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I. PROJECTES TRANSFRONTERERS AMB PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE GIRONA

Diàlegs transfronterers: Cap a una esfera pública europea arrel de les eleccions al Parlament europeu
2019 – It’s about the Future of Europe, Let’s Talk! (2018‐2019)
Cicle transfronterer de tres diàlegs ‐ a Girona, Argelers i Figueres ‐ dins del projecte promogut per la
Comissió Europea amb l’objectiu que els i les ciutadanes siguin informats de l’estat actual del projecte
europeu i puguin debatre tant de temes europeus com de la Unió Europea que volen, de cares a fer més
efectiu el seu vot a les eleccions al Parlament europeu el mes de maig de 2019. El Centre Europe Direct
Girona amb seu a la UdG i el Centre Europe Direct Pyrénées a Prades han estat escollits per participar en
aquest projecte pilot transnacional de cooperació entre Centres d’Informació de la Unió Europea amb la
ciutadania. L’Ajuntament de Girona col∙labora amb el Centre Europe Direct Girona en aquesta iniciativa.
http://europedirect.udg.edu/Activitats/ID/5031/Dialegs‐transfronterers‐cap‐a‐una‐esfera‐publica‐
europea‐arrel‐de‐les‐eleccions‐al‐parlament‐europeu‐2019

Turisme Transfronterer Fluvial i Sostenible. Tet, Ter, Fluvià i Segre – TTFS (2017‐2020)
Projecte amb referència EFA 218/16 seleccionat en el marc del programa INTERREG V A Espanya‐França‐
Andorra – POCTEFA 2014‐2020 (2a Convocatòria), Eix 3–Promoure la protecció, la valorització i l’ús
sostenible dels recursos locals, Prioritat d’Inversió 6c–Conservació, protecció, foment i
desenvolupament del patrimoni natural i cultural, Objectiu Específic 6–Valoritzar el patrimoni natural i
cultural mitjançant enfocaments conjunts de desenvolupament sostenible. Lidera el projecte la
Comunitat Urbana Perpinyà Mediterrània amb l’Oficina de Turisme de Perpinyà, amb l’Ajuntament de
Girona i el Consorci del Ter i l’Ajuntament de Lleida i Turisme de Lleida com a socis. L’objectiu del
projecte és contribuir a la sensibilització ambiental i ciutadana sobre els valors naturals dels rius en
espais urbans, facilitar l’accés i ús ciutadà dels espais fluvials i la creació de productes turístics fluvials
sostenibles on el nexe són els rius pirenaics ‐ mediterranis.
https://www.poctefa.eu/proyectos/listado‐de‐proyectos/detalle‐de‐proyecto/?IdProyecto=9b02e7d4‐
69f1‐4b0c‐bcba‐f4f7e4e9e292

The Spur 16/18. Espai Transfronterer d’Art Contemporani Europa Creativa – ETACEC (2016 – 2018)
Projecte amb número de referència 570478‐CREA‐1‐2016‐1‐ES‐CULT‐COOP1 seleccionat en el marc del
programa ‘Europa Creativa ‐ Support to European Cooperation Projects 2016 EACEA 29/2015’ de la
Comissió Europea a partir d’haver estat seleccionat dins del programa ‘Cultura Euroregió 2015‐Suport
Europa Creativa’ de l’Euroregió Pirineus Mediterrània. The Spur (L’Esperó) és un projecte internacional
en el camp de l’art contemporani i les indústries creatives impulsat i liderat per Bòlit, Centre d’Art
Contemporani de l’Ajuntament de Girona que es desenvoluparà amb un equip transnacional participat
per Bòlit Centre d’Art Contemporani Girona, el Centre d’Art LE LAIT – Laboratoire Artistique
Internationale du Tarn (Albí, França), el Bureau des Arts et des Territoires (Montpeller, França), la
Fundació Es Baluard. Museu d’Art Modern i Contemporani de Palma (Palma de Mallorca), Sputnik Oz
(Bratislava, Eslovàquia), la Fondazione per l’Arte (Roma, Itàlia) i el GECT – Euroregió Piriineus
Mediterrània. L’objectiu del projecte és la creació d’una xarxa europea de cooperació a l’entorn de les
arts visuals i les indústries creatives a fi de desenvolupar projectes innovadors de reforçament de les
capacitats professionals i de mobilitat transnacional dels creadors i amb la voluntat d’implementar
processos de cogestió i de transferència de coneixement entre les diferents organitzacions.
http://www.thespur.eu/

Rumbesca 2018
Primera edició de Rumbesca, a Girona del 3 al 6 de maig 2018, amb la intenció de ser un aparador
nacional de la Rumba Catalana i una eina de suport per la Candidatura de la Rumba a la inscripció a la
Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. Rumbesca és
l’evolució de la Setmana de la Rumba Catalana, projecte desenvolupat amb caràcter transfronterer a
partir de l’any 2011 conjuntament per l’Escola de Música Moderna de Girona i la Casa Musicale de
Perpinyà, per a la promoció i la preservació de la rumba catalana com a patrimoni musical en el cor de
l’espai català transfronterer. En el marc del projecte, l’11 de juliol de 2015 va tenir lloc a Girona l’acte
fundacional de la Candidatura per sol∙licitar la inscripció de la Rumba Catalana a la llista Representativa
del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. L’Ajuntament de Girona dóna suport a
la Candidatura en virtut de l’acord del Ple de la Corporació adoptat en sessió celebrada el 12 de març de
2018 aprovant la Moció presentada per l'Associació de Música Moderna de Girona.
http://www.rumbacatalana.eu/ https://candidaturarumba.eu/ http://www.emmg.info/

Cimera de ciutats per l’alta velocitat 2017 (edicions des de 2008)
Les ciutats de Barcelona, Besiers, Carcassona, Figueres, Girona, Lleida, Montpeller, Narbona, Nimes,
Perpinyà, Tarragona i Tolosa de Llenguadoc treballen plegades en la Cimera de Ciutats per l’Alta
Velocitat, constituïda l’any 2008 a Barcelona, amb l’objectiu de fer sentir la veu de les ciutats en el
projecte d’interconnexió de les xarxes d’alta velocitat espanyola i francesa en el seu pas pels Pirineus
Orientals. Les Cimeres han tingut lloc a les ciutats de Barcelona (2008), Montpeller (2009), Narbona
(2009), Perpinyà (2010), Figueres (2012), Besiers (2013), Girona (2014), Montpeller (2015) i Tarragona
(2017).

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?’.
http://www.cambragirona.cat/esdeveniment/jornada‐emprendre‐a‐lespai‐transfronterer‐catala/

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 a 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.
http://www.euroregio.eu/ca/cultura/projectes‐subvencionats‐el‐2014

Creació d’una oferta turística sostenible i accessible a l’eix transfronterer Girona‐Perpinyà NATUR’ACC
(2014 – 2016)
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.
http://www.girona.cat/turisme/docs/guia_accessibilitat.cat.pdf

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. El projecte ha sorgit a partir de la
col∙laboració iniciada en el període 2012‐2013 amb la beca de l’Euroregió a la mobilitat cultural.
http://www.euroregio.eu/fr/communiques‐de‐presse/projets‐1

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.
http://www.euroregio.eu/fr/notes‐de‐premsa/appel‐projets‐culture‐2012

Procés de qualitat per un turisme actiu sostenible en l’espai pirinenc transfronterer ‐ RES’PIR (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 files 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 socis.
https://www.poctefa.eu/filestmp/d137a719‐4b16‐43a0‐901d‐
390cc10eaeaa/listado_con_todos_proyectos.pdf

Sistema d’Informació Sísmica dels Pirineus ‐ SISPyr (2012)
Projecte liderat per l’Institut Geològic de Catalunya (IGC), amb la Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC), l’Instituto Geográfico Nacional (IGN), l’Observatoire Midi‐Pyrénées (OMP) i el Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) com a socis, seleccionat dins del Programa de Cooperació
Territorial Espanya‐França‐Andorra (POCTEFA) 2007‐2013. El projecte té com objectius la posada en
comú dels sistemes d’obtenció de dades relatives als fenòmens naturals i una millor adequació dels
mitjans científics a la preparació de la gestió de crisi sísmica al massís dels Pirineus, i preveu l’estudi de
dues ciutats com a zones pilot: Girona i Lourdes. L’estudi de cas de la ciutat de Girona l’han dut a terme
l’Àrea de Sismologia de l’Institut Geològic de Catalunya (IGC) i el Departament d’Enginyeria del Terreny,
Cartografia i Geofísica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), amb la col∙laboració del Centre
de Recerca en Geologia i Cartografia Ambiental (GEOCAMB) de la Universitat de Girona. L’Ajuntament
de Girona ha col∙laborat així mateix a la realització de l’estudi de cas.
http://www.sispyr.eu/

Procés per a la creació de l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer (2007 – 2010)
Impulsat per la Generalitat de Catalunya i el Consell General dels Pirineus orientals a partir del Conveni
inicial subscrit entre ambdues institucions l’any 2005 així com en el marc del projecte transfronterer
EUROCAT (2009‐2011) del Programa de Cooperació Territorial Espanya‐França‐Andorra (POCTEFA)
2007‐2013, amb la participació ‐en el transcurs de diferents fases‐ de l’Ajuntament de Figueres,
l’Ajuntament de Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, la Communauté
d’Agglomération Perpignan‐Méditerranée, la Communauté de Communes Albères‐Côte Vermeille, la
Communauté de Communes du Haut‐Vallespir, la Communauté de Communes du Vallespir, la
Commune de Prades, la Generalitat de Catalunya, el Conseil Général des Pyrénées‐Orientales, el Consell

Comarcal de l’Alt Empordà, el Consell Comarcal del Baix Empordà, el Consell Comarcal de la Cerdanya, el
Consell Comarcal de la Garrotxa, el Consell Comarcal del Pla de l’Estany, el Consell Comarcal del Ripollès,
la Diputació de Girona, la Federació de Municipis de Catalunya, el Parc Naturel Régional des Pyrénées
Catalanes i el Pays Pyrénées‐Méditerranée.
http://www2.girona.cat/ca/alcaldia_relacions_externes_eurodistricte

10e Congrés Internacional DOMITOR Girona /Perpinyà (2008)
El Museu del Cinema‐Col∙lecció Tomàs Mallol de Girona ‐amb motiu de la celebració del 10è aniversari‐ 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, coorganitzen el 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 de la recerca en l'àmbit del cinema dels
primers temps (abans de 1915) que 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 del Museu del Cinema – Col∙lecció Tomàs Mallol.
http://www.museudelcinema.cat/cat/institut_publicacions.php

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 files 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.
http://www2.girona.cat/ca/alcaldia_relacions_externes_prog_eur
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CONSORCI DE LES VIES VERDES http://www.viesverdes.org/
Enllaç: Xarxa transfronterera de vies verdes a Catalunya (2010 – 2013)
Projecte del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya‐França‐Andorra, Iniciativa
Comunitària Interreg IV A – POCTEFA, Eix 2 “Valoritzar els territoris, el patrimoni natural i cultural en una
lògica sostenible, protegir i gestionar els recursos naturals”, amb el Consorci de les Vies Verdes com a
cap de files i el Conseil Général des Pyrénées Orientales i el Conseil de Développement du Pays
Pyrénées‐Méditerranée com a socis. L’objectiu del projecte és d’ associar entitats de Catalunya i Pirineus
Orientals per desenvolupar de forma conjunta una xarxa cicloturista contínua entre ambdós costats de
la frontera.
http://www.cicloenllac.cat/
Pirinexus
Ruta de 353 quilòmetres de recorregut generada pel projecte Enllaç. L’anella cicloturística permet
circular sense discontinuïtat entre les seves vies, connecta dos territoris amb infraestructures de
mobilitat sostenible, fomenta el respecte pel medi ambient i promou l’activitat turística. Passa per un
total de 53 poblacions de 8 comarques diferents, combinant traçats de vies verdes amb altres rutes
ciclables com ara camins rurals o carreteres amb baixa densitat de trànsit. Forma part de l’EuroVelo8 –
Mediterranean Route.

http://www.pirinexus.cat/

EuroVelo – The European Cycle Route Network
Projecte de l’European Cyclists’ Federation seleccionat per la Direcció General d'Empresa i Indústria de
la Comissió Europea dins de l’Acció preparatòria en matèria de Turisme sostenible, convocatòria
‘Recolzant la millora i la promoció de productes de turisme sostenible temàtic transnacional'. Pirinexus
forma part de l’EuroVelo8 – Mediterranean Route.
http://www.eurovelo.com/en/eurovelos/eurovelo‐8

CENTRE D’ARTS ESCÈNIQUES SALT/GIRONA http://www.temporada‐alta.net/ca/espais/54‐el‐canal.html
Escena Catalana Transfronterera (2009 – 2011)
Projecte N. EFA 61/08 del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya‐França‐Andorra,
Iniciativa Comunitària Interreg IV A – POCTEFA desenvolupat per l’Ajuntament de Perpinyà com a cap de
files i l’Ajuntament de Salt com a soci, amb l’objectiu de configurar un pol de creació escènica, la
producció d’obres i espectacles i la vinculació de les programacions artístiques, en l’àmbit
transfronterer.
https://www.poctefa.eu/filestmp/d137a719‐4b16‐43a0‐901d‐
390cc10eaeaa/listado_con_todos_proyectos.pdf

CONSORCI DEL TER www.consorcidelter.cat
Taller transfronterer de l’Aigua II (2009 – 2011)
Projecte del Programa Operatiu de Cooperació Territorial Espanya‐França‐Andorra, Iniciativa
Comunitària Interreg IV A – POCTEFA, desenvolupat amb l’objectiu de treballar aspectes per a la
valorització i recuperació del patrimoni natural de les conques dels rius Ter i Tech donant continuïtat i
reforçant la cooperació iniciada amb el projecte Taller transfronterer de l’Aigua (I) i en especial la
transferència de metodologies. Cap de files del projecte: el Pays Pyrénées‐Mediterranée. Socis: el SIGA ‐
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Amenagement du Tech i el Consorci Alba Ter.
http://www.payspyreneesmediterranee.org/index.php?option=com_content&view=category&layout=bl
og&id=115&Itemid=105&lang=ca
Taller transfronterer de l’Aigua (2002 – 2006)
Projecte desenvolupat en el marc de la Iniciativa Comunitària Interreg III A Cooperació transfronterera
Espanya‐França de la política regional europea amb l’objectiu d’assolir la cooperació entre el SIGA ‐
Syndicat Intercommunal de Gestion et d’Aménagement du Tech, que agrupa 32 municipis de la conca
del riu Tech, com a cap de files del projecte, i el Consorci Alba‐Ter, que agrupa 46 municipis riberencs
del riu Ter, com a soci.
http://www.payspyreneesmediterranee.org/documents/LettreduPays4‐Mars2008.pdf

CONSORCI DE LES GAVARRES http://www.gavarres.cat/
Gestió forestal transfronterera (2003 – 2007)
Projecte desenvolupat en el marc de la Iniciativa Comunitària Interreg III A Cooperació transfronterera
Espanya‐França de la política regional europea, desenvolupat entre el Consorci de l’Alta Garrotxa,
l’Associació Pays Pyrénées Méditerranées i el Consorci de les Gavarres, amb l’objectiu principal de
desenvolupar un model d’ordenació comú del seus territoris, que integri la gestió del patrimoni natural i
que permeti garantir la seva conservació a través d’estratègies de revalorització, d’aprofitament
sostenible i de cooperació.

