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 Programa de la Trobada 

Divendres 6 d’octubre 

 Lloc: Seu de la Delegació del Govern de Catalunya a Alemanya 
 Adreça: Friedrichstraße 185, 10117 Berlín 

17:00 - 18:00 
Benvinguda i presentació trobada a càrrec equip organitzador. Presentació de les 
funcions i tasques de la Delegació a càrrec de la Delegada. 

18:00 - 18:45 Espai FIEC (Federació Internacional d'entitats catalanes). 

18:45 - 19:30 El Consell de la Catalunya Exterior. 

19:30 - 20:30 
Sessió conjunta amb panells i fitxes: què esperes de la trobada?, què et podria ajudar 
a millorar el teu casal? què no t'interessa? 

 
 Desplaçament cap al restaurant 
 

20:45 - 22:00 

Sopar de benvinguda, cortesia de la Delegació del Govern de Catalunya a Alemanya. 

Nota: Només es cobreix el cost del sopar dels participants directes a la Trobada, no 
dels acompanyants. 

Un cop acabat el sopar acompanyarem als participants a l’Hotel Eurostars Berlin on us allotjareu i es 
durà a terme la resta de tallers i ponències de la Trobada. 

Dissabte 7 d’octubre 

 Lloc: Hotel Eurostars Berlin 
 Adreça: Friedrichstraße 99, 10117 Berlín 

9:00 - 9:15 Arribada i planificació de la Trobada. 

9:15 - 10:00 Catalunya avui. 

10:00 - 10:30 Trobada de professors de català de les CCEs d’Europa. 
 
 Pausa - Cafè 
 
11:00 - 12:00 Ponència d'Sponsoring 

12:00 - 13:00 
Campanyes de comunicació a les xarxes socials (taller pràctic de com emprar els diners 
a les xarxes). 

 
 Pausa per dinar 
 
14: 00 - 16:00 Taller de micromecenatge (Crowdfunding). 
 
 Pausa - Cafè 
 
16:30 - 17:30 Presentació de la Catescola de Catalanets. 
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Els organitzadors de la IX Trobada de CCEs a Berlín (Casal català de Berlín & Catalanets e.V.) hem 
preparat una activitat opcional lúdico-festiva, que ja comença a ser tradició en aquesta mena de 
trobades, per a que no tot siguin tallers i ponències. 

 Desplaçament cap a Neukölln - Prachtwerk | Musik-Kunst-Café 
 
18:00 - 20:00 Sopar càtering al Prachtwerk* 

20:00 - 22:00 Concert al Prachtwerk* 

* El preu del sopar i del concert es paga a banda. No està inclòs a la quota d’inscripció. 

 

Diumenge 8 d’octubre 

 Lloc: Hotel Eurostars Berlin 
 Adreça: Friedrichstraße 99, 10117 Berlín 

9:00 - 11:00 Taller: Reflexions sobre lideratge. 
 
 Pausa - Cafè 
 
11:30 - 12:30 Serveis de la Generalitat als catalans a l’exterior i Móncat. 

12:30 - 14:00 Pla de retorn de joves i talent + pla d'actuació de "Volvemos" amb els ajuntaments. 
 
 Pausa per dinar 
 
15: 00 - 15:30 Cafè de comiat amb conclusions i "wrap-up" Trobada. 
   

 


