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Taula Rodona
L'Espai Despuig d'enguany se
centra en l'associacionisme
cultural i en el seu paper en la
societat actual. Ha estat capaç d'adaptar-se als
canvis? Ha patit moltes transformacions? Com s'ha
vist afectat per la crisi? En què pot contribuir a
superar-la? Quina és la seva repercussió en el seu
entorn més immediat? Aquestes són algunes de les
qüestions que seran abordades pels participants,
investigadors i membres de diverses federacions,
que ens aportaran la seva perspectiva.
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Programa:
10:00h. Visita guiada a la ruta dels rellotges de sol.
La ruta turística cultural recorre els vuit rellotges de
sol ubicats a la població i realitzats per diferents
artistes plàstics de reconeixement internacional.

Participen:

12:00h. a 14:00h. Taula rodona:
“El paper de l'associacionisme cultural en el segle XXI”

Sr. Pau Raussell, director de l'Àrea d'Investigació en Economia Aplicada a la Cultura de la Universitat de València
Representant de la Coordinadora Ecologista de la Vall d'Albaida

Dinar:

Portaveu de les associacions culturals de la comarca

A Ca les Senyoretes d'Otos. 12 €. Cal fer inscripció
prèvia al 977401757 o a merce@irmu.org.
Data límit el dia 11 de novembre.

Sr. Josep Santesmases, president de la CCEPC i vicepresident de l'IRMU

Sr. Josep Vicent Frenchina, president de la Federació d'Instituts d'Estudis Comarcals de València (FIECOV)
Sra. Emma Rodrigues, presidenta de l'Associació d'Amics de la UNESCO
Sr. Josep Almeria, president de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana

Modera: M. Josep Garcia (IEVA)

