
L'exposició "Catalunya, terra d'Ateneus" que acull el Museu d'Història de Catalunya fins el proper 3 de febrer, ens introdueix en el moviment 
ateneístic català, com un exemple d'associacionisme per a la millora d'una col·lectivitat. Més de cent anys després, aquesta tipologia d'entitat 
persisteix, juntament amb un ampli ventall de tipologies d'organització (associacions, cooperatives, federacions, plataformes, etcètera) pensades 
per a assolir un benefici determinat per a la comunitat que la forma.  

DIJOUS, 24 DE GENER DE 2013
AUDITORI DEL MUSEU D'HISTÒRIA DE CATALUNYA (Pl. de Pau Vila,  3 - Palau de Mar - Barcelona)

Programa:

9:00 Presentació
	 Agustí Alcoberro, Director del Museu d'Història de Catalunya
	 Territori Obert, comissariat de l'exposició i organitzadors de la jornada
9:15 Taula Rodona: El paper dels ateneus en la societat actual
	 Els ateneus continuen realitzant una tasca important en el manteniment de l'activitat cultural dels pobles i dels barris. Alguns d'ells 
	 s'han convertit, fins i tot, en tot un símbol. Parlarem amb alguns dels responsables d'algunes d'aquestes entitats i debatrem sobre la 
	 seva funció actual i els reptes de futur.  
	 Intervindran:
	 - Oriol Hosta, president dels Lluïsos de Gràcia, Barcelona
	 - Xavier Pérez, president de L'Alzinar de Masquefa (L'Anoia)
	 - Eva Pané, presidenta de l'Ateneu Popular de La Fuliola (L'Urgell)
10:30 Pausa Networking
11:00 Taula Rodona: Projectes associatius per al desenvolupament
	 La situació econòmica i social actual ha propiciat la creació de noves maneres d'organitzar-se. Tot i l'ampli ventall de possibilitats, totes 
	 aquestes iniciatives associatives tenen en comú la clara voluntat de suposar un benefici per als seus membres. Entre les diferents 
	 tipologies podem trobar federacions, cooperatives, associacions, etcètera.
	 Intervindran:
	 - Núria Font, vicepresidenta de la Federació d'Ateneus de Catalunya i presidenta dels Lluïsos d'Horta 
	 - Carles Baiges, membre fundador de LaCol, cooperativa d'arquitectes, impulsors del projecte de recuperació de la Lleialtat Santsenca
	 - Mariona Aragay, membre de l'associació Editorial Tria Llibres
	 - Laia Benito, sòcia d'Amical Viquipèdia, i administradora de la versió en català de Viquipèdia, enciclopèdia col-laborativa
13:00 Cloenda

Hashtag de la jornada: #expoateneus	 	 Més informació i inscripcions: www.territoriobert.com

JORNADA
LA RECUPERACIÓ DE L'ASSOCIACIONISME EN L'ORGANITZACIÓ DE LA SOCIETAT ACTUAL

ORGANITZA: COL·LABORA:


