
 

                                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 HOMENATGE A L’EDUARD MIRALLES 
Barcelona 2018 

 

HOMENATGE A L’EDUARD MIRALLES 

29 de novembre 2018 de 17.00 a 20.00 hores 
Centre d’Estudis i Recursos Culturals,  

Carrer de Montalegre, 7, Barcelona 
 

Interarts ha decidit impulsar i coordinar l’organització 
d’un homenatge al seu President, l’Eduard Miralles, 
desaparegut prematurament a l’agost del 2018. 

L’homenatge és una oportunitat per recordar la seva 
figura professional. L’Eduard Miralles tenia una extensa 
experiència professional de la gestió cultural i de la 
cooperació cultural internacional, amb un particular 
èmfasi al rol dels governs locals, i també va ser un  
teòric i professor reconegut internacionalment. 

Alhora, Interarts desitja que l’homenatge pugui ser el 
primer de una sèrie de trobades de debat (diàlegs 
anuals) al voltant de les qüestions rellevants per tots els 
professionals de la gestió cultural i de la cooperació 
cultural internacional. 

Interarts  agraeix  la  col•laboració  de  totes  aquelles 
organitzacions,  plataformes  i  institucions  que  s’han  
sumat  a  la  iniciativa. 

 

Us agrairem confirmeu la vostra participació mitjançant 
el Formulari d’Inscripció. 

  
 

 

 

https://goo.gl/forms/KxyIk43pFWC7ukPG2


 
 
 
 
 

Amb la col·laboració de: 

 
Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ministerio de Cultura y 
Deporte, Agencia Española de Cooperación Internacional  
al Desarrollo – AECID, Associació de Professionals de la Gestió Cultural  
de Catalunya – APGCC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA 

 Introducció:  
 Gemma Carbó, Presidenta en funcions del 

      Patronat d’Interarts 
 

 Sessions de diàleg  
 

 Formació a la gestió cultural 
Luís Ben, Diputación de Cádiz 
Roberto Gómez de la Iglesia,  c2+i 
Marta Clari, Ajuntament de Barcelona* 
Moderació: Alfons Martinell  
 

 Cooperació cultural internacional 
Carlos Alberdi, Ministerio de Cultura y Deporte 
Aina Calvo, Agencia Española de Cooperación  
    Internacional al Desarrollo 
Agustí Fernández de Losada, CIDOB 
Moderació: Mercedes Giovinazzo 
 

 Cultura i proximitat  
Laia Gargallo, Diputació de Barcelona 
Jorge Fernández de León, Junta General  
    del Principado de Asturias 
Jordi Pascual, Comitè de Cultura CGLU 
Moderació: Jordi Font 
 

 Cloenda: 
 Gemma Carbó, Presidenta en funcions del  

      Patronat d’Interarts 
 
L’homenatge es tancarà amb un aperitiu 
 
* Pendent de confirmació 

 


