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ESPARREGUERA INICIA LA SEVA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2005
HOMENATJANT VICTÒRIA DELS ÀNGELS
El dia 15 de gener la vila d’Esparreguera (Baix Llobregat Nord) va iniciar oficialment la seva Capital de la
Cultura Catalana 2005. La cerimònia d’obertura se celebrà a l’auditori municipal, ple de gom a gom, en un
acte que va començar amb un minut de silenci a la memòria de la soprano Victòria dels Àngels (1923-2005),
desapareguda aquell mateix dia.
El president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, va obir els parlaments de
l’acte felicitant Esparreguera per la seva capitalitat i recordant el camí recorregut fins ara per aquesta iniciativa, proposta que s'adreça a tot el territori cultural i lingüístic català i que té com a objectius els de
contribuir a ampliar la difusió, ús i prestigi social de la llengua i cultura catalanes, incrementar la cohesió
cultural del domini lingüístic català i, finalment, permetre un millor coneixement de les ciutats designades
com a Capital de la Cultura Catalana.
Posteriorment, l’abat de Montserrat, Josep Maria Soler, va felicitar els habitants d’Esparreguera perquè la
capitalitat ofereix la possibilitat de donar a conèixer el municipi arreu del país. “Esparreguera aquest any
serà un aparador preferent i privilegiat de les realitats que configuren la cultura catalana i a l’Abadia de
Montserrat, il.lusionats amb el veïnatge que tenim amb la capitalitat, ens hem proposat de contribuir-hi
amb el diàleg i amb totes les manifestacions culturals que tenim al nostre abast”, expressà Soler.
Seguidament, el tinent d’alcalde de Banyoles, Joan Julià, va remarcar el benefici que ha fet la capitalitat a
la seva ciutat. “Ser Capital de la Cultura Catalana tot l’any passat ens ha projectat en positiu arreu dels Països
Catalans. Estem molt orgullosos de formar part d’un esdeveniment que reforça la identitat de nostre poble”.

Mesa presidencial de la solemne obertura de la capitalitat cultural d’enguany. D’esquerra a dreta: Joan Ma. Roig,
alcalde d’Amposta (Montsià), Capital de la Cultura Catalana 2006. Joan Julià, tinent d’alcalde de Banyoles (Pla de
l’Estany), Capital de la Cultura Catalana 2004. Xavier Sitjà, batlle d’Esparreguera (Baix Llobregat Nord), Capital de la
Cultura Catalana 2005. Carme Valls, presidenta de la Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya. Carles Ruiz, president-delegat de l’àrea de cultura de la Diputació de Barcelona. Josep Maria Soler, Abat de Montserrat. Xavier Tudela,
president de l’organització Capital de la Cultura Catalana. Va presentar l’acte la periodista Came Parras.
La mort de Victòria dels Àngels va impedir la presència anunciada de Caterina Mieras, consellera de Cultura.

Inauguració de la Capital de la Cultura Catalana Esparreguera 2005
De la seva banda Joan Ma. Roig, alcalde d’Amposta, que serà la Capital de la Cultura Catalana 2006, va
expressar que “Esparreguera té una oportunitat única de projectar-se a través de la cultura, que és d’una
banda tradició, pont, humus, raó de ser i per l’altra espai dinàmic de creació i d’expressió i per tant sediment d’identitat i alhora matriu de creativitat”.
En nom de la Diputació de Barcelona, el seu responsable de cultura, Carles Ruíz, va centrar la intervenció en l’àmbit més local de la cultura, la qual actualment forma part de les estratègies de desenvolupament municipal i recordà que la Diputació “comparteix plenament els objectius de la capitalitat
d’Esparreguera”.
El batlle de la Capital de la Cultura Catalana Esparreguera 2005, Xavier Sitjà, va manifestar que “per a
la ciutat ser capital cultural és un gran esdeveniment, un honor i un privilegi. Com que cultura simbolitza
un ventall molt ampli de possibilitats, Esparreguera 2005 combinarà tradició i modernitat i desenvoluparà
activitats d’origen local amb transcendència global”. Sitjà va expressar també que aquesta capitalitat "ens
permet realitzar una activitat molt participativa i unificar totes les entitats al voltant d’un objectiu. És un
moment clarament unitari que il·lusiona, entusiasma i dóna l’autoestima que poblacions com la nostra
necessiten per tirar endavant”.
Finalment, i abans de la interpretació a guitarra de l’himne “Els segadors”, Carme Valls, presidenta de la
Comissió de Cultura del Parlament de Catalunya, va declarar que “avui és un honor per a mi poder ser a
Esparreguera parlant de cultura, que és la salut dels pobles. La cultura catalana ha pogut perviure al llarg
dels temps malgrat les dificultats amb les quals històricament ha topat. La societat civil, en la història de
la cultura catalana, ha jugat un paper molt fort. Tant de bo puguem implicar en la capitalitat totes les institucions de tot el país per a fer-la més viva, més forta i més nostra. Com a presidenta de la Comissió de
Cultura expresso tot el suport del Parlament a la capitalitat cultural”.

Esparreguera va fer un minut de silenci a la memòria de
Victòria dels Àngels, desapareguda el mateix dia de la
inauguració de la Capital de la Cultura Catalana 2005.

L’auditori municipal estava ple de gom a gom el dia de
la inauguració. Persones provinents d’arreu dels
Països Catalans van assistir a l’acte.

Esparreguera ha convidat a participar en la capitalitat
cultural a tota la societat de la Vila. Els voluntaris es
poden inscriure mitjançant la web de l’Ajuntament.

Una exhibició de sardanes de Punts Lliures a càrrec de
la colla Imagina't, de la Passió d'Esparreguera, va
cloure la inauguració de la capitalitat cultural 2005.

INAUGURADA A AMPOSTA LA SEU DE LA
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2006
El dia 27 de gener es va celebrar a Amposta l'acte d'inauguració de la nova oficina municipal que
s'encarregarà de coordinar i desenvolupar les activitats de la Capital de la Cultura Catalana 2006,
que exercirà aquest municipi del Montsià durant tot
l'any vinent. Alhora, la nova oficina acollirà els serveis de cultura i de mitjans de comunicació de
l'Ajuntament.
Joan Ma. Roig, alcalde d'Amposta, va destacar en
el parlament d'inauguració de les noves dependències municipals que "la capitalitat cultural constitueix un procés i un projecte col.lectiu, que ha de
permetre aglutinar esforços públics i privats, locals
i nacionals. La capitalitat ens ha de permetre projectar Amposta com a cruïlla que som dels territoris de parla catalana".

«Amposta, pont de la cultura catalana» serà el lema de la
capitalitat cultural el 2006.

«Amposta, pont de la cultura catalana» és el lema
de la capitalitat cultural del 2006, que desenvoluparà el seu programa d'activitats al voltant de quatre eixos temàtics:
-

La llengua i la creació literària
El patrimoni i la creació visual
La cultura popular, la festa i la sociabilitat
Amposta, punta de trobada cultural

La nova oficina de la Capital de la Cultura
Catalana Amposta 2006 està situada a l'avinguda
Alcalde Palau, 34, a pocs metres de l'emblemàtic
pont sobre el riu Ebre.
El dia 20 de novembre de 2004 la capital del
Montsià va signar l’acord de designació de la capi- D'esquerra a dreta: Joan Ma. Roig, alcalde d'Amposta,
talitat cultural en un acte presidit pel conseller en
Margarida Maigí, regidora de cultura del municipi, i
Cap de la Generalitat de Catalunya.
Àlex Farnós, director-gerent del Museu del Montsià.

AMPOSTA INICIA LA TEMPORADA TEATRAL AMB UNA MOSTRA DE LA VITALITAT
DE LA DRAMATÚRGIA CATALANA CONTEMPORÀNIA
Aquest mes de gener s’ha iniciat la temporada de teatre a Amposta, que serà la Capital de la Cultura
Catalana 2006. La programació compta amb una cartellera que aposta pel teatre d’autor contemporani,
amb noms de reconeguda solvència com són Terenci Moix, Sílvia Munt i Joel Joan.
La temporada comença amb “Ja en tinc 30”, de Jordi Silva, dirigida per Àngel Llàcer. Es tracte d’una
comèdia que fa un homenatge a les persones que saben escoltar. “El pes de la palla”, dirigida per Lluïsa
Cunillé , que es representa el 19 de febrer, és una arriscada aposta dramatúrgica de dur a l’escena l’autobiografia de Terenci Moix. “Zzapping” dirigida per J.L. Adzaries, és un espectacle en el qual es porta a
l'escenari l'emoció dels concursos televisius, sent l'objectiu dels seus concursants guanyar el cobdiciat
"Zzappito d'Or".
Joel Joan actuarà a la Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006 el mes d’abril amb la comèdia “Ets
aquí?”. Finalment, Sílvia Munt tancarà la temporada de teatre dirigint “Surabaya”, de Marc Rosich, en la
que quatre personatges tant diferents com les seves lectures coincideixen en un racó del mediterrani.
Aquesta temporada de teatre servirà a Amposta com a preparació de la que es desenvoluparà durant
l’any vinent que, en la seva condició de Capital de la Cultura Catalana 2006, tindrà unes característiques
especials amb motiu de la capitalitat i es perllongarà durant tot l’any.

LA CAPITAL CULTURAL PROPOSA QUE LA CULTURA SIGUI UN DELS ELEMENTS A
TRACTAR EN LA PROPERA CIMERA DE LES AMÈRIQUES
Membres de la Capital de la Cultura Catalana participen en la preparació de la
Cimera de les Amèriques
Els dies 21 i 22 de gener es va celebrar a Washington D.C. (EUA) una trobada entre representants dels
governs del continent americà i de la societat civil, organitzada per l’OEA (Organització dels Estats
Americans), en el marc de la preparació de la propera cimera de les Amèriques, que tindrà lloc el proper
mes de novembre a l’Argentina.
L’Organització Capital Americana de la Cultura (CAC), que està acreditada davant l’OEA per decisió dels
seus 34 estats membres i que és entitat vinculada a la Capital de la Cultura Catalana, va participar en la
trobada. El seu president Xavier Tudela, que ho és també de la Capital de la Cultura Catalana, va intervenir en la reunió i va proposar que en la propera cimera, el lema de la qual és “crear ocupació per
enfrontar la pobresa i enfortir la governabilitat democràtica”, es consideri la cultura com un dels elements
a tractar.
El President de la CAC va declarar durant la
reunió que “la cultura és un element constitutiu
de l’individu i de les societats. El concepte de cultura s’ha anat desprenent poc a poc de la seva
estricta i parcial vinculació i assimilació a les
humanitats i a les belles arts. Cada vegada té més
el seu lloc com a dimensió que compta decisivament en tot procés de desenvolupament, tant en
l’enfortiment institucional com en la formació i
existència de teixit i capital social i en la participació de la ciutadania. És per això que considerem que la cultura ha de ser un element central
en el procés de desenvolupament de les nostres
societats”.
En el marc de la trobada es va celebrar també
la inauguració de la Càtedra de les Amèriques, en
la qual hi va intervenir com a orador principal
l’expresident nordamericà Jimmy Carter. L’acte
va tenir lloc al Saló de les Amèriques a la seu de
l’OEA a Washington D.C.

L’expresident nordamericà, Jimmy Carter, va inaugurar la
Càtedra de les Amèriques, acte al qual van assistir
els representants de la capital cultural.

CANDIDATURES PER A LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2007
El període de presentació de candidatures per optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana
2007 finalitzarà el 27 d'abril del 2005.
Podeu trobar informació del procediment per a presentar candidatures a la web de l’organització Capital
de la Cultura Catalana (www.cccat.net).

Si voleu rebre la memòria II, corresponent al segon semestre 2004, o bé la
memòria I, del primer semestre de l’any passat, envieu un correu electrònic amb el
vostre nom i adreça postal a info@cccat.net.
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