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DIADA DE SANT JORDI A LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA BANYOLES 2004
Els llibres i les roses
van ser els protagonistes de la Diada de
Sant Jordi a la Capital
de la Cultura Catalana
Banyoles 2004. Com a
la resta de Catalunya,
es va omplir de les
tradicionals parades de
llibreters i floristes.
A Banyoles 2004,
l’homenatge a
Miquel Martí i Pol va
centrar la programació
de Sant Jordi.
A la plaça Major, els
alumnes de les escoles
i instituts de la ciutat
van fer una lectura
pública de poemes de
Martí i Pol.
L’Ajuntament de
Banyoles, aprofitant el
simbolisme de la Diada
de Sant Jordi, va
repartir senyeres a tot
el municipi.
Ràdio Banyoles va
sortir al carrer un dia
tan assenyalat i va
emetre des de la Plaça
Major.
Al migdia, a la
Sala d’Actes de
l’Ajuntament, va tenir
lloc la presentació del
llibre de JOSEP M. MATEU
Fotògrafs banyolins.
Cinquanta anys en
blanc i negre.
L’Ajuntament de
Banyoles també va
voler fer coincidir amb
la Diada de Sant Jordi
la inauguració del
projecte d’arts visuals
“Llum, aigua: reflexió i
refracció”, a la Sala El
Tint, realitzat per Ester
Ferrando i Josep
Masdevall.
Finalment, al vespre es
va estrenar l’obra
teatral Sota el til·ler,
de CONNOR MCPHERSON,
dirigida per Xicu Masó.

LA CULTURA CATALANA HA DEMANAT EL SEU INGRÉS A
LA XARXA EUROPEA DE CAPITALS CULTURALS
L’Organització Capital de la Cultura Catalana ha demanat oficialment el seu ingrés a la ECCM (Xarxa
Europea de Capitals Culturals) que agrupa, des del 1995, les ciutats que han estat capitals europees de la
cultura i les que ho seran en un futur, amb l’objectiu de facilitar els contactes, els projectes i les experiències entre les capitals culturals europees.
En la propera reunió del Comitè Executiu de la ECCM, que tindrà lloc a Luxemburg durant aquest
mes de maig, es tractarà de l’entrada de la Capital de la Cultura Catalana a aquesta xarxa.
Xavier Tudela, President de l’Organització Capital de la Cultura Catalana, s’ha mostrat molt esperançat en la incorporació de les capitals culturals catalanes a aquesta xarxa europea i ha declarat que “els
membres del Comitè de la ECCM veuen amb molta simpatia la nostra iniciativa que té com a innovació, en
relació a les altres capitals culturals existents a Europa, el fet que s’adreça a tota una comunitat cultural i
lingüística, circumstància nova en el món de les capitals culturals.”

EL GRUP CAPRABO ESDEVÉ PATROCINADOR OFICIAL DE LA CAPITAL DE LA
CULTURA CATALANA
El Grup Caprabo es va incorporar el passat 26 d’abril com a
patrocinador oficial de la Capital de la Cultura Catalana. L’acord de
patrocini fou signat per Ferran García, Director de l’Àrea de
Desenvolupament i Gestió Corporativa del Grup Caprabo, i Xavier
Tudela, President de l’Organització Capital de la Cultura Catalana.
Ferran García va manifestar durant l’acte de signatura que
“Caprabo és una empresa líder en supermercats a Catalunya i amb
vocació de servei al país. Les empreses també tenim una responsabilitat social i ens agrada molt exercir aquesta responsabilitat donant
suport a la cultura catalana”.
De la seva banda, Xavier Tudela va declarar que “la cooperació
del Grup Caprabo ens permetrà fer arribar la Capital de la Cultura
Catalana a un segment molt important de la població del país”.
El Grup Caprabo va néixer el 1959. El 1977 es fa el llançament
de la primera Revista Caprabo, que avui arriba a més de 500.000 persones. El 1985 comencen les classes a l'Escola de Formació de la companyia. El 1992 neix el producte Marca Caprabo i es lliura la primera
canastreta a un nadó, en el marc de la campanya d'ajuda a les famílies
"Benvingut Nadó".

D'esquerra a dreta, Ferran García,
Director de l’Àrea de Desenvolupament i Gestió Corporativa del
Grup Caprabo, i Xavier Tudela,
President de l’Organització Capital de
la Cultura Catalana, durant l'acte de
signatura de l'acord de patrocini.

Actualment, el Grup Caprabo és la tercera companyia de capital nacional en distribució d'alimentació. Compta amb més de 600 establiments comercials i 32 estacions de servei, repartits en 30
províncies de 12 comunitats autònomes. A la companyia hi treballen 19.000 persones.

ESPARREGUERA COMENÇA A PREPARAR LA SEVA
CAPITALITAT
Des que el passat 15 d’abril fou elegida Capital de la Cultura
Catalana 2005, la Vila d’Esparreguera ja s’ha posat a treballar en la
preparació de la seva capitalitat.
És important destacar que el projecte de capitalitat cultural
d’Esparreguera ha rebut una adhesió majoritària per part de les entitats, persones i forces polítiques de la Vila.
El proper dia 15 de maig, el Conseller en Cap de la Generalitat
de Catalunya presidirà la cerimònia de signatura d’Esparreguera com a
Capital de la Cultura Catalana 2005.

Enguany se celebrarà a
Esparreguera la Mostra de
Campanars del món.

CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA BANYOLES 2004
PROGRAMACIÓ DEL MES DE MAIG
- 1r Dia de l’Estany: dissabte dia 22
12:00 h. al Teatre Municipal de Banyoles.
Acte institucional amb la presència de l’Honorable Senyor Salvador Milà, Conseller de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de Catalunya.
Interpretació de la peça musical “Un estany d’ocells” de Paco Viciana, a càrrec de la Jove Orquestra de
Banyoles.
16:00 h. Pl. de les Rodes: concentració dels cap-grossos de Banyoles i cercavila fins a la Draga.
17:00 h. al Parc de la Draga: Festa a l’estany: Presentació del Cap-gros commemoratiu del Dia de l’estany,
animació musical a càrrec del grup “Cavall de cartró”, tallers i jocs per als infants, alliberament d’un animal, acció simbòlica “L’arbre dels desitjos”.
22:30 h. al Teatre Municipal: Tribut a les dones compositores: Carme Canela, Elisabeth Raspall i Guilia Valle.
- 11è Festival de Jazz de Banyoles
Dia 7: D.J. JAZZ a les 24 h. al Bar el Passeig.
Dia 8: Conferència de J. Krause i Taller iniciació a la música de Jazz, a les 23 h., al Centre Cívic de Banyoles.
Dia 14: Concert Frederik Carlquist Trio, a les 23 h., al Centre Cívic de Porqueres.
Dia 16: Combos al Taller de Música “Sit Jazz Band”, a les 13 h., al Parc de La Draga.
Dia 20: Concert: Ass Trio, a les 22:30 h., al Bar City Arms.
Dia 21: Jam Sesion, a les 20 h., al Centre Cultural de Cornellà del Terri.
- 27a Exposició de Flors de Banyoles: del 28 al 30
Enguany, amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana, la tradicional Exposició de
Flors de Banyoles es vol convertir en un punt de trobada de tots aquells municipis
del Principat que celebren festes i mantenen tradicions sobre el món de les flors com
les espectaculars catifes florals tan habituals al nostre País.
Els actes principals són:
Dia 28: - Inauguració, a les 21:30 h., a l’Església del Monestir de Sant Esteve amb
l’espectacle musical de l’Òpera “El Musical més Petit”.
Dia 28: - Concurs de flors amb tres modalitats.
Dia 29: - Taller de Bonsais, Taller floral infantil i ballada de gegants.
Dia 30: - I Fira de productes relacionats amb les flors.
- Programació de teatre i dansa
- Dia 7: L’últim cigarro, de Daniela Feixas, a les 22:30 h., al Teatre Municipal.
- Dia 21: Loft, Cia. Nats Nus Dansa, dansa contemporània. 22:30 h., al Teatre Municipal.
- Cinema al Teatre Municipal
Amb motiu de la celebració del festival de Jazz s’ha programat el passi de dues
pel.lícules en versió original:
Dia 6: Bird (1988), de Clint Easwood.
Dia 13: My first name is Maceo (1964), amb Maceo Parker.
- Sala Municipal d’Exposicions El Tint
Fins el 26 de juliol es pot veure el projecte d’arts visuals “Llum i Aigua: reflexió i
refracció”.
El projecte se centra en la relació de la llum i l’aigua amb Banyoles i està executat
pels artistes Ester Ferrando i Josep Masdevall.
La curadora del projecte d’arts visuals, Marta Pol, ha explicat que aquesta proposta
innovadora d’expressió artística, parteix del passat medieval de Banyoles i és una
aposta radical per a implicar a l’espectador en la relació espai-temps i llum-aigua.
Trobareu més informació de la programació de maig a www.ajbanyoles.org
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