
 
 
 
 
 
 

Jornades sobre gestió de cultura popular 
 
Lloc:  Cervera. Sala Francesc Buireu, carrer Manuel Ibarra, s/n  

(Al costat del Consell Comarcal de la Segarra) 
 

 

Data:  13 de juny de 2013 
 
Organitza: Departament de Cultura – Direcció General de Cultura Popular, 
Associacionisme i Acció Culturals 
 
Col·labora: Museu Comarcal de Cervera i Direcció General d’Acció Cívica i 
Comunitària-Departament de Benestar Social i Família 
 
 
Model formatiu: jornada de 5.00h lectives, amb tres ponències tècniques de 90 
minuts i anàlisi de casos concrets i la seva resolució 
 
Desenvolupament: 

09.30 09.45 Arribada i acreditacions  
09.50 10.00 Benvinguda Il·lm. Sr. Ramon Royes Guàrdia, Paer en Cap 

de Cervera 
 
Sr. Lluís Puig i Gordi, Director General de 
Cultura Popular, Associacionisme i Acció 
Culturals 

10.00  11.30 La normativa de protecció 
acústica aplicada a les 
festes i activitats de lleure 

Eduard Puig i Solé, enginyer de 
telecomunicacions i tècnic del Servei per a la 
Prevenció de la Contaminació Acústica i 
Lluminosa de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental 

11.30  11.50  Descans/cafè 
12.00 13.30 Taller per al càlcul de 

l'impacte econòmic 
d'esdeveniments festius 

Toni González, consultor cultural, director 
d'Escena Internacional BCN 
 
La ponència comptarà amb la participació de Marta 
Llatcha, tècnica del Gabinet Tècnic del Departament de 
Cultura, coordinadora dels estudis sobre impacte 
econòmic de l’Aquelarre de Cervera i les Falles d’Isil, 
realitzats el 2012. 

13.30 15.00 Recomanacions per a la 
contractació d’artistes, 
voluntaris, personal de 
seguretat o de neteja. 

Roger Santiago i Casasses, soci & director de 
Gestió de Fundacions i Associacions, SL 

    
16.30 Optatiu Visita comentada a la Casa Museu Duran i Sanpere, a càrrec de  Carme 

Bergés, directora del Museu Comarcal de Cervera, 



 
 
 
Perfil biogràfic dels ponents 
 
Toni González, enginyer industrial i actor, és consultor per a les arts escèniques i la gestió 
internacional de la cultura. Forma part de la llista d'experts de la Comissió Europea pels 
programes Cultura i Europa amb els Ciutadans, membre d'IETM (International European 
Theatre Meeting). Actualment col·labora amb ENICPA - European Network of Information and 
Communication Centres for Performing Arts.  
 
Ha estat vicepresident de l'Associació de Professionals de la Gestió Cultural de Catalunya i 
cofundador i vicepresident de la xarxa internacional de fires d'espectacles. EURAM Bourse.Ha 
estat membre de l’IETM (International European Theatre Meeting). Alguns dels estudis 
realitzats: “Pla Estratègic per a la Internacionalització de les Arts Escèniques del País Basc”, 
"Pràctiques i Models de Suport a la Creació Escènica a Europa", "El Context Polític i Legal del 
Suport Privat a la Cultura a Canadà i Quebec", entre d'altres. L'any 2012 va realitzar pel 
Departament de Cultura de la Generalitat els informes d'impacte econòmic de l'“Aquelarre de 
Cervera” i les “Falles d'Isil”. Web professional: www.tonigonzalezbcn.com i bloc: 
www.culturaespolitica.com. 
 
Eduard Puig i Solé, enginyer de telecomunicacions i tècnic del Servei per a la Prevenció de la 
Contaminació Acústica i Lluminosa de la Direcció General de Qualitat Ambiental. 
Enginyer de Telecomunicacions (Universitat Ramon Llull, 2008 – 2009) i Enginyer Electrònic 
(Universitat Ramon Llull, 1997 – 2000)  
 
És President del Grup de Treball d’Acústica del COETTC (Col·legi d’Enginyers Tècnics i Pèrits 
de Telecomunicació de Catalunya). Vinculat des de 2008 a l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, actualment com a tècnic del Servei per a la Prevenció de Contaminació Acústica i 
Lluminosa del Departament de Territori i Sostenibilitat, unitat en la qual desenvolupa, entre 
d’altres, tasques de suport tècnic a les administracions locals. Des de 1997 a 2008 ha exercit la 
seva activitat professional a CTC-Applus, com a Responsable d’Acústica de la Divisió de 
Qualitat, Medi Ambient i PRL i a la Divisió de Construcció; i anteriorment a LGAI (Laboratori 
General d’Assaigs i Investigacions) com a  tècnic i responsable de l'activitat d'Acústica 
Ambiental. 
 
 
Roger Santiago i Casasses, soci & director de Gestió de Fundacions i Associacions, SL 
Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Oberta de Catalunya, és membre del 
Col·legi de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona i membre col·legiat al Registre 
General d’Assessors Fiscals. Assessor especialitzat en entitats sense finalitat lucrativa, en 
gestió de voluntariat, així com també en el règim de contractació d’artistes en espectacles 
públics. 
 


