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 EXPOSICIÓ ‘ARA FA 30 ANYS: UN ESPAI DE REFLEXIÓ’ 

Exposició impulsada per la Representació de la Comissió Europea a Catalunya i Balears a 
través del Centre Europe Direct Girona i l’Oficina del Parlament Europeu a Barcelona amb el 
suport de l’Ajuntament de Girona i d’altres institucions gironines i entitats amb el propòsit de 
mostrar què ha representat la integració europea per a Catalunya i Catalunya per a l’Europa 
comunitària i què significa avui ser ciutadans de la Unió Europea, i així fomentar la reflexió i el 
debat sobre el futur de la Unió Europea a través de l’exposició i de les iniciatives que 
l’acompanyen :  taula rodona inaugural  “Els 30 anys de les comarques gironines a la Unió 
Europea. Passat i futur”, visites guiades, concurs de microrelats digitals, cicle de conferències i 
concurs a les xarxes. 
 
 
 ESPAI TRANSFRONTERER D'ART CONTEMPORANI - ETAC Segona edició (2015 – 

2016)  
Projecte seleccionat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània dins del programa Cultura Euroregió 
2014 (APC-2014-02), liderat per Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona amb la participació del 
Museu de l’Empordà de Figueres, el Centre d’art Laboratoire Artistique International du Tarn 
d’Albi, el Centre de cultura contemporània La Panacée de Montpeller i el Centre d’art 
contemporani Addaya d’Alaró, Mallorca. L’ETAC s’ha configurat com estructura cooperativa 
entre centres d’arts visuals contemporànies i plataforma de desenvolupament euroregional de 
les arts visuals i la creació de públics dins l’espai transfronterer, la segona edició del projecte té 
per objectiu la consolidació de la xarxa ETAC d’espais de residència d’artistes amb una oferta i 
convocatòria internacionals i el desenvolupament de projectes transfronterers i euroregionals 
cooperatius. 
 
 
 SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA ‘MOBILITAT 

INTEL·LIGENT, ECONOMIA POTENT’ (2016) 
La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya orientada a sensibilitzar la ciutadania en 
l'ús del transport públic i de la bicicleta i en l'anar a peu, i a encoratjar les ciutats europees a 
promoure aquests modes de transport i a invertir en les infrastructures necessàries. Se celebra 
anualment el mes de setembre, enguany sota el lema “Mobilitat intel·ligent, economia potent” 
amb la participació de més de 30 països i 1.300 ciutats d'àmbit europeu. L’Ajuntament de 
Girona organitza i promou diverses activitats del 16 al 24 de setembre 2016, entre elles el Dia 
sense Cotxes el dia 22 de setembre. 
 
 
 JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI ‘PATRIMONI DE TOT@S’ (2016) 

Les Jornades Europees del Patrimoni ‘Europa, un patrimoni comú’, iniciativa del Consell 
d'Europa, se celebren arreu d'Europa durant un cap de setmana del mes de setembre amb 
l'objectiu d'apropar els ciutadans al patrimoni arquitectònic monumental europeu. Amb el lema 
‘Patrimoni de tot@s’, les Jornades 2016, del 16 al 18 de setembre, tenen el propòsit de posar 
en relleu la cooperació multilateral de tots els agents necessaris per a difondre i conservar el 
patrimoni cultural, fomentar la màxima visibilitat de la participació ciutadana, el voluntariat, els 
col•lectius minoritaris, els projectes exemplars de col·laboració i finançament público-privat i 
activitats, en les quals les comunitats locals participin de la gestió i conservació del patrimoni. 
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El Museu d'Història de la Ciutat de Girona i el Museu d’Història dels Jueus, entre d’altres, 
ofereixen cada any diverses activitats a Girona en el marc d’aquestes Jornades. 
 
 
 JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUEVA ‘LES LLENGÜES DEL JUDAISME’ (2016) 

La Jornada Europea de la Cultura Jueva és una jornada d'aplec i sensibilització sobre el 
patrimoni cultural i històric comú, per la tolerància i el diàleg, que se celebra anualment des de 
l'any 2000 a inicis del mes de setembre, l’any 2016 dedicades al tema ‘Les llengües del 
judaisme’. El Patronat Call de Girona i el Museu d’Història dels Jueus participen cada any a la 
Jornada amb l’organització de diverses activitats, enguany els dies 1 a 4 de setembre 2016. 
 
 
 CREDITS4HEALTH (2016) 

Projecte d’Innovació Social i Promoció de la Salut seleccionat per la Comissió Europea en el 
marc del 7è Programa Marc de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Demostració, n. 
602386. Té per objectiu elaborar i validar un sistema d’encoratjament a la població a adoptar 
estils de vida saludables sobre la base de la reducció del sedentarisme, la participació activa en 
la vida social i l’adopció d’una dieta saludable, centrat inicialment en l’àrea euro-mediterrània a 
fi de poder difondre posteriorment a tot l’àmbit europeu els resultats validats. Són socis del 
projecte diferents administracions públiques, empreses, entitats sense finalitat de lucre, 
universitats i centres de recerca. En la fase de validació, l’any 2016, hi participen quatre ciutats: 
Girona, Salento, Florència i Plylos Nestoras. 
 
 
 ACTE DEL PARLAMENT EUROPEU A GIRONA "CRISI DELS REFUGIATS, CRISI 

D'EUROPA?" (2016) 
Debat amb eurodiputats i experts celebrat el 19 de maig 2016 a l'Auditori Josep Irla de la Seu 
de la Generalitat a Girona. Conduït pel periodista Antoni Bassas amb la participació del diputat 
del Parlament Europeu i membre de la comissió de llibertats civils, justícia i afers d'interior, 
Josep Maria Terricabras; el diputat al Parlament Europeu, Ramon Tremosa; l'advocada 
responsable del servei d'acollida de refugiats i immigrants de Creu Roja a Girona, Anna Serra, i 
el coordinador interinstitucional i de polítiques de l'Oficina Europea de Suport a l'Asil, Mark 
Camilleri. L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha participat en la cloenda del debat, 
inaugurat pel secretari d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, Oriol 
Amorós. 
 
 
 SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2016) 

Sisena edició de la Setmana de la Rumba Catalana, projecte transfronterer conjunt de l’Escola 
de Música Moderna de Girona, la Casa Musicale de Perpinyà i l’Escola Superior de Música de 
Barcelona, de promoció i preservació de la rumba catalana com a patrimoni musical en el cor 
de l’espai català transfronterer, amb un programa d’activitats de difusió artística, difusió 
acadèmica, formació, promoció i reflexió i debat desenvolupades a Girona, Perpinyà i 
Barcelona. L’Ajuntament de Girona col·labora a les activitats dutes a terme a la ciutat de 
Girona. Projecte transfrontrer iniciat l’any 2011, en el seu marc l’11 de juliol de 2015 a Girona 
va tenir lloc l’acte fundacional de la Candidatura per sol·licitar la inscripció de la Rumba 
Catalana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO, que compta amb el suport 
del Parlament de Catalunya en virtut de la Declaració llegida en el Ple del Parlament en data 24 
de juliol de 2015. 
 
 
 JORNADA ‘EMPRENDRE A L’ESPAI TRANSFRONTERER CATALÀ’ (2016)  

Jornada organitzada per la Cambra de Comerç de Girona, la Cambra de Comerç de Perpinyà i 
la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, celebrada el mes de març a Girona, amb la 
participació de la tècnica de Mobilitat Internacional del Servei de Joventut de l’Ajuntament de 
Girona a la taula rodona ‘Empresaris i cooperació europea: oportunitat o amenaça?’. 
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 UPBEAT ON THE ENVIRONMENT (2016)  
Projecte del programa Joventut en Acció d’Erasmus+ impulsat per l’Associació Taller d’Art, 
Cultura i Creació amb la col·laboració de la Secció de Joventut de l’Ajuntament de Girona per a 
la realització d’una estada d’intercanvi a Girona el mes de març amb l’objectiu d’elaborar un 
decàleg de bones per revertir la problemàtica actual en matèria de medi ambient, amb la 
participació de trenta-tres joves provinents de Malta, Grècia, Hongria, Suècia, Letònia i 
Espanya. 
 
 
 XXV JORNADA EUROPEA AL PARLAMENT DE CATALUNYA ‘MUNICIPIS QUE FAN 

EUROPA’ (2016) 
XXV Jornada Europea al Parlament de Catalunya dedicada al tema ‘Municipis que fan Europa’, 
celebrada al Parlament de Catalunya el 25 de gener 2016 amb la participació de la tinenta 
d'alcalde de l 'Ajuntament de Girona Sra. Marta Madrenas Mir en la taula rodona ‘Les relacions 
dels municipis catalans amb la Unió Europea’. La Jornada Europea al Parlament de Catalunya 
l’organitza anualment el Consell Català del Moviment Europeu, del qual l’Ajuntament de Girona 
és entitat membre.  
 
 
 
2015 
 
 
  ANY EUROPEU DEL DESENVOLUPAMENT (2015) 

Tercera edició de la jornada Girona-Europa ‘Jornada Lluís M. de Puig – 2015 – Any Europeu 
del Desenvolupament’, celebrada a Girona el dia 28 de maig de 2015 i dedicada a les 
temàtiques sobre Girona solidària i cooperant, Un any per la solidaritat global: la política 
europea de desenvolupament, i El desenvolupament internacional des de la perspectiva 
europea, amb la participació de l’Oficina de Cooperació i Voluntariat de la UdG, l’Associació 
Catalana d’Amics del Poble Sahrauí, el Consell municipal de Solidaritat i Cooperació de Girona, 
el Centre Europe Direct Girona, la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, i el 
Consell Català i el Consell Basc del Moviment Europeu. 
 

  EXPOSICIÓ ‘FOTOGRAFIES SOLIDÀRIES’  
L’exposició ‘Fotografies Solidàries’ al Centre Cívic del Barri Vell-Mercadal -lloc 
de celebració de la jornada- els dies 19 a 30 de maig de 2015 ha estat 
organitzada amb motiu de la Jornada Lluís M. de Puig – 2015 – Any Europeu 
del Desenvolupament, amb la voluntat de mostrar una visió en positiu i plural 
de la ciutadania de la terra mitjançant una selecció de les fotografies rebudes al 
llarg de diverses edicions del Concurs de Fotografia Solidària del Programa 
Municipal de Solidaritat i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. 

 
 
  CONCURS FOTOGRÀFIC A TWITTER I INSTAGRAM #ONESEUROPA ( 2015)  

Primer concurs On és Europa? de fotografia a les xarxes socials de Twitter i Instagram, sobre 
els projectes realitzats a Girona ciutat amb finançament europeu organitzat pel Centre Europe 
Direct Girona de la UdG amb la col•laboració de la Diputació de Girona i de l’Ajuntament de 
Girona i amb el suport de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona, amb dues 
‘Photowalk’ associades: Photowalk Oneseuropa-Innovació “Descobrint el Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona” i Photowalk Oneseuropa-Entorn “Descobrint el Barri 
Vell de Girona”. Els premis, en les dues modalitats Jurat i On line, s’han lliurat en el marc de 
l’acte institucional unitari de commemoració a Girona del Dia d’Europa 2015. 
 
 
 JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA ‘DIFUSIÓ I POSADA EN 

VALOR DEL PATRIMONI INDUSTRIAL’ (2015) 
Les Jornades Europees del Patrimoni “Europa, un patrimoni comú”, iniciativa del Consell 
d'Europa, se celebren arreu d'Europa durant un cap de setmana del mes de setembre amb 
l'objectiu d'apropar els ciutadans al patrimoni arquitectònic monumental europeu. El Museu 



d'Història de la Ciutat de Girona i el Museu d’Història dels Jueus ofereixen cada any diverses 
activitats en el marc d’aquestes Jornades.  
 
 
 JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUEVA (2015)  

La Jornada Europea de la Cultura Jueva és una jornada d'aplec i sensibilització sobre el 
patrimoni cultural i històric comú, per la tolerància i el diàleg, se celebra anualment des de l'any 
2000. El Patronat Call de Girona i el Museu d’Història dels Jueus participen cada any a la 
Jornada amb l’organització de diverses activitats. 
 
 
 SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA (2015) 

La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya orientada a sensibilitzar la ciutadania en 
l’ús del transport públic i de la bicicleta i en l’anar a peu, i a encoratjar les ciutats europees a 
promoure aquests modes de transport i a invertir en les infrastructures necessàries. Se celebra 
anualment, el mes de setembre. L’Ajuntament de Girona hi participa des del seus inicis, la 
campanya precursora de celebració del ‘Dia sense cotxes’. 
 
 
 SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2015) 

Projecte transfronterer conjunt de l’Escola de Música Moderna de Girona, la Casa Musicale de 
Perpinyà i l’Escola Superior de Música de Barcelona, de promoció i preservació de la rumba 
catalana com a patrimoni musical en el cor de l’espai català transfronterer, amb un programa 
d’activitats de difusió artística, difusió acadèmica, formació, promoció i reflexió i debat 
desenvolupades a Girona, Perpinyà i Barcelona el mes d’abril als voltants del Dia internacional 
del poble gitano. L’Ajuntament de Girona col·labora a les activitats dutes a termes a la ciutat de 
Girona. A partir de la iniciativa conjunta de l’Escola de Música Moderna de Girona i la Casa 
Musicale de Perpinyà posada en pràctica els anys 2011, 2012, 2013 i 2014 com a projecte 
transfronterer de difusió artística i formació.  
 
 
 NATUR'ACC. CREACIÓ D'UNA OFERTA TURÍSTICA SOSTENIBLE I ACCESSIBLE A 

L'EIX TRANSFRONTERER GIRONA-PERPINYÀ (2014 – 2015) 
Guia del Turisme per a tothom a la ciutat de Girona. 
Projecte N. EFA 286/11 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA) 2007-2013, Eix prioritari 2 "Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en 
una lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals", Tema - Turisme sostenible, 
amb l'Ajuntament de Girona com a cap de fila i l'Ajuntament de Perpinyà i el Consorci de les 
Vies Verdes Girona com a socis. 
 

 LA INICIATIVA NATUR’ACC, INCORPORADA AL BANC DE BONES 
PRÀCTIQUES DELS GOVERNS LOCALS DE LA FEDERACIÓ CATALANA 
DE MUNICIPIS I LA FUNDACIÓ CARLES PI I SUNYER (ÀMBIT MOBILITAT) 

    
 
 
  REPETICIÓ I DIFERÈNCIA. ESPAI TRANSFRONTERER D’ART CONTEMPORANI - ETAC 

(2014 – 2015) 
Projecte seleccionat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània dins del programa Cultura 2013, 
liderat per Bòlit, Centre d’Art Contemporani.Girona, amb la participació del Consorci del Museu 
de l’Empordà de Figueres, el Centre d’art Laboratoire Artistique International du Tarn, d’Albi, el 
Centre de cultura contemporània La Panacée, de Montpeller, i el Centre d’art contemporani 
Addaya, d’Alaró, Mallorca. L’objectiu del projecte és crear un espai transfronterer d’art 
contemporani en el territori a partir dels centres participants; es desenvoluparà un programa de 
residències per a artistes que els permeti conèixer i treballar com a mínim a dos dels espais 
transfronterers. Aquest projecte sorgeix a partir de la col·laboració iniciada en el període 2012-
2013 amb la beca de l’Euroregió a la mobilitat cultural. 
 
 



 TRAINING THE TRAINERS. DISSEMINATION OF KWOWLEDGE ON DIGITISATION ( 2013 
– 2015) 
Projecte seleccionat dins del programa Associacions Leonardo da Vinci / Convocatòria 2013, 
d’intercanvi d’experiències i coneixements sobre digitalització de documents amb l’objectiu de 
formar professionals que tenen responsabilitats en la formació de personal. Lidera el projecte 
l’arxiu municipal de la ciutat de Gävle i la Universitat de Boras (Suècia), amb la participació com 
a socis de les ciutats de Schiedam (Països Baixos), Budapest (Hongria) i Girona. El projecte 
s’estructura en quatre blocs de treball corresponents a la preparació d’originals (planificació, 
organització i càlcul de recursos), la conversió digital (aspectes tècnics de la digitalització com 
la tria de format i les seves conseqüències), la definició i edició de metadades (com utilitzar 
EAD Encoded Archival Description) i la utilització del material digitalitzat per a diverses 
finalitats, amb la producció final d’una guia amb els recursos educatius elaborats. 
 

 WORKSHOP "IMAGE QUALITY ASSESSMENT IN DIGITIZATION 
PROCEDURES" (2014)  
First Study Visit in Girona, 15th - 16th October 2014. 

 
 SEMINARIS "A DIGITISATION PROJECT: EUROPEANAPHOTOGRAPHY" 

i "DIGITAL PRESERVATION" (2015)  
Second Study Visit in Girona, 11th - 13th May 2015. 

 
 
 ATHENA PLUS (2013-2015) 

Acces to Cultural Heritage Networks for Europeana és un projecte cofinançat per la Comissió 
Europea dins del programa ICT-Policy Suport Programme del Programa Marc de Competitivitat 
i Innovació de la Unió Europea CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 
2007-2013, CIP-ICT-PSP-2012-6. Té per objectiu proveir el portal web Europeana 
www.europeana.eu , dedicat al patrimoni, de documentació que ja estigui disponible en format 
digital i que compti amb una descripció estandarditzada. En aquest projecte hi participen 40 
socis, en representació de 500 institucions culturals procedents de 21 estats d’Europa, en el 
conjunt dels quals es parlen 25 llengües. El projecte té una durada de dos anys i està liderat 
per l’Instituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per la informazioni 
bibliografiche (ICCU) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali d’Itàlia. El Servei de Gestió 
Documental, Arxius i Publicacions (SGDAP) de l’Ajuntament de Girona aportarà al projecte més 
de 400.000 documents de diferent tipologia ja digitalitzats, essent un dels socis que hi aporta 
més documentació. 
 
 
  ENTER.HUB (2012 - 2015) 

Informe final i Atles de Bones pràctiques   
Vídeo del projecte (YouTube) 
ENTER.HUB - European Network exploiting Territorial Effects of Railway Hubs and their Urban 
Benefits és un projecte seleccionat per la Comissió Europea en el marc del programa URBACT 
II – Xarxes Temàtiques, d’intercanvi i aprenentatge en matèria de desenvolupament urbà 
sostenible. El projecte s’orienta a la promoció del rol de centres ferroviaris i interfícies 
multimodals de rellevància regional de les ciutats mitjanes, com a motors de desenvolupament 
urbà integrat i de regeneració econòmica, social i cultural. La ciutat de Reggio Emilia lidera el 
projecte, amb la participació com a socis de l’Instituto Municipal de Promoción Económica, 
Formación y empleo (IMPEFE) de Ciudad Real, l’Aglomeració Creil (França), Girona, Gdynia 
(Polònia), Lodz (Polònia), Lugano (Suïssa), Regió d’Orebro (Suècia), Porto (Portugal), Preston 
(Regne Unit), Rostock (Alemanya) i Ulm (Alemanya). 
 

 GRUP DE SUPORT LOCAL URBACT GIRONA (ULSG) - ENTER.HUB 
(2012-2015) 
Pla de formació dels Grups de Suport Local Urbact. Seminari “Planificació 
participativa d’acció per a Grups de Suport Local”, celebrat a Madrid els dies 6 i 
7 de juny 2013, amb la participació de la direcció del projecte ENTER.HUB 
Girona i de la coordinació del Grup de Suport Local Urbact de Girona. 
II Universitat d’Estiu per a Grups de Suport Local, celebrada a Dublín els dies 



28 a 30 d’agost 2013, amb la participació de la coordinació del Grup de Suport 
Local Urbact de Girona. 

 
 ENTER.HUB WORKSHOP “PLANEJAMENT URBANÍSTIC I  MOBILITAT" 

(2014) 
 Girona, 10 i 11 de juliol 2014. 
 
 PLA D'ACCIÓ LOCAL DE GIRONA DEL PROJECTE ENTER.HUB (2015)  

Girona, abril 2015  
Pla d’Acció Local de Girona del projecte ENTER.HUB elaborat pel Grup de 
Suport Local Urbact. 

 
 
  EUROPEANA PHOTOGRAPHY (2012–2015)  

EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAlized Pictures of Historic 
qualitY és un projecte cofinançat per la Comissió Europea dins del programa ICT-Policy Suport 
Programme del Programa Marc CIP-Competitiveness and Innovation framework programme 
2007-2013, Objectiu 2.2 Digitising Content for Europeana, liderat per Alinari 24 ORE spa 
(Florència). El projecte cobreix el període 1839-1939 -des de les primeres imatges de Fox 
Talbot i Daguerre fins als inicis de la Segona Guerra Mundial- i preveu contribuir amb unes 
500.000 imatges al contingut d’Europeana. Juntament amb d’altres entitats i institucions 
col·laboradores, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de l’Arxiu municipal de 
Girona participa en el projecte amb el compromís de digitalitzar i descriure 50.000 fotografies 
dels fons propis i, com a líder en el grup de digitalització, d’organitzar un taller de formació. 

 
 DIGITIZATION SYSTEMS AND PROCEDURES IN PHOTOGRAPHIC 

IMAGE ARCHIVES 
Europeana Photography Workshop, Girona 22-23 May 2012 

 
 
 
2014 
 
 
 JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA (2014)  

Les Jornades Europees del Patrimoni “Europa, un patrimoni comú”, iniciativa del Consell 
d'Europa, se celebren arreu d'Europa durant un cap de setmana del mes de setembre amb 
l'objectiu d'apropar els ciutadans al patrimoni arquitectònic monumental europeu. El Museu 
d'Història de la Ciutat de Girona i el Museu d’Història dels Jueus ofereixen cada any diverses 
activitats en el marc d’aquestes Jornades.  
 
 
 JORNADA EUROPEA DE LA CULTURA JUEVA “WOMEN IN JUDAISM” (2014)  

La Jornada Europea de la Cultura Jueva és una jornada d'aplec i sensibilització sobre el 
patrimoni cultural i històric comú, per la tolerància i el diàleg, se celebra anualment des de l'any 
2000. El Patronat Call de Girona i el Museu d’Història dels Jueus participen cada any a la 
Jornada amb l’organització de diverses activitats.  
 
 
 SETMANA EUROPEA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA (2014)  

La Setmana Europea de la Mobilitat és una campanya orientada a sensibilitzar la ciutadania en 
l’ús del transport públic i de la bicicleta i en l’anar a peu, i a encoratjar les ciutats europees a  
promoure aquests modes de transport i a invertir en les infrastructures necessàries. Se celebra 
anualment, el mes de setembre. L’Ajuntament de Girona hi participa des del seus inicis, la 
campanya precursora de celebració del ‘Dia sense cotxes’.  
 
 
 JORNADA EUROPEA SOBRE L’OCUPACIÓ I EL CREIXEMENT (2014)  

El projecte “Instruments europeus per fomentar l'ocupació i la competitivitat” desenvolupat pel 
Consell Català del Moviment Europeu amb el suport de la Comissió Europea difon i debat 
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sobre l’Estratègia de la Unió Europea 2020 a través de jornades celebrades a diferents ciutats 
catalanes com Reus, Vic, Lleida, i a Girona el 19 de juny de 2014.  
 
 
 QUÈ LI VOLS DIR A LA UNIÓ EUROPEA? SIMULACIÓ EN EL TERRITORI D’UN PLE DEL 

PARLAMENT EUROPEU (2014)  
Amb motiu de la celebració d’eleccions al Parlament Europeu, durant l’any 2014 s’han continuat 
duent a terme activitats relacionades amb l’Any Europeu de la Ciutadania 2013, focalitzades 
especialement en les eleccions.  
Sessió organitzada pel Centre Europe Direct de la Universitat de Girona amb la col·laboració 
de diverses institucions, entre les quals l’Ajuntament de Girona, amb els objectius de facilitar un 
millor coneixement del que fa i com funciona el Parlament europeu, divulgar la cultura 
europeista entre la ciutadania, i sensibilitzar cares a la participació a les eleccions al Parlament 
europeu del mes de maig. Celebrada el 3 d’abril de 2014 al Parc Científic i Tecnològic de la 
UdG amb la participació d’un centenar de ciutadans i ciutadanes de les comarques gironines, 
que han treballat en quatre comissions permanents i en la sessió plenària, les conclusions de la 
qual s’han traslladat al Parlament europeu.  
 
 
 SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2014)  

Projecte transfronterer conjunt de l’Escola de Música Moderna de Girona i la Casa Musicale de 
Perpinyà, amb les components de difusió artística, de difusió acadèmica i de formació, 
desenvolupat el mes d’abril als voltants del Dia internacional del poble gitano. L’Ajuntament de 
Girona col·labora a les activitats dutes a termes a la ciutat de Girona. 
 
 
 SUPPORT AND EMPOWERMENT OF YOUTH AT RISK (2014)  

Support and Empowerment of Youth at Risk és un projecte seleccionat per la EACEA –
European Agency for Culture, Education and Audiovisual de la Comissió Europea dins del 
programa Youth in Action (YIA) 2007-2013, Action 4.Youth Support systems, Sub-action 
4.3.Training and networking of those active in youth work and youth organisations, convocatòria 
2013. L’objectiu del projecte és l’intercanvi d’experiències i de bones pràctiques, la configuració 
de xarxes i la formulació de projectes per a la inclusió social de joves que pateixen situacions 
de desavantatge. El projecte sorgeix en el marc del Grup de Treball d’Inclusió Social de la 
xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees; el lidera la ciutat d’Eskilstuna amb la participació 
com a socis de les ciutats de Girona, Hasselt (Bèlgica), Helmond (Països Baixos), Reggio 
Emilia, Schiedam (Països Baixos) i Sindelfingen (Alemània).  
 
 
 RADIO-ELECTRIC GOVERNANCE: ENVIRONMENT AND ELECTRONIC 

COMMUNICATIONS POLICIES FOR DEPLOYMENT OF RADIOCOM INFRAESTRUCTURES  
(2010–2014)  
El projecte per a la Governança Radioelèctrica Radio-electric governance: environment and 
electronic communications policies for deployment of radiocom infraestructures LIFE09 
ES/ENV/000505, és un projecte de la Generalitat de Catalunya cofinançat per la Comissió 
Europea en el marc del programa LIFE. L’Ajuntament de Girona, així com d’altres ajuntaments, 
participa en el projecte en les accions de mesura contínua del nivell de camp electromagnètic a 
través d’equips de monitoratge així com en les de mesura mitjançant equips portàtils.  

 
 PACTE GECODIT-GENERACIÓ DE CONSENS EN EL DESPLEGAMENT  

D'INFRAESTRUCTURES DE TELEFONIA MÒBIL (2014)  
L’Ajuntament de Girona signa en data 9 de gener 2014 l’adhesió al pacte local per al 
desplegament d’antenes de telefonia mòbil GECODIT. La política de generació de  
consens social GECODIT s'emmarca dins del projecte de la Governança 
Radioelèctrica, que té com a principal objectiu coordinar les polítiques de la Generalitat 
de Catalunya en matèria de comunicacions electròniques i de medi ambient, per tal de 
millorar l'accés a les xarxes de comunicacions sense fil a la ciutadania en general, i a 
les seves activitats socioeconòmiques en particular, tot fomentant-ne un desplegament 
ordenat, sostenible i respectuós amb les persones i amb el medi ambient.  

 



2013 
 
 
 ANY EUROPEU DE LA CIUTADANIA (2013) 

 
 EXPOSICIÓ “#DRETSCOMPARTITS: L'EXPOSICIÓ SOBRE ELS DRETS DELS 

CIUTADANS I LES CIUTADANES DE LA UE”  
Exposició itinerant de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona 
organitzada en el marc de l'Any Europeu de la Ciutadania 2013, any en què es 
compleixen vint anys de l'entrada en vigor del Tractat de Maastricht, que va establir la 
ciutadania de la Unió Europea. Organitzada al Centre Cultural la Mercè de Girona amb 
el suport del Centre Europe Direct Girona i la col·laboració de l’Ajuntament de Girona, 
els dies 11 a 31 de desembre 2013. 

 
  TAULA RODONA “DIÀLEG AMB LA CIUTADANIA SOBRE EL FUTUR  
               D’EUROPA” 

Taula rodona seguida de debat celebrada el dia 11 de desembre 2013 coincidint amb la 
inauguració de l’exposició “#Dretscompartits: L'exposició sobre els drets dels ciutadans 
i les ciutadanes de la UE” amb la participació del director de la representació de la 
Comissió Europea a Barcelona, Ferran Tarradellas; de la professora de la Universitat 
de Girona, Mariona Illamola, del periodista i membre del Team Europa, Ramon Vilaró, i, 
com a moderador del debat, del periodista Narcís Genís, president de la demarcació de 
Girona del Col·legi de Periodistes de Catalunya. 

 
 
 LEONARDO DA VINCI – VOCATIONAL EDUCATIONAL TRAINING FOR 

PROFESSIONALS (2013) 
Visita d’estudi de l’Ajuntament de Denizli (Turquia) en el marc del Programa d’Aprenentatge 
Permanent, Leonardo da Vinci Mobility, VET-PRO de formació continuada, a Girona el dia 30 
de maig 2013 per conèixer el funcionament del Sistema d’Informació Territorial gestionat per la 
UMAT-Unitat Municipal d’Anàlisi Territorial de l’Ajuntament de Girona. La visita d’estudi forma 
part del programa de visites a Barcelona, Àrea Metropolitana de Barcelona i d’altres municipis 
de Catalunya per conèixer millor els sistemes d’informació relacionats amb transports i 
infraestructures i rebre informació sobre com ampliar la base d’usuaris del sistema GIS 
actualment en funcionament a Denizli. 
 
 
 LEONARDO DA VINCI – VISITA PREPARATÒRIA (2013) 

Visita preparatòria relacionada amb l’àmbit de la digitalització d’arxius, a Girona els dies 24 i 25 
de gener 2013, amb participació de les persones representants dels Arxius Municipals de les 
ciutats de Gävle (Suècia), Schiedam (Països Baixos) i Girona. Les visites preparatòries del 
programa Leonardo da Vinci (Programa europeu d’Aprenentatge Permanent) tenen per objectiu 
recolzar a les institucions, organismes o entitats que vulguin participar en alguna de les accions 
del programa Leonardo da Vinci a conèixer d’altres institucions i organismes, per tal d’associar-
se per al desenvolupament d’accions de Mobilitat, Transferència d’innovació o Associació. 
 
 
 JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI A CATALUNYA (2013) 

Les Jornades Europees del Patrimoni “Europa, un patrimoni comú”, iniciativa del Consell 
d'Europa, se celebren arreu d'Europa durant un cap de setmana del mes de setembre amb 
l'objectiu d'apropar els ciutadans al patrimoni arquitectònic monumental europeu. El Museu 
d'Història de la Ciutat de Girona i el Museu d’Història dels Jueus ofereixen cada any diverses 
activitats en el marc d’aquestes Jornades.  
  
 
 SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2013)  

Projecte transfronterer conjunt de l’Escola de Música Moderna de Girona i la Casa Musicale de 
Perpinyà, amb les components de difusió artística, de difusió acadèmica i de formació, 
desenvolupat el mes d’abril als voltants del Dia internacional del poble gitano. L’Ajuntament de 
Girona col·labora a les activitats dutes a termes a la ciutat de Girona. 



 DIGITALITZACIÓ DE LA SALA DE CINEMA TRUFFAUT (2012 – 2013) 
Digitalització de la sala de cinema Truffaut amb un projector NEC NC 1200 per projectar tot 
tipus de suports digitals. Iniciativa promoguda pel Col·lectiu de Crítics de Cinema de Girona 
amb el suport per part de la Comissió Europea/Education, Audiovisual and Culture Executive 
Agency -projecte seleccionat en el marc del Programa MEDIA-EACEA/14/12 de recolzament a 
la digitalització de les sales de cinema europees- i per part de l’Ajuntament de Girona. El 
Cinema Truffaut forma part de la xarxa EUROPA CINEMAS. 
 
 
 EUROREGIÓ. PROJECTES CULTURALS – MOBILITAT (2012 – 2013) 

Projecte liderat per l’Ajuntament de Girona seleccionat dins la convocatòria 2012 de projectes 
culturals de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània – Eix 2 ajudes a la mobilitat amb la participació de 
Bòlit, Centre d’Art Contemporani de Girona, el Museu de l’Empordà de Figueres, el Centre la 
Panacée de Montpeller i el Laboratoire Artistique international du Tarn (Lait), amb l’objectiu de 
crear una estructura cooperativa transfronterera de centres d’arts visuals contemporànies i 
l’elaboració d’un projecte cooperatiu de futur entre els centres participants. 
 

 TAULA RODONA “UN ESPAI DE TREBALL TRANSFRONTERER A L’ENTORN DE 
L’ART CONTEMPORANI” (2013) 
Taula rodona dels museus i centres d’art contemporani participants en el projecte 
cultural de l’Euroregió. Centre Cultural La Mercè, Girona, 23 de maig 2013. 

 
 
 AGENDA ESCOLAR EUROPEA DEL MEDI AMBIENT I EL DESENVOLUPAMENT (2012 – 

2013) 
L’Agenda Escolar Europea del Medi Ambient i el Desenvolupament és un recurs d’educació 
ambiental per a estudiants de secundària que la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, amb la col·laboració de la Diputació d'Osca, ofereix als municipis que en són 
membres amb l’objectiu de difondre entre els joves una nova manera d’entendre la relació amb 
el medi ambient basada en els principis del desenvolupament sostenible. L’Ajuntament de 
Girona participa en aquesta iniciativa des del curs 2003/2004. 
 
 
 RES'PIR - PROCÉS DE QUALITAT PER UN TURISME ACTIU SOSTENIBLE EN L'ESPAI 

PIRINENC TRANSFRONTERER (2010 – 2013) 
Projecte N. EFA 111/09 del Programa de Cooperació Territorial Espanya-França-Andorra 
(POCTEFA) 2007-2013, Eix 2 "Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una 
lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals", amb el Consell General de l'Ariège 
com a cap de fila i l'ADTAP-Agence Dévélopement Touristique Ariège Pyrénées, l'Ajuntament 
de Girona, la Universitat de Girona i la Universitat Toulouse-Le Mirail/Département Formation 
Contiune com a 
 
 
 
2012 
 
 
 ANY EUROPEU DE L’ENVELLIMENT ACTIU I LA SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL  

(2012) 
 

 TAULA RODONA AMB MOTIU DE L’ANY EUROPEU 2012 DE L’ENVELLIMENT 
ACTIU I LA SOLIDARITAT INTERGENERACIONAL 
Taula rodona amb motiu de l’Any Europeu 2012 organitzada pel Consell Municipal de la 
Gent Gran de l’Ajuntament de Girona amb la col·laboració del Consell Català del 
Moviment Europeu i de la Comissió Europea amb l’objectiu de presentar la tasca del 
Consell Municipal de la Gent Gran, conèixer les polítiques de la Unió Europea pel que 
fa als reptes i les oportunitats d’un envelliment actiu per una societat solidària entre 
generacions, i conèixer dues experiències de solidaritat intergeneracional a través del 
voluntariat: el projecte Voluntariat de Lectura Fàcil i el projecte A prop teu. 
 



 
 
 VOLUNTARIAT DEL PROJECTE ‘LECTURA FÀCIL’, PER UNS ENTORNS 

ADAPTATS A LES PERSONES GRANS  
El projecte ‘Lectura Fàcil’ del Servei Municipal de Biblioteques de l’Ajuntament de 
Girona promou iniciatives per al manteniment de la capacitat lectora entre les persones 
amb mancances en les seves aptituds per a la lectura, ja sigui per raó d’edat o de 
discapacitat. Una de les accions del projecte és l’acció de Voluntariat, iniciativa amb la 
qual s’ha participat en la convocatòria dels Premis de l’Any Europeu 2012 dedicat a 
l’Envelliment Actiu i la Solidaritat Intergeneracional, modalitat ‘Per uns entorns adaptats 
a les persones grans’. 

 
 
 A LA RIBA DE DOS MARS. DEL MEDITERRANI AL GOLF DE BÒTNIA. 1880–1914 (2012) 

Exposició virtual conjunta produïda pels Arxius municipals de les ciutats de Girona i de Gävle 
(Suècia), presentada a Girona el 25 d’octubre-Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual. Amb 
anterioritat, les ciutats de Girona i de Gävle -membres de la xarxa Eurotowns de ciutats 
mitjanes europees- han cooperat en l’organització del seminari trilateral Mikkeli-Girona-Gävle 
d’intercanvi d’experiències en matèria de digitalització d’arxius, en el marc del projecte CLIQ-
Creating Local Innovation through a Quadruple Helix, del programa Interreg IVC de la Comissió 
Europea. 
 
 
 CHILDREN AND MEDIA FOR EUROPEAN TRANINING – CAMET (2012)  

CAMET és un projecte seleccionat per la Comissió Europea dins del programa Leonardo da 
Vinci – Associacions Leonardo per al desenvolupament d’activitats de cooperació sobre temes 
d’interès comú entre institucions europees dedicades a l’àmbit de l’educació i la formació 
professional. El projecte tracta de l’ús de les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació 
com a eina per al personal que treballa en el sector de l’atenció infantil. L’entitat Point Europa 
(Cornwall, Inglaterra, Regne Unit) coordina el projecte, amb les entitats Pistes Solidaires 
(Marsella i Pau, França), Volkshilfe Steiermark (Graz, Àustria) i Espiral Entitat de Serveis (Salt-
Girona) com a sòcies. L’Ajuntament de Girona ha participat en les mobilitats previstes pel 
projecte amb la participació de quatre educadores de les escoles bressol municipals de Girona 
en la visita a Graz organitzada del 16 al 19 d’abril de 2012. 
 
 
 SETMANA DE LA RUMBA CATALANA (2012) 

Projecte transfronterer conjunt de l’Escola de Música Moderna de Girona i la Casa Musicale de 
Perpinyà, amb les components de difusió artística, de difusió acadèmica i de formació, 
desenvolupat el mes d’abril als voltants del Dia internacional del poble gitano. L’Ajuntament de 
Girona col·labora a les activitats dutes a termes a la ciutat de Girona. 
 
 
 CLEAN (2012)  

CLEAN - eleCtric mobiLity to analyse tourist bEhaviour in urbAN areas (Mobilitat elèctrica per 
l’anàlisi del comportament dels turistes a àrees urbanes) és un projecte de la Xarxa Europea de 
Recerca sobre Turisme Sostenible ERNEST-European Research Network on Sustainable 
Tourism, del 7è programa marc d’investigació i desenvolupament tecnològic de la UE. 
L’Ajuntament de Girona hi participa com a soci juntament amb d’altres socis de la Toscana, 
Catalunya i el País Basc. 
CLEAN a Girona desenvolupa ‘Girona Eco-bikes’ per a la valoració de l’ús de la bicicleta 
elèctrica com a opció per al turisme de ciutat, amb la realització de proves pilot de rutes amb 
bicicleta elèctrica i l’anàlisi de l’impacte de contaminació atmosfèrica en el patrimoni 
arquitectònic. 
  
 
 FRISKA KARLSTAD (2012) 

Col·laboració amb la ciutat sueca de Karlstad amb la instal•lació a la ciutat de Girona d’un mini-
circuit d'orientació consistent en 5 fites distribuïdes pel Barri Vell. A la ciutat de Karlstad el 
projecte "Friska Karlstad" es ve desenvolupant des de fa uns quants anys i compta amb més de 



200 fites distribuïdes per la ciutat per tal d'incentivar ciutadans i visitants a descobrir de forma 
lúdica el territori. Amb aquest acord entre ciutats, des del 21 de maig 2012 també té extensió a 
Girona. Així mateix, l’Ajuntament de Girona ha ofert una recepció al grup d’alumnes i professors 
de l’Institut de Karlstad fent estada a Girona el mes de maig 2012 en el marc de l’intercanvi 
entre aquest institut i l’Institut Santa Eugènia de Girona. 
 
 
 
2011 
 
 
 LAKS - LOCAL ACCOUNTABILITY FOR KYOTO GOALS (2009 –  2011) 

Projecte seleccionat per la Comissió Europea dins del programa LIFE+ 2007 Environment, 
liderat per l’Ajuntament de Reggio Emilia i amb els ajuntaments de Girona, Padova (Itàlia) i 
Bydgoszcz (Polònia) i l’ARPA - Regional Agency for Prevention and Environment of Emilia 
Romagna (Itàlia) com a socis. L’objectiu del projecte és acordar i adoptar un sistema de 
rendició de comptes climàtics que permeti a les autoritats locals contribuir de manera 
innovadora i efectiva als objectius locals, de la Unió Europea i globals en matèria de canvi 
climàtic. 
 

 LIFE and Climate change mitigation, European Union, 2015. 
 
 
  MMOVE - MOBILITY MANAGEMENT OVER EUROPE: CHANGING MOBILITY PATTERNS 

(2008  –  2011) 
 El projecte MMOVE, seleccionat per la Comissió Europea dins del programa INTERREG IVC 
(primera convocatòria - 2007, Projecte d’Iniciativa Regional, Prioritat 2 - Medi Ambient i 
prevenció de riscos, Subtema - Energia i transport sostenible) té per objectiu millorar el 
coneixement i la capacitat de les autoritats locals i regionals per desenvolupar unes millors 
polítiques de gestió de la mobilitat a les ciutats mitjanes i petites europees. El partenariat del 
projecte està format per 11 socis en total : l’Ajuntament de la ciutat de Reggio Emilia (Itàlia), 
cap de fila del projecte, la Regione Marche (Itàlia), els ajuntaments de les ciutats de Girona, 
Brighton & Hove (Regne Unit), Mölndal (Suècia), Varberg (Suècia), Ulm (Alemanya), Razlog 
(Bulgària), Kavala (Grècia), la Volos Municipal Enterprise for Urban Studies, Construction and 
Development – DEMEKAV (Grècia), i l’Agència Metropolitana pentru Dezvoltare Durabile de 
Brasov (Romania) . 
 

 MMOVE PROJECT VIDEO (2011) 
 
 FLEXI! BE FLEXIBLE GOING TO WORK. 

Transferability of a Best Practice from Mölndal to Girona (2011) 
Presentació del projecte FLEXI! de MMOVE a la sessió de l’Eurotowns Executive 
Council celebrada a Manresa el 6 de maig de 2011. 

 
 JORNADA "EL TRAMVIA A LES CIUTATS MITJANES" (2010) 

Jornada del projecte MMOVE organitzada per l’Ajuntament de Girona en el marc de la 
Setmana de la mobilitat sostenible i segura, amb l’objectiu d’oferir dues visions en 
profunditat sobre la implantació del tramvia a les ciutats mitjanes : el cas pràctic d'una 
ciutat mitjana alemanya (Ulm) i la visió de la implantació del tramvia a Catalunya. 

 
 LA CIUTAT DE RAZLOG VISITA GIRONA EN EL MARC DE LA COOPERACIÓ EN 

EL PROJECTE MMOVE (2010) 
En el marc del projecte MMOVE i com a cooperació complementària, una delegació de 
la ciutat de Razlog (Bulgària), presidida per l’alcalde de la ciutat, visita Girona per dur a 
terme una sessió de treball en matèria de mobilitat i la visita de l’Exposició de Flors de 
Girona. 

 
 MMOVE TECHNICAL WORKING GROUP MEETING, COMMUNICATION 

WORKSHOP, BEST PRACTICE NETWORK MEETING and STEERING ADVISORY 
GROUP MEETING (2009) 



Sessions de treball del projecte MMOVE celebrades a Girona els dies 7, 8 I 9 d’octubre 
de 2009 

 
 
 CLIQ - CREATING LOCAL INNOVATION THROUGH A QUADRUPLE HELIX (2008 – 2011) 

El projecte CLIQ, seleccionat per la Comissió Europea dins del programa INTERREG IVC 
(primera convocatòria - 2007, Projecte d’Iniciativa Regional, Prioritat 1: Innovació i l’economia 
del coneixement), se centra sobre el rol de les ciutats mitjanes en l’impuls de la innovació, 
destacant la importància de la cooperació local de quàdruple hèlix entre universitats i centres 
de recerca, empreses, societat civil i autoritats locals. El partenariat del projecte està composat 
per 16 socis en total : l’Ajuntament de la ciutat de Jyväskylä (Finlàndia), cap de fila del projecte, 
els ajuntaments de les ciutats de Girona, Manresa, Eskilstuna (Suècia), Leeuwarden (Països 
Baixos), Ulm (Alemanya), Gävle (Suècia) i Mikkeli (Finlàndia), el Departament d’Innovació, 
Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya, la Cambra de Comerç i Indústria de Pau 
(França), la Cambra de Comerç, Indústria, Artesanat i Agricultura de Cremona (Itàlia), el GILDE 
- Gewerbe und Innovations Zentrum Lippe de Detmold (Alemanya), el Sussex Innovation 
Centre (Regne Unit), el Centre for Technological Research de Creta (Heraklion, Grècia), 
l’Associação da Incubadora do Beira Atlântico Parque – BIC Beira Atlântico (Portugal) i la 
Fundación Bahía de Cádiz para el Desarrollo Económico CEEI BAHIA DE CÁDIZ. Amb 
l’Ajuntament de Girona, participen en el projecte la Universitat de Girona-Vicerectorat de 
Política Internacional, el Parc Científic i Tecnològic de la UdG, el Centre de Recerca i Difusió de 
la Imatge-CRDI, la Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG i el 
Consell Econòmic i Social de Girona. 
 

 PARTICIPACIÓ A LA JORNADA FORMATIVA “PARTICIPAR EN PROGRAMES I 
PROJECTES EUROPEUS EN EL NOU MARC DE LA UE” A TARRAGONA (2013) 
Presentació del projecte CLIQ-Creating Local Innovation through a Quadruple Helix del 
programa INTERREG IVC per part de la Directora de la Càtedra Cambra de l’Empresa 
Familiar de la UdG i Directora de l’equip de recerca autor de la recerca CLIQ Boost i de 
l’equip redactor del CLIQ Policy Action Plan a la jornada formativa “Participar en 
programes i projectes europeus en el nou marc de la UE” organitzada pel Centre 
Europe Direct Tarragona, 2013. 

  
 CLIQ – MATERIALS DEL PROJECTE EN CATALÀ (2011)  

-Estudi de cas. El paper de la ciutadania en el desenvolupament del municipi i 
els seus serveis. Mikkeli, 2010. 

-Caixa d’eines CLIQ, 2011. 
-Cliq-ò-metre, 2011 
-Pla d’actuació en matèria de polítiques, Universitat de Girona, 2011.  
-Recerca de Quàdruple Hèlix, Universitat de Tampere 2011  
-Recerca Interregional Inicial, Universitat de Girona, 2009. 
-Estudis de cas.  
     • BISON ajuda els pioners: el fons de capital que finança els  
                emprenedors ecològics, Leeuwarden, 2011.  
     • Living Lab, una Quàdruple Hèlix real?. Jyväskylä, 2010.  
     • Future Position X. La història d’èxit d’un clúster de SIG. Gävle, 2009. 
   • Super Incubation. Sussex Innovation Centre, 2009.  

 
 

 CLIQ DECLARATION (2011) 
Declaració de compromís de les institucions i entitats participants en el projecte, en el 
marc de les seves competències i capacitats, en la promoció d’accions, projectes i 
estratègies orientades a millorar els sistemes locals d’innovació que incloguin el nou 
concepte de Quàdruple Hèlix, adoptada a la Cimera CLIQ celebrada a Brussel·les el 21 
de setembre de 2011. 

 
 

 CLIQ POLICY ACTION PLAN (2011) 
Action Plan, produït per la Universitat de Girona, maximitza els aprenentatges del 
projecte CLIQ; identifica les oportunitats d’incidir en matèria de política d’innovació a 



nivell local, regional, estatal i europeu; i, proveeix a les autoritats locals d’una guia 
pràctica per desenvolupar polítiques locals d’innovació. 

 
 DIVERSITIES, THE CREATIVITY GAME - UNESCO DIVERSITY KIT FOR YOUTH. 

CLIQ Case Study (2011) 
Kit pedagògic elaborat per la Fundació Interarts i la Càtedra UNESCO de Polítiques 
Culturals i Cooperació de la Universitat de Girona sobre la “Convenció sobre la 
Protecció i Promoció de la Diversitat de les Expressions Culturals” de la UNESCO, 
seleccionat com a estudi de cas del projecte CLIQ-Creating Local Innovation through a 
Quadruple Helix. 

 
 JORNADA "EL FUTUR DELS SERVEIS PÚBLICS" (2011) 

Jornada organitzada pel Consell Econòmic i Social de Girona per a la reflexió i el debat 
a l'entorn de com els serveis públics s'han d'adaptar al nou context econòmic i social, 
que es va iniciar amb la presentació “User-driven development of the City of Mikkeli and 
its services” com a cas d’estudi del projecte CLIQ de l'Ajuntament de Mikkeli 
(Finlàndia), que planteja una metodologia posada en pràctica en relació a la necessitat 
de trobar noves formes d'implicació i influència de la ciutadania cap als afers públics no 
només com a usuària o client dels serveis públics, sinó en el mateix desenvolupament 
d'aquests. 
 
 CLIQ – TRILATERAL EXCHANGE GIRONA – GÄVLE – MIKKELI ON ARCHIVES 

DIGITISATION (2010 – 2011) 
Activitat d’intercanvi en matèria de Digitalització d’Arxius, organitzada per les ciutats de 
Mikkeli (Finlàndia), Girona i Gävle (Suècia). 
 
 CLIQ GIRONA AND MANRESA EXCHANGE ACTIVITY (2010) 

Activitat d’intercanvi del projecte CLIQ combinant la taula rodona “Promoting innovation 
via cluster promotion: the role of local public sector” celebrada a Girona i la master 
class “Promoting Entrepreneurship: how to apply the main tools (Innovation and ICT). 
The role of the local public sector” celebrada a Manresa. 

 
 CENTRE FOR IMAGE RESEARCH AND DIFFUSION (CRDI). A MULTI- 

STAKEHOLDER, CITIZEN-FRIENDLY AND INNOVATIVE APPROACH TO 
DOCUMENTING THE LIFE OF GIRONA. CLIQ Case Study (2010) 
El Centre de Recerca i difusió de la Imatge del Servei de Gestió Documental, Arxius i 
Publicacions de l’Ajuntament de Girona, creat l’any 1997 amb la missió de conèixer, 
protegir, fomentar, oferir i divulgar el patrimoni fotogràfic i cinematogràfic de la ciutat de 
Girona, seleccionat com a estudi de cas del projecte CLIQ-Creating Local Innovation 
through a Quadruple Helix. 

 
 CLIQ INTER-REGIONAL RESEARCH CLIQBoost (2009)  

Recerca interregional inicial del projecte CLIQ realitzada per un equip d’investigació de 
la Universitat de Girona. 

 
 
 
2010 
 
 
 EUROTOWNS CITIES AND UNIVERSITIES TASK TEAM MEETING (2010) 

Seminari per tractar sobre el potencial de cooperació entre les ciutats mitjanes i les universitats, 
organitzat conjuntament per la xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees, la Universitat de 
Girona i l’Ajuntament de Girona. Participants: Eskilstuna Municipality Administration, Mälardalen 
University, Municipality of Gävle, University of Gävle, Ajuntament de Girona, Universitat de 
Girona, Càtedra UNESCO de Polítiques Culturals i Cooperació de la UdG, Jyväskylä University 
of Applied Sciences, Technological Educational Institute of Kavala, NHL University, 
Leeuwarden, Manresa Eurotowns Presidency and Secretariat, FUB-Fundació Universitària del 
Bages, Municipality of Reggio Emilia, University of Reggio Emilia and Modena, Ajuntament de  
Sabadell, Universitat de Vigo. 



 SEMINARI CULTURA I DESENVOLUPAMENT (2010) 
Seminari organitzat conjuntament per la Presidència espanyola de la UE i la Comissió Europea 
amb l’objectiu de contribuir a la potenciació de la cultura en les relacions exteriors de la Unió i 
en la cooperació comunitària al desenvolupament, un dels objectius estratègics de l’Agenda 
Europea; estructurat en tres grans línies temàtiques: Rol de la Cultura en la consecució dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni; Economia i Cultura; i, Governabilitat de la Cultura i 
Diversitat Cultural. Girona, 4 i 5 de maig de 2010. 
 
 
 PROJECTE EUROPA. LES INVERSIONS DE LA UE A CATALUNYA (2010) 

Exposició amb una selecció de les actuacions previstes a les comarques de Girona així com 
d’alguns dels principals projectes executats arreu de Catalunya des de l'adhesió a la UE : línia 
de tren d'alta velocitat (Fons de Cohesió i programa de Xarxes Transeuropees de Transport); 
centres d'I+D (a Girona, l'ICRA-Institut Català de Recerca de l’Aigua); projectes en l'àmbit del 
medi ambient i la gestió de l'aigua; projectes transfronterers i exemples d'actuacions de millora i 
desenvolupament urbà en diferents municipis. Girona 19 a 30 d’abril de 2010. 
  
 
 SABEU QUÈ POT FER L’EUROPA SOCIAL PER VOSALTRES? (2010) 

Campanya de la Comissió Europea amb l’objectiu d'informar als ciutadans sobre les iniciatives 
concretes de la Unió Europea en matèria d’ocupació, política social i igualtat d’oportunitats, per 
tal de mostrar com les polítiques laborals i socials de la Unió Europea, amb la col·laboració de 
tots el nivells de Govern (local i nacional), treballen per a l'equitat, la igualtat d'oportunitats, la 
cohesió social i la integració laboral. Girona 15 a 17 d’abril de 2010.  
 
  
 "SOPRA E SOTTO" LA CITTÀ EUROPEA (2009 – 2010) 

El projecte “Sopra e sotto” la città europea. El patrimoni arqueològic i arquitectònic en el context 
urbà de les ciutats mitjanes: les dificultats de la recerca, les solucions del gaudi, l’oferta 
turístico-cultural’ ha estat seleccionat dins del Programa Marc Cultura (2007-2013) de la Unió 
Europea. El lidera l’Ajuntament de Brindisi (Itàlia) amb la participació com a socis de 
l’Ajuntament de Girona, la Universitat de Girona i l’École Nationale Supérieure d'Architecture de 
Toulouse.  
Les ciutats de Brindisi, Girona i Toulouse cooperen en aquest projecte i han determinat com a 
àrees d’estudi l’àrea arqueològica del palau Granafei-ffNervegna, a Brindisi, l’antiga canònica 
de Sant Feliu, a Girona, i l’àrea de Toulouse-Saint-Michel-du-Touch, a Toulouse. 
 
 
 LET’S OPEN CITIES FOR US - LOCUS (2008 – 2010)  

Programa formatiu sobre accessibilitat adreçat a estudiants d'arquitectura i disseny urbà de 
diverses universitats europees. Projecte promogut per la Universitat Politècnica de Catalunya, 
l’Escola Tècnica Superior del Vallès i la Càtedra d’Accessibilitat de la UPC com a Erasmus 
Intensive Programme, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona participant en el jurat del 
Locus Girona Workshop “Accessibility, Topography & Heritage: ATH Project” celebrat del 12 al 
26 de juliol 2008. 
 
 
 
2009 
 
 
 MOVE TOGETHER (2009) 

El projecte “Move-Together”s’adreça a augmentar el coneixement per part dels ciutadans de la 
investigació de la Unió Europea sobre transport sostenible en l’ambient urbà, i sobre quins 
resultats, aplicats a les ciutats europees, poden ajudar a millorar la qualitat de vida dels 
ciutadans i fer el transport urbà més sostenible, més segur, més eficient i millor per el medi 
ambient.  
Amb aquesta voluntat s’organitza l’exposició itinerant “Move Together”, que, a més de celebrar-
se a les ciutats de Viena, Roma, Budapest, Niça i Brussel·les, durant la Setmana de la Mobilitat 
serà present a diferents ciutats europees participants en el projecte juntament amb civersos 



actes : St. Julien (Malta), Nivelle (Bèlgica), Corfú (Grècia), Garzdzai (Lituània), Plunge 
(Lituània), Kaliningrad (Rússia), Bragança (Portugal), Donostia-San Sebastián, Madrid, 
Almendralejo, i a Girona amb la denominació “Movent-nos plegats cap a una nova cultura de la 
mobilitat urbana” juntament amb la Jornada dedicada a la campanya “Pedalem amb civisme”. 
  
 
 
2008 
 
 
 10È CONGRÉS INTERNACIONAL DOMITOR GIRONA / PERPINYÀ (2008)  

El Museu del Cinema-Col·lecció Tomàs Mallol de Girona i la Cinémathèque Euro-regionale 
Institut Jean Vigo de Perpinyà, amb la col·laboració de la Universitat de Girona, la Universitat 
de Perpinyà i la Filmoteca de Catalunya, són les entitats coorganitzadores del 10è Congrés 
Internacional Domitor Girona / Perpinyà (17 - 21 de juny 2008), edició dedicada a la temàtica 
ELS CINEMES PERIFÈRICS DELS ORÍGENS.  
DOMITOR és una associació internacional de foment a la recerca en l'àmbit del cinema dels 
primers temps (abans de 1915). L'associació aplega els principals estudiosos i investigadors a 
nivell mundial en aquesta temàtica i celebra un congrés cada dos anys, alternant la seu entre 
Europa i Amèrica.  
Pel que fa a Girona, aquest Congrés és un dels actes organitzats amb motiu de la celebració 
del 10è aniversari del Museu del Cinema - Col·lecció Tomàs Mallol. 
 
  
  XARXA DE PUNTS D'INFORMACIÓ EUROPE DIRECT A CATALUNYA (2005 – 2008)  

El projecte Europe Direct de la Comissió Europea té per objectiu l'establiment d'una xarxa 
d'enllaços locals i regionals amb l'objectiu d'apropar la Unió Europea a la ciutadania, fomentar 
el debat local i regional i oferir a la ciutadania la possibilitat de transmetre les seves opinions i 
preguntes a les institucions comunitàries. El Patronat Català Pro Europa, escollit per la 
Comissió Europea com a estructura d'acollida, impulsa la creació duna Xarxa de Punts 
d'Informació Europe Direct a tot el territori de Catalunya. 
La Biblioteca municipal Ernest Lluch de Girona i el Centre d'informació juvenil municipal 
L'Estació - Espai Jove de Girona formen part de la Xarxa de Punts d'Informació del Projecte 
Europe Direct a Catalunya organitzada pel Patronat Català Pro Europa. Així mateix, el servei 
de dinamització del programa municipal Esp@is Internet participa a la difusió en matèria 
europea. 
 
 
 
2007 
 
 
 CONTAMINACIÓ ACTIVA EUROPA (2007)  

El projecte CAE - Contaminació Activa Europa té per objectiu reflexionar sobre el món 
associatiu i el voluntariat per part dels joves. El lidera La Gabella -federació d’associacions 
juvenils de Regio Emilia- amb el suport de l’agència Reggio nel Mondo de l’ajuntament de 
Reggio Emilia, amb la participació de joves i d’associacions juvenils de Girona amb el suport de 
l’Estació - Espai Jove de l’Ajuntament de Girona. El projecte ha estat seleccionat dins del 
programa "Europa per als Ciutadans 2007 - 2013" de la Comissió Europea, Acció 2 - Societat 
civil a Europa, Mesura 3 - Projectes iniciats per organitzacions de la societat civil.  
 
 
 COHESIÓ EUROPEA I XARXES DE CIUTATS INTERMÈDIES (2006 – 2007)  

Seminari internacional celebrat a Lleida els dies 9-11 de gener 2007, organitzat per la ciutat de 
Lleida i les seves ciutats germanes - Ferrara, Foix, Perpinyà - amb l'objectiu de crear un espai 
de reflexió, comunicació i planificació en xarxa que permeti a les ciutats organitzadores i a 
d'altres ciutats catalanes -Girona entre elles- i de Portugal i França desenvolupar idees i 
projectes de participació de les ciutats en el marc del nou període de desenvolupament 
europeu 2007-2013. El projecte rep cofinançament de la Comissió Europea dins del Programa 



Ciutadania Europea Activa de la Direcció General d'Educació i Cultura - Agència Executiva 
d'Educació, Audiovisual i Cultura  
 
 
 ROMAin - POLICIES ON ROMA'S SOCIAL INCLUSION IN EUROPE: TOWARDS 

SUCCEEDING IN SOCIAL INTERVENTION (2006 – 2007)  
Projecte transnacional liderat pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de 
Catalunya orientat a augmentar la inclusió social del poble gitano a la nova Europa; el projecte 
es realitza en el marc del Second Transnational Exchange Programme - VP/2004/004. 
  
 
 TRAINING FOR AUDIOVISUAL PRESERVATION IN EUROPE – TAPE (2005 – 2007) 

El projecte Training for Audiovisual Preservation in Europe (TAPE) del Programa Cultura 2000 
de la Comissió Europea es du a terme en el marc de la European Commission on Preservation 
and Access (ECPA) i té per objectiu donar pautes per al tractament de preservació i 
digitalització de fons audiovisuals. El Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI) de 
lAjuntament de Girona participa en el projecte TAPE en qualitat de soci, i, com a representant 
del projecte, d'organitzador a Girona de diverses de les sessions formatives que el projecte 
desplega en ciutats europees.  
 
 
 EQUAL DE L'ÀREA URBANA DE GIRONA (2005 – 2007) 

El projecte EQUAL de l'àrea urbana de Girona té per objectius promoure l'accés al treball, crear 
nous escenaris d'inserció, crear estructures de cooperació local per a la lluita contra l'atur i les 
desigualtats i millorar la permeabilitat i la sensibilitat socials, així com fomentar la cultura 
emprenedora, generar activitat econòmica i estimular la competitivitat de les empreses. El 
projecte és cofinançat pel Fons Social Europeu-Iniciativa Equal. 
L'Agrupació de Desenvolupament creada per executar aquest projecte està formada per 14 
entitats del territori: Ajuntament de Girona (entitat promotora del projecte); ACCEM; Associació 
Gironina de Dones Empresàries (AGE ); Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Girona; 
Càritas Diocesana de Girona; Comissions Obreres (CCOO); Creu Roja de Girona; Federacions 
d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG); Fundació Privada Drissa; Fundació Ramon 
Noguera de Girona; MIFAS ( Minusvàlids Físics Associats); PIMEC de Girona; Unió General de 
Treballadors (UGT) de les comarques gironines; Universitat de Girona; i, com a soci 
observador, Servei d'Ocupació de Catalunya. 

 
 Walking to Inclusion (2005 – 2007) 

Projecte transnacional desenvolupat en el marc del projecte EQUAL de l’àrea urbana 
de Girona de cooperació entre les Agrupacions de Desenvolupament següents : AD 
Rejoins, Charleroi (Bèlgica); AD Recoopera, Chieti (Itàlia); AD Sin.Te.S.I, Piacenza 
(Itàlia); AD Rumo à Qualidade, Lisboa (Portugal), i AD EQUAL de l’àrea urbana de 
Girona.  

  
 
 CAPTURE: THE KNOWLEDGE NETWORK (2004 – 2007)  

Projecte de la xarxa Eurotowns de ciutats petites i mitjanes europees en el marc de la Iniciativa 
Comunitària Interreg IIIC Oest. Hi participen 19 ciutats d'11 estats membres de la UE sota el 
lideratge de la ciutat de Brighton & Hove (Regne Unit): de la xarxa Eurotowns, les ciutats de 
Brighton & Hove (Regne Unit), Eskilstuna (Suècia), Girona, Hasselt (Flandes, Bèlgica), Jerez de 
la Frontera, Jyväskylä (Finlàndia), Leeuwarden (Països Baixos), Manresa, Mikkeli (Finlàndia),  
Reggio Emilia, Sundsvall (Suècia), Telford & Wrekin (Regne Unit), i Vigo; i les ciutats i regions 
d’Erd (Hongria), Heraklion (Grècia), Kavala (de l’Associació d’autoritats locals de Kavala, 
Grècia), Klaipeda (Agència de Desenvolupament Regional, Lituània), Trinec (República Txeca), 
i West Lothian (Escòcia, Regne Unit). L'objectiu del projecte és estimular el desenvolupament 
de la societat del coneixement i la creació de millors llocs de treball en l'àmbit local. La 
metodologia de treball consisteix en la recerca, l’intercanvi d’experiències de bones pràctiques, 
l'establiment d’un marc durador de comunicació i de relació entre els socis participants i la 
difusió dels resultats tant dins de la xarxa CAPTURE com a d'altres xarxes i agències de 
desenvolupament regional. Així mateix, el projecte aspira a oferir a les ciutats petites i mitjanes 
europees uns resultats que mostrin la important contribució d’aquestes ciutats -moltes d’elles 



properes a capitals europees metropolitanes- a l'economia del coneixement i al 
desenvolupament regional i, d'aquesta manera, ajudar a què disposin d’una sòlida veu pròpia 
en l'àmbit de la Unió Europea.  
 
 
 
2006 
  
 
 JOVENTUT I VOLUNTARIAT A EUROPA (2006) 

Projecte conjunt de les ciutats de Girona i Reggio Emilia, dins del programa comunitari d'acció 
"Promoció de la Ciutadania Europea Activa - Trobades entre Ciutadans" de la Direcció General 
d'Educació, Audiovisual i Cultura de la Comissió Europea, 2006 - quarta fase/2619. 
En el marc d'aquest projecte, joves de Reggio Emilia han participat a Girona en un programa de 
presa de contacte amb joves de diverses associacions de la ciutat actives en matèria de 
desplegament d'iniciatives i projectes de voluntariat, amb l'ànim de reforçar i promoure el 
voluntariat desenvolupat pels joves a ambdues ciutats i a Europa. 
 
 
 C.H.O.R.U.S - CULTURAL HERITAGE OPERATIONS FOR THE REGENERATION OF 

URBAN SITES. VALORISATION DU PATRIMOINE : UN ACTE URBAIN NOVATEUR (2004 – 
2006) 
Projecte de la Iniciativa Comunitària URBACT (2000-2006), Eix I - Intercanvis i difusió de 
coneixements, Mesura 1 - Xarxes temàtiques, amb la ciutat de Bastia com a cap de files del 
projecte i la participació de les ciutats d’Anderlecht, Belfast, Cosenza, Cracòvia, Foggia, Girona, 
Graz, Napoli, Ourense, Siracusa, Toledo, Vila do Conde i Volos com a socis. Els objectius del 
projecte han estat l’intercanvi de coneixements i d’experiències derivats de Projectes pilots 
urbans i de projectes realitzats en el marc de la Iniciativa URBAN relatius a les problemàtiques 
econòmiques, socials i culturals relacionades amb la valorització del patrimoni; la identificació 
d’estratègies comunes de desenvolupament sostenible; i, la creació d’un pol d’observació de 
polítiques del patrimoni que sigui un laboratori permanent de reflexions i ha permès redactar la 
Carta CHORUS de bones pràctiques per a un ús òptim del patrimoni cultural en la regeneració 
urbana. 
Altres projectes URBACT en els quals s’ha participat puntualment han estat REGENERA - 
Intercanvi d’experiència sobre la regeneració urbana, social i econòmica a Europa i 
REGENERANDO - Carta de les Ciutats Europees per l’Ocupació.  
 
 
 AVALUACIÓ DE L'IMPACTE SOCIOECONÒMIC DEL TREN D'ALTA VELOCITAT (TAV) 

EN L'ESPAI TRANSFRONTERER (2003 – 2006)  
Projecte desenvolupat en el marc de la Iniciativa Comunitària Interreg III A Cooperació 
transfronterera Espanya-França de la política regional europea, dins l'apartat 1.3. Millorar el 
transport i les infrastructures d'interès transfronterer, amb l'Ajuntament de Figueres com a cap 
de fila del projecte i la participació com a socis de l'Ajuntament de Girona, l'Ajuntament de 
Lleida, la Diputació de Lleida, la Mairie de Perpignan, el Conseil Général des Pyrénées 
Orientales i l'Ajuntament del Prat de Llobregat.  
 
 
 URB- AL RED 6: MEDIO AMBIENTE URBANO (2002 – 2006) 

Xarxa temàtica del Programa Urb-Al Fase II en la qual la ciutat de Girona ha participat. 
La ciutat de Màlaga ha liderat aquesta xarxa i ha desenvolupat el projecte de creació a Màlaga 
de l'Observatori del Medi Ambient Urbà i d'elaboració d'un Sistema Integrat d'Indicadors 
Urbans.  
L'Observatori del Medi Ambient Urbà de Màlaga alberga el Centre de Documentació del 
Programa URBAL.  
 
 
 
 
 



2005 
 
 
 MAGISTRI COMACINI, COSTRUTTORI D'EUROPA (2004 – 2005) 

L'Ajuntament de Girona participa com a soci en aquest projecte liderat per la FONDAZIONE 
FESTIVAL AUTUNNO MUSICALE A COMO (Itàlia), en el qual també hi participen com a socis 
el COMITATO LOMBARDIA EUROPA MUSICA 2000 (Itàlia), el COMUNE DI COMO (Itàlia), la 
PROVINCIA DI COMO (Itàlia), la UNIVERSITÄT INNSBRUCK (Àustria) i la UNIWERSYTET 
WARSZAWSKI (Polònia). 
El projecte s’emmarca dins del Programa Marc comunitari Cultura 2000 i té per objectiu posar 
de relleu el paper protagonista que els mestres originaris de la zona dels llacs del nord de la 
Llombardia han tingut a Europa des dels segles XII fins al XVIII. Alhora es pretén assenyalar 
l’abast i la dimensió europea de la seva acció i difondre-la al gran públic com a valor patrimonial 
comú dels europeus. Per a això, es pretén fixar l’arc cronològic i l’espai geogràfic arreu 
d'Europa de l’anomenada arquitectura llombarda. Els resultats seran presentats en una gran 
exposició que se celebrarà a Como el novembre de 2005.  
 
 
 
2004 
 
 
 LA PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES EUROPEUS DES DE L'ÀMBIT LOCAL. INICIATIVES 

AMB VALOR AFEGIT (2004) 
El treball i la participació en programes europeus des de l'àmbit local. Iniciatives amb valor 
afegit és el resultat de la primera convocatòria, any 2002, de la Beca del Patronat Català Pro 
Europa - Delegació a Girona, amb el patrocini de la Diputació de Girona, per al foment de la 
realització de treballs i estudis que analitzin la repercussió de les actuacions de la Unió 
Europea en les polítiques públiques locals.  
El treball dels autors es basa en lexperiència a lAjuntament de Girona de participació en 
programes socials de la Direcció General dOcupació i Afers Socials de la Comissió Europea i 
relacions bilaterals i en xarxa amb altres institucions i entitats en el període 1987-2002.  
  
 
 PREMI DE LA FUNDACIÓ INSTITUTO PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS RECURSOS. 

ISR-cer  (2004) 
La ciutat de Girona ha rebut l’accèssit al Premio del ISR-cer 2004 en la categoria destinada a 
municipis de més de 50.000 habitants que hagin aconseguit majors resultats en relació als 
criteris de "Ciutat sostenible".  
El premi, que contempla cinc categories de reconeixement, l'atorga la fundació Instituto para la 
Sostenibilidad de los Recursos-cer. El seu objectiu és reconèixer, públicament i amb caràcter 
anual, a persones, organitzacions, empreses o institucions que amb la seva actuació 
contribueixen de manera rellevant al compliment dels principis del Desenvolupament 
Sostenible.  
La fundació Instituto para la Sostenibilidad de los Recursos-cer ha instituït el premi després de 
la publicació del Sisè Programa d'Acció Mediambiental de la Unió Europea 2002 - 2010 i de les 
conclusions de la Cimera Mundial sobre el desenvolupament sostenible de Johannesburg, amb 
la finalitat de posar de relleu els principis bàsics del Desenvolupament Sostenible.  
 
 
 IMMIGRACIÓ, SALUT I TREBALL (2003 – 2004) 

L'Ajuntament de Girona, a través del DIE - Dispositiu d'Inserció Econòmica, participa en aquest 
projecte europeu sobre immigració i prevenció de la salut, liderat per la CJD Eutin d'Alemanya; 
la resta de socis del projecte són el Department of Sociology de l'Open University de Londres 
(Gran Bretanya), l'Istituto Psicoanalítico per le Ricerche Sociali de Roma (Itàlia), i la Mission 
Locale de Thiers (França).  
El projecte analitza si les condicions, les polítiques, els recursos i les estratègies 
desenvolupades per cada país entorn de la salut resulten suficients o no per als col·lectius amb 
més dificultats d'inserció social i laboral, en especial per als immigrants; i com es poden 



modificar aquests condicionaments per tal que tant els models d'intervenció com l'accés dels 
usuaris millorin. 
  
 
 EDUC.A.NETWORK (2003 – 2004) 

L'Ajuntament de Girona participa com a soci en la realització del Projecte "Educ. A. Network" de 
la Iniciativa "R3L - Xarxes europees per a la promoció de la dimensió local i regional de 
l'aprenentatge permanent" de la Comissió Europea liderat per la província d'Emilia Romagna - 
Centro Servizi Piccole Medie Industrie, amb la participació com a socis del municipis de la 
província Emilia Romagna -el Comune di Reggio Emilia, ciutat agermanada amb Girona, entre 
d'altres-, l'Ajuntament de Dijon (França), el Landratsamt Enzkreis (Alemanya) i el Gcom 
Teoranta - IE -Comunitat Gaèlica- (Irlanda) , així com amb la participació de la regió d'Olomouc 
(Txèquia). 
El Projecte Educ. A. Network és un projecte d'intercanvi d'experiències i d'identificació de bones 
pràctiques per a la configuració de regions d'aprenentatge, la definició d'un model d'identificació 
de necessitats formatives que tingui especialment en compte les dels sectors de població més 
fràgils, i la creació d'un observatori permanent dels sistemes locals d'educació i formació 
permanents. 
 
 
 ARTISTS - ARTERIAL STREETS TOWARDS SUSTAINABILITY (2001 – 2004) 

Projecte de recerca en matèria de disseny i gestió de la vialitat des d’una perspectiva enfocada 
a les persones, realitzat en el marc del Vè Programa Marc de Recerca de la Comissió Europea, 
acció clau 'City of Tomorrow and Cultural Heritage'. 
 
 
 
2003 
 
 
 ACACIA (2002 – 2003) 

El Projecte ACÀCIA és un projecte europeu d'acció-investigació que té per objectius detectar 
les problemàtiques que afecten les persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball així 
com les característiques del mercat laboral.  
Conjuntament amb el Centre d'Estudis del Treball de París i l'organització no governamental 
Inde de Lisboa, l'Ajuntament de Girona participa en el projecte a través del DIE-Dispositiu 
municipal d'Inserció Econòmica, amb la col·laboració directa de la Fundació Ramon Noguera i 
de MIFAS.  
  
 
 ALS VOLTANTS DE L'ARQUITECTURA ART NOUVEAU A EUROPA: PARÍS I ÎLLE DE 

FRANCE, COMARQUES DE GIRONA I CATALUNYA, BUCAREST I ROMANIA, A TRAVÉS 
D'ITINERARIS VIRTUALS I REALS (2002 – 2003) 
Projecte realitzat en el marc del Programa "Cultura 2000" de la Comissió Europea amb 
l'objectiu d' aprofundir, ampliant la mirada cap a mestres menys coneguts, en l'arquitectura d'un 
estil d'un període fronterer, el de l'art nouveau o modernisme -moviment de creació artística que 
ha estat considerat com un "art obert a tothom" i un "art de la quotidianitat", un art que aporta 
felicitat a la vida- i fer-la accessible a tothom, especialistes i públic en general.  
Fruit de la investigació duta a terme, s'han produït un CD-Rom i un llibre on es confronten 
enfocaments específics, tot comparant l'arquitectura de l'estil Neoromanès amb l'Art Nouveau 
francès i el Modernisme català.  
El projecte l'han dut a terme l'ARVHA - Associació per a la Recerca sobre la Ciutat i l'Hàbitat, 
coordinador del projecte, i el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya - Demarcació de Girona i els 
arquitectes romanesos de BBM GRUP. Els Ajuntaments de Girona, Olot, Palafrugell i Sant Feliu 
de Guíxols han col·laborat a la realització local del projecte. 
 
 
 
 
 



 SUSTAINABILITY PACTS INITIATIVE (2002 – 2003) 
Projecte promogut en el marc de la xarxa Eurocities per a la cerca d'una metodologia 
d'instrumentació de contractes tripartits en matèria de medi ambient en el marc del Llibre blanc 
per la governança europea.  
 
 
 
2002 
 
 
 SÉCUCITÉS PREVENTION EUROPE (2002) 

Projecte orientat a la disminució de la inseguretat a les ciutats europees desenvolupat en el 
marc del Fòrum Europeu per la Seguretat Urbana. 
  
 
 LECTURES I CULTURES (2001 – 2002) 

El projecte ‘Lectures i Cultures’ sorgeix de la col·laboració entre el Centre de Cultura, 
Informació i Ciutadania de Nàpols, el Grup "Llegir per..." de la Superintendència Provicial 
d'estudis primaris i secundaris de Nàpols, i de l'Associació Galassia Gutemberg, amb la 
participació de socis de França, Portugal i Espanya. S'orienta a promoure la consciència de la 
identitat cultural europea per mitjà d'intercanvis, comparació i cooperació entre professors i 
estudiants de diferents països europeus i afavorir la formació d'un grup de professors perquè 
siguin promotors i multiplicadors de la iniciativa. El projecte, per a nois i noies d'11 a 14 anys, 
proposa un camí de lectura a través de llegendes populars de l'Europa mediterrània. La 
llegenda popular és un testimoni de la mentalitat, dels costums i de la cultura més profunda i 
autèntica d'un poble. Amb la participació de La Caseta de La Devesa – Recursos Educatius de 
l’Ajuntament de Girona. 
  
 
 REGREEN - REHABILITATION OF PUBLIC HISTORICAL URBAN GARDENS AND 

GREENHOUSES OF THE 19th CENTURY (2001 – 2002) 
Liderat pel Comune di Firenze amb la participació de l'Ajuntament de Girona i el Bundesgarten 
de Viena, el projecte ha tingut per objctiu l'estructuració d'una xarxa operativa per desenvolupar 
l'intercanvi d'experiències, de recerques cientïfiques i d'accions pilot relatius a l'estudi 
comparatiu europea de la problemàtica inherent a l'exel·lència d'aquest patrimoni, els jardins i 
hivernacles del segle XIX, i a la complexitat de la seva recuperació. 
  
 
 
2001 
 
 
 URB-AL RED 2: LA CONSERVACIÓN DE LOS CONTEXTOS HISTÓRICOS URBANOS 

(1999 – 2001)  
El Programa Urb-Al de cooperació entre ciutats de la Unió Europea i ciutats d'Amèrica Llatina ( 
1999 i següents) és un programa de cooperació descentralitzada que té per objectiu 
desenvolupar una associació directa i duradora entre els actors locals de ciutats, 
aglomeracions i regions de la Unió Europea i d'Amèrica Llatina. 
La Red 2: La conservación de los contextos históricos urbanos ( 1999-2001 ) del Programa 
Urb-Al Fase I, liderat per la ciutat de Vicenza (Itàlia), és una de les xarxes temàtiques (marcs de 
cooperació per a la realització de diverses activitats, en especial projectes comuns cofinançats 
per la Comissió Europea) de l’esmentada Fase I del Programa Urb-Al, amb la participació de 
l’Ajuntament de Girona.  
  

  Projecte "Los centros históricos, un patrimonio habitable"  
Projecte dut a terme per una sub-xarxa de ciutats integrades a la Xarxa n.2 del 
Programa Urb-Al Fase I liderat per la ciutat de Guadalajara (Mèxic), orientat a la 
determinació de bones pràctiques d'implementació de solucions integrals de 
desenvolupament, conservació i revitalització dels centres històrics sobre la base de la 
millora de la seva habitabilitat i la valorització del seu patrimoni cultural.  



  Projecte " Accesibilidad y movilidad en los contextos históricos"  
Projecte dut a terme per una sub-xarxa de ciutats integrades a la Xarxa n.2 del 
Programa Urb-Al Fase I liderat per la ciutat de Ragusa (Itàlia), orientat a promoure 
mecanismes comuns de difusió i control dels sistemes d’accessibilitat i de mobilitat en 
els centres històrics, amb l’objectiu de conciliar la qualitat de vida i la tecnologia 
moderna en la lògica del desenvolupament sostenible. 

  
 
  CIUTAT I IGUALTAT (1999 – 2001)  

Intercanvi d'experiències en matèria d'implantació transversal de la dimensió de la igualtat 
d'oportunitats entre homes i dones en les polítiques urbanes i en la vida social a ciutats 
mitjanes, dins de l'estratègia a llarg termini de millora de la cohesió social mitjançant la 
integració transversal de les qüestions de gènere en l’entorn urbà. L’Ajuntament de Girona ha 
liderat el projecte, amb la participació de les ciutats de Brighton & Hove (Regne Unit) i Jerez de 
la Frontera, ambdues membres de la xarxa Eurotowns de ciutats mitjanes europees, i de la 
ciutat d’Opera (Itàlia). 
 
 
 ALBA-TER / AVE (1997 – 2001)  

Projecte desenvolupat en el marc del Programa europeu TERRA de Desenvolupament 
Sostenible a través de la Planificació, finançat en el marc de l'Article 10 del fons FEDER 1993-
1999. Iniciativa local liderada per ajuntaments de la conca del riu Ter - Girona entre ells - amb 
l'objectiu de promoure actuacions afavoridores de la cohesió territorial, el desenvolupament 
econòmic i la sostenibilitat a l'espai de la conca fluvial. En el marc del projecte es va promoure 
així mateix la creació d'un organisme amb participació dels municipis i consells comarcals de la 
conca, el Consorci Alba - Ter.  
 
 
 
2000 
 
 
 ARCIWEB-CIUTATS D'ART I CULTURA, LABORATORIS DE NOVA OCUPACIÓ (1998 – 

2000)  
Anàlisi de les experiències i de les oportunitats dels agents del tercer sistema de diferents 
ciutats europees en relació als canvis en l'oferta i en la demanda culturals a les ciutats d'art, i 
de les repercussions d'aquests canvis pel que fa a oportunitats addicionals d’ocupació. Projecte 
seleccionat per la Comissió Europea dins de l’Acció Pilot Comunitària “Tercer Sistema i 
Ocupació”.  
  
 
 
1999 
 
 
 PROGRESS-PROSPECCIÓ GEOFÍSICA, RECERCA I EXCAVACIÓ SELECTIVA DEL 

SUBSÒL (1997 – 1999) 
Projecte desenvolupat en el marc del Programa europeu de Cooperació interregional i 
d’Innovació econòmica regional – Innovació – Desenvolupament econòmic sobre la base de la 
Cultura - Art. 10 FEDER, amb una dimensió científica consistent en la utilització de nous 
mètodes de prospecció geofísica del subsòl i la confrontació dels resultats amb els obtinguts 
mitjançant excavació selectiva, i una dimensió econòmica i social consistent en la utilització de 
les noves tecnologies per a la protecció i per a la valorització del patrimoni. Liderat pel Museu 
d’Història de la Ciutat de l’Ajuntament de Girona amb l’Ajuntament de Bastia (Còrsega, França), 
l’Ente Scuola Edile de Càller (Sardenya, Itàlia) i el Museu Vouros-Eutaxias d’Atenes (Grècia) 
com a socis, amb la participació científica del Departament de Geologia de la Universitat de 
Barcelona, el Centre de Recherches Géophysiques del Centre National des Recherches 
Scientifiques-CNRS de París, el Departament de Geologia de la Università di Cagliari i el Grup 
de Recerca d’Arqueologia i Prehistòria de la Universitat de Girona. 
 



1998 
 
 ARIADNA 97 (1997 – 1998)  

Projecte transnacional sobre el patrimoni i la cultura jueva a la Mediterrània amb la participació 
del Centre bonsatruc ça Porta. 
  
 
1997 
 
  CONÈIXER EL MARROC (1997)  

Projecte endegat en el marc de l'Any Europeu contra el racisme amb la participació de la 
Secció de Serveis Socials de l’Ajuntament de Girona. 
  
 
1996 
 
 CULTURE SANS FRONTIÈRES (1995 – 1996)  

En el marc del Programa PACTE de la Comissió Europea les ciutats de Coimbra, Chartres-
Pays Chartrain, Charleroi, Girona, Leeuwarden i Telford&Wrekin analitzaren les relacions entre 
Cultura i Turisme mitjançant seminaris temàtics d'intercanvi d'experiències en matèria de 
patrimoni, formació, informació i promoció turístiques i accions concertades i partenariat. 
  
 
1994 
 
 PROGRAMA ONYAR EST, D'ACCIÓ INTEGRAL PER A LA INSERCIÓ ECONÒMICA I 

SOCIAL DELS GRUPS MÉS DESFAVORITS (1990 – 1994) 
Projecte realitzat en el marc del Programa Pobresa III de la Comissió Europea per a la 
integració econòmica i social. 
  
 
1989 
 
 PROGRAMA DE REHABILITACIÓ DE FAMÍLIES POBRES (1987 – 1989)  

Projecte realitzat en el marc del Programa Pobresa II de la Comissió Europea per a la 
integració econòmica i social. 
 
 
 




