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IX Jornades d’Intercanvi Cultural   

Atenes, 4-6 d’octubre de 2013 

 

PROGRAMA 

 

DIJOUS 3 D’OCTUBRE 

Dia recomanat de viatge. VUELING té vol directe a Atenes que surt del Prat a les 11,45 

h (aquesta companyia només hi vola dimarts, dijous i dissabte: no es pot utilitzar, 

doncs, per tornar ni diumenge ni dilluns). 

 

DIVENDRES 4 D’OCTUBRE 

—9,30 h Acte inaugural i primera conferència a la seu de l’Institut Cervantes d’Atenes.  

—11 h Visita guiada a l’Acròpolis i al seu Museu. 

—Dinar col·lectiu i sortida amb autocar cap a Delfos (unes 3 h de viatge). 

—20-21 h Segona conferència (lloc per determinar). 

—Sopar (lliure) i dormir a Delfos. 

 

DISSABTE 5 D’OCTUBRE 

—9-12 h Visita guiada al Museu i Centre Arqueològic de Delfos. 

—Dinar (segurament col·lectiu) i retorn a Atenes. 

—Tercera conferència (Institut Cervantes) i cloenda oficial de les Jornades. 

—Sopar (s’espera que col·lectiu) i dormir a Atenes. 

 

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE 

—Dia lliure. 

 

Conferències 

No sabem encara en quin ordre es faran, ja que dependrà del conferenciant grec i de si 

s’han de fer canvis d’escenari més endavant: Kharis Constandelias (Antoni Rubió i 

Lluch i els intel·lectuals grecs), Eusebi Ayensa (Els castells catalans de Grècia) i Ramon 

Pinyol (La presència grega en l’obra de Verdaguer). 
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Condicionants que han obligat a estructurar les Jornades d’aquesta manera 
 

—No deixar perdre l’oportunitat de veure l’Atenes essencial combinant-la amb la visita 

a Delfos. 

—Viatge: El diumenge només hi ha un vol directe cap a Barcelona a les 8,45 h amb 

AEGEAN. Fent escala (la durada prevista, en els vols indicats, oscil·la entre 5 hores i 

mitja i 6 hores), hi ha diverses possibilitats, escasses: 6,40 h (via Munic amb Lufthansa), 

14,55 h (via Viena, AUSTRIAN) i 16,20 h (via Ginebra, SWISS). També es pot tornar, de 

bon matí, el dilluns (mateixos vols i horaris que diumenge). Aquesta informació es 

facilita només a títol indicatiu i, atesa la mobilitat que hi ha en aquestes qüestions, les 

companyies poden modificar-ho tot d’un dia per a l’altre. 

—Hotels: Ens veiem obligats a canviar d’hotel (Atenes i Delfos) per poder atendre la 

tornada d’una part dels expedicionaris el mateix diumenge. Les molèsties de fer i refer 

l’equipatge es redueixen una mica pel fet que en ser època de bon temps no cal anar 

tan carregats com en altres moments de l’any. 

 

Notes importants 

—Per raó de mobilitat del grup en les visites i la capacitat de l’autocar, només es 

disposa de 50 places.  

—La preinscripció al correu de la Societat Verdaguer (societat.verdaguer@uvic.cat) es 

pot fer des del 17 de gener fins al 31 de gener de 2013. Quan s’arribi a 50, es tancarà la 

llista i es comunicarà al final d’aquest període a tothom perquè qui vulgui ja es pugui 

treure els bitllets d’avió. Trobareu la butlleta d’inscripció al web de la Societat 

Verdaguer. 

—Dels hotels, que es contractaran personalment per cadascú, tindrem una prereserva 

feta per l’Institut Cervantes, que ja té contactes amb alguns i que ens sortirien a un 

preu més ajustat. En el seu moment ja direm com cal fer-ho. 

—Ja sabeu que el preu dels vols s’apuja a mesura que s’acosta la data de sortida. No 

ho deixeu, doncs, per última hora. A més, amb tants pocs vols, es poden omplir aviat. 

Us recomanem una assegurança d’anul·lació. 
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—Tot i que no hauria d’anar res malament, ja sabeu que Grècia viu una situació 

d’inestabilitat política i social que hem de tenir present pel que ens pugui afectar. 

—La persona que ha fet els contactes, que coneix el terreny, que farà de guia i  

traductor (les visites als monuments tenen els seus propis guies) i una de les 

conferències, és l’amic Eusebi Ayensa, conegut hel·lenista i actual director del 

Cervantes a  Frankfurt. Ha estat, però, cinc anys dirigint l’Institut Cervantes d’Atenes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitè organitzador 
Eusebi Ayensa, Manuel Jorba, Manuel Llanas, Ramon Pinyol i M. Àngels Verdaguer 
 

Organització 
Societat Verdaguer i Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC) 
 

Amb la col·laboració de  

Institut Cervantes d’Atenes i Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de 
Vic 


