un dels participants hauria d’assumir 
el cost del tren, de l’hotel a Còrdova i dels àpats.  
 

 
VULL PARTICIPAR-HI 
Envia un correu electrònic a ateneus@ateneus.cat o truca 
al 932 688 130.  
 
ORGANITZA 
Federación de Ateneos de Andalucía i Federació 
d’Ateneus de Catalunya.  

 

 
 
 

DISSABTE 18 D’OCTUBRE 
10:00h Inauguració a càrrec de la Federación de 
Ateneos de Andalucía, de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya i de la Junta de Andalucía.  
 
10:30h Col·loqui i debat sobre “El finançament dels 
ateneus: subvencions públiques i privades, recursos 
propis, etc.” amb la participació de representants de 
la junta directiva de la Federació d’Ateneus de 
Catalunya i de la Federación de Ateneos de 
Andalucía.  
 
11:45h Descans. 
 
12:00h Taller “La direcció estratègica als ateneus” a 
càrrec d’Alfons Tiñena, president del Consell 
d’Associacions de Barcelona i redactor del Pla 
Estratègic de la Federació d’Ateneus de Catalunya 
2014 – 2020.  
 
14:00h Dinar. 

 
 
16:30h Col·loqui “El paper de la Federación i la seva 
relació amb els ateneus. Serveis i objectius” amb la 
participació de Salvador Casals, president de la 
Federació d’Ateneus de Catalunya; i d’Antonio 
Manuel Rodríguez, president de la Federación de 
Ateneos de Andalucía. 
 
18:00h Descans. 
 
18:15h Col·loqui i debat sobre “La participació activa 
dels ateneus a la societat. El seu futur, la 
comunicació i la implicació de la joventut” amb la 
participació de diferents ateneus de Catalunya i 
Andalusia.  
 
20:00h Tancament de les jornades.  
 
DIUMENGE 19 D’OCTUBRE 
Al matí es farà un recorregut per Còrdova que 
inclourà una visita a la mesquita.  
 
 
 
 
 

Programa de la formació: 
 

 
Amb el suport de:  
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