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Josep Puigbert 
Introducció a la jornada “L’espai Català 
Transfronterer” 
 
Director de la Casa de la Generalitat a Perpinyà, organ-
isme que és la representació del Govern de la Generali-
tat al Departament dels Pirineus Orientals. Entre altres 
funcions, hi ha les relacions institucionals, promoure, 
canalitzar i potenciar les activitats de comunicació i  
d’intercanvi entre el Principat i la Catalunya Nord i el 
suport per la difusió de la llengua i la cultura catalanes. 
També coordina i promou la cooperació transfron-
terera. Josep Puigbert és periodista i ha treballat en 
diferents àmbits institucionals. Dirigeix la Casa de la 
Generalitat des de l’any 2014.

Xavier Bernard-Sans

Presentació del programa cultural de 
l’Euroregió Pirineu-Mediterrània

Director de l’Euroregió Pirineus Mediterrània des de 
l’agost del 2017, Xavier Bernard-Sans té una llarga 
trajectòria com a professional de la gestió de projectes 
internacionals, ja sigui en l’àmbit públic, ja sigui en el 
privat. Ha estat director de la CTP i del Parc Natural 
dels Monts d’Ardèche. Actualment compagina la direc-
ció de l’EPM amb la docència a la universitat. Ha estat 
professor de les universitats de Barcelona, Tolosa, Albí 
i Foix.

Representant del Consell 
departamental de Pyrénées-
Orientales

Presentació del Consell Departamental: 
La política cultural del Departament dels 
Pirineus Orientals

El Consell departamental de Pyrénées-Orientales és 
l’assemblea del departament francès que agrupa la 
col·lectivitat territorial descentralitzada de Pyrénées-
Orientals. Inclou 34 consellers generals dels 17 lo-
calitats de la regió. El Departament treballa des de fa 
gairebé una dècada per desenvolupar associacions i 
projectes transfronterers a l’àmbit anomenat Eurodis-
tricte de l’Espai Català Transfronterer, conjuntament 
amb la Casa de la Generalitat.

Visites a projectes i equipaments culturals
Perpinyà 8 de juny de 2018

08 h: Sortida de Santa Coloma de Farners (Consell Comarcal)
10 – 13 h: Taula rodona: Eines culturals i espais transfronterers: Acció institucional i exemples en l’àmbit de la formació i la 
innovacióACCIÓ FORMATIVA 6 
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Representant de la Vila de Perpinyà

Presentació de la Vila de Perpinyà: les eines culturals de la vila de 
Perpinyà
 
L’Ajuntament de la vila de Perpinyà és l’òrgan d’administració política de la capital de 
la Catalunya del Nord (Departament dels Pirineus orientals). 
La Vila Perpinyà desenvolupa diverses accions culturals a la regió d’Occitània que 
presenta una important diversitat cultural de valor històric, patrimonial i creatiu.

Antoni Madueño

Presentació “Le Moulin des Arts” Arles de Tec

Artista, musicòleg i intèrpret especialitzat en els repertoris medievals i en creacions 
artístiques que combinen patrimoni històric i art contemporani.  Creador del projecte 
europeu Despertant instruments adormits, de promoció de la Portalada de Ripoll a 
patrimoni UNESCO, du a terme una activitat musical i artística i treballa en encàrrecs 
artístics i patrimonials de gran format per a institucions i organitzacions cultuals.
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Carine Gonzalez

Presentació del projecte País Pirineus-
Mediterrània

Directora del projecte El Pays Pyrénées Méditerranée, 
projecte que agrupa als agents públics i privats locals 
(comunitats, empreses, associacions, ciutadans, ...) de 
l’àrea per la construcció i implementació d’un projecte 
econòmic, social i cultural sostenible.

Pere Roca  

Presentació de l’IDEM CREATIVE ARTS 
SCHOOL (França – Barcelona)

Director de L’Idem Barcelona y L’Idem, École des 
Métiers Créatifs, escola internacional amb dos cam-
pus (França i Barcelona), que des de fa 20 anys forma 
professionals en l’àmbit de les arts creatives.

Teatre de l’Arxipèlag  

15 h. Visita a un equipament cultural de 
Perpinyà

Aquesta estructura cultural de primera magnitud està 
en servei des del 10 d’octubre de 2011 i té la seu a la 
localitat de Perpinyà a la Catalunya del Nord (Departa-
ment de Pirineus Orientals). És la instal·lació més gran 
d’aquest tipus de la gran regió Occitània. Es compon 
de tres sales: «Le Grenat», «Le Carré», i «Le Studio». Té 
capacitat per a un total de 1500 espectadors.
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