Jornada 20+10
Una década de cooperación transfronteriza en gestión cultural
Uma década de cooperação em gestão cultural transfronteiriça
Fecha: 2 fevreiro 2019
Local: Isla Cristina (Huelva)
Inscrição: gecaandalucia.org : até 30 de janeiro. Para participar é essencial se registrar.
Lugares limitados.
Gratuito para membros da GECA, AGECAL ou qualquer uma das associações da
FEAGC, 10 € para não socios.
(A inscrição inclui materiais, café, almoço e certificado de participação)
Organizado pela: Associação de Gestores Culturais da Andaluzia (GECA)
Associação de Gestores Culturais do Algarve (AGECAL)
Colabora: Consejería da Presidência, Administração Local e Memória Democrática.
Junta de Andaluzia.
Câmara Municipal de Isla Cristina
Em 2019 celebramos a primeira década da existência da Federação Ibérica de Gestores
Culturais, que foi criada em 2009 pela Associação de Gestores Culturais de Andalucía
(GECA), a Associação de Gestores Culturais do Algarve (AGECAL) e a Associação de
gestores culturais da Extremadura (AGCEX).
A jornada "20 + 10 uma década de cooperação transfronteiriça em Gestão Cultural na
Euro-região do Algarve, Alentejo e Andaluzia" é uma oportunidade para analisar as
mudanças que a profissão tem experimentado nos últimos anos e definir o caminho e
as linhas estratégicas de cooperação transfronteiriça em questões de Gestão Cultural
que podemos desenvolver a partir de agora

AGENDA *

15.30 horas Mesa Redonda: "Cooperar

9h30 a 10 horas Acreditações

através da Cultura: experiências na

10 às 10h30 Inauguração

Eurorregião do Alentejo, Algarve e

Paula Olivares, presidente da GECA

Andaluzia"

Jorge Queiroz, presidente da AGECAL

Celeste Jiménez de Madariaga,

Agustín Ponce, Vice-presidente da

Universidade de Huelva

Câmara Municipal de Isla Cristina.

Abraham López, diretor da Amostra

10h30 às 11h30 Abertura do

Internacional de Cinema FRONTEiRAS

conservatorio inaugural "Os

Rui Parreira, Direcção Regional de

profissionais da Gestão Cultural na

Cultura do Algarve
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Moderadora: Yolanda Macías Sauco,
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consultora de Cultura e Comunicação

Rafael Baliña Díaz, vice-presidente da

17h às 18h30 Comunicações e

GECA

apresentações de experiências

Jorge Queiroz, presidente da AGECAL

Laura del Valle, "A gestão e

11h30 a 12 horas Coffee break

salvaguarda das salinas artesanais na

12 a 13h30 Mesa Redonda: "Gestão

Euroregião AAA

Cultural Inclusiva e igualitária na

Alejandro Marín, "Editorial 16: um

Espanha e em Portugal"

projeto editorial na fronteira"

Sol Martín Carretero, vice-presidenta

Moderador: Adrián Yánez Romero,

da AMMA (Associação de

gerente da GECA

Museologistas e Museógrafos de

18,30 a 19 horas. Encerramento e

Andalucía)

entrega dos I Prémios de Cooperação

Sara Santofimia Albiñana, co-

em Gestão Cultural na Eurorregião do

fundadora e co-diretora do Eiffel Lab

Alentejo, Algrave e Andaluzia

Paula Magalhães
Moderadora: Yolanda Macías Sauco,

* Este programa é provisório e está

consultora de Cultura e Comunicação

sujeito a possíveis mudanças

13h30 Almoço

COMUNICAÇÕES E EXPERIÊNCIAS
Se você quer apresentar a sua comunicação ou experiência de gestão cultural
na conferência deverá enviar um resumo da sua intervenção e breve perfil
dos comunicacion@gecaandalucia.org antes do 27 de janeiro de 2019. Será
uma experiência em Gestão Cultural entre a Andaluzia, o Algarve e o Alentejo.
Experiências inclusivas e que apostem pela igualdade serão valorizadas. A
apresentação terá um tempo máximo de exposição de 10 minutos. Para
apresentar uma comunicação ou experiência, é essencial estar registrado. Entre
as propostas apresentadas, a organização selecionará as mais relevantes para
sua inclusão no programa. Para mais informações ligue para +34 692 952 238.
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