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LES CAPITALS DE LA CULTURA CATALANA I TARRAGONA 2016 
ES PRESENTARAN A LA FIRA DE FRANKFURT

Les capitals de la cultura catalana i Tarragona 2016, la candidatura de Catalunya a la Capital Europea de
la Cultura, es presentaran a la propera Fira del Llibre de Frankfurt, en la qual la cultura catalana és la con-
vidada d’honor.

El dia 10 d’octubre, a les 14 h., al plató Fòrum de la Fira, tindrà lloc una taula rodona en la qual hi par-
ticiparan Manel Ferré, alcalde d’Amposta, ciutat que va ser la Capital de la Cultura Catalana 2006; Àngel
Ros, alcalde de Lleida, Capital de la Cultura Catalana d’enguany; Joan Pau Alduy, alcalde de Perpinyà, que
serà la Capital de la Cultura Catalana 2008; Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, ciutat candida-
ta de Catalunya a la Capital Europea de la Cultura 2016, i Xavier Tudela, president de l’organització Capital
de la Cultura Catalana i responsable de la candidatura Tarragona 2016.

La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius
contribuir a ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes; incrementar la cohe-
sió cultural dels territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el municipi
designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a l'exterior.

Tarragona aspira a convertir-se en Capital Europea de la Cultura el 2016, any en què li correspon una
capitalitat cultural europea a l’Estat espanyol. El Parlament de Catalunya ha donat suport, per unanimitat
de tots els grups polítics de la Cambra, tant a la Capital de la Cultura Catalana com a la candidatura euro-
pea de Tarragona 2016.

EL MES D’AGOST SE CELEBRA EL CONCURS 
“CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA LLEIDA 2007”

Des del l’1 al 31 d’agost els diaris El Punt i Segre oferiran el concurs “Capital de la Cultura Catalana Lleida
2007”. Aquests dos mitjans de comunicació escrits publicaran diàriament una pregunta sobre aspectes
diversos del nostre país, que van des de la història als esports, passant per la geografia, la literatura, la
cultura popular, etc. Després de l’enunciat de la pregunta hi haurà tres possibles respostes (A,B o C).

Catalunya Ràdio col.labora també amb el concurs.

Les persones que vulguin participar en el concurs hauran d’enviar un correu electrònic a info@ccc.cat i
respondre una de les tres contestes possibles com a correcta.

El concurs es fa durant tot el mes d’agost. Guanyarà qui hagi encertat més respostes. En cas d’empat
final un sorteig determinarà el guanyador del premi, que consistirà en un viatge de cap de setmana per a
dues persones a qualsevol ciutat on hi hagi alguna de les 7 meravelles de Catalunya.

L’estiu passat també es va desenvolupar el concurs amb gran èxit de públic participant.



RECONEIXEMENT OFICIAL DE LES 7 MERAVELLES DE CATALUNYA

L’elecció de les 7 meravelles de Catalunya ha estat una iniciativa de l’organització Capital de la Cultura
Catalana i Catalunya Ràdio, en el marc de les activitats complementàries a allò que es desenvolupa a les
ciutats designades com a capital cultural (Banyoles 2004, Esparreguera 2005, Amposta 2006, Lleida 2007
i Perpinyà 2008). 

L’elecció de les 7 meravelles de Catalunya s’ha fet per votació popular i per set àrees diferents, per tal
que el patrimoni de tot Catalunya tingués l’oportunitat de ser elegit. Les 41 comarques de Catalunya i les
5 comarques històriques de Catalunya Nord tenien cadascuna, com a mínim, una proposta per optar a l’e-
lecció.

Les àrees geogràfiques a través de les quals s’han elegit les 7 meravelles de Catalunya han estat les
següents:

La meravella de Lleida, el conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida, ha sortit de les pro-
postes corresponents a les comarques de les Garrigues, la Noguera, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià i
l’Urgell.

La meravella del Camp de Tarragona, el conjunt arqueològic de Tàrraco, s’ha elegit de les propostes
corresponents a les comarques de l’Alt Camp, el Baix Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el
Priorat i el Tarragonès.

La del Pirineu, Sant Miquel de Cuixà, ha estat elegida de les propostes corresponents a les comarques
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, el Capcir, la Cerdanya (alta i baixa), el Conflent, el Pallars Jussà, el Pallars
Sobirà, la Val d’Aran i el Vallespir. 

La meravella de Barcelona, la Sagrada Família, s’ha elegit de les propostes corresponents a les comar-
ques de l’Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental i el Vallès
Oriental.

La meravella de les Terres de l’Ebre, el Celler Cooperatiu de Gandesa, s’ha elegit de les propostes
corresponents a les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ribera d’Ebre i la Terra Alta. 

La de la Catalunya Central, el centre històric de Vic, ha sortit de les propostes corresponents a les
comarques de l’Anoia, el Bages, el Berguedà, Osona i el Solsonès.

Finalment, la meravella de Girona-Rosselló, la Catedral de Girona, s’ha elegit de les propostes corres-
ponents a les comarques de l’Alt Empordà, el Baix Empordà, la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l’Estany, el
Ripollès, el Rosselló i la Selva.

Tot seguit us oferim un reportatge gràfic dels actes de lliurament dels diplomes acreditatius de les 7
meravelles de Catalunya, en els quals han participat autoritats locals, del Goven de Catalunya i d’entitats
de la societat civil.

Les 7 meravelles de Catalunya

Dia 20 de juny. Sagrada Família
D’esquerra a dreta: Maria Àngels Esteller, Jordi
Portabella, Joan Rigol, Xavier Tudela i 
Xavier Trias, en el decurs de l’acte de lliurament del
diploma acreditatiu al Temple expiatori de la
Sagrada Família com  la primera meravella de
Catalunya.

Dia 2 de juliol. Sant Miquel de Cuixà.
D’esquerra a dreta: Jaume Roure, batlle adjunt d’a-
fers catalans de l’Ajuntament de Perpinyà; Daniel
Codina, prior del Monestir de Sant Miquel de Cuixà,
i Xavier Tudela.



Les 7 meravelles de Catalunya

Dia 11 de juliol. Catedral de Girona.
D’esquerra a dreta: Xavier Tudela; Joan Naspleda,
secretari del capítol de la Catedral de Girona, i 
Miquel Sitjar, delegat del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicació a Girona, a l’interior de la
Catedral. Dia 12 de juliol. Centre històric de Vic.

D’esquerra a dreta: Xavier Tudela i Josep Maria Vila
d’Abadal Serra, alcalde de Vic, que va rebre l’acredita-
ció a la plaça Mercadal.

Dia 17 de juliol. Conjunt arqueològic de Tàrraco.
D’esquerra a dreta: Maria Mercè Martorell, anterior
regidora de patrimoni; Sagrario Huelin, d’Abertis;
Tomasa Molina, regidora de Constantí; Pere Compte,
alcalde de Roda de Barà; Rosa Rossell, tinent d’alcalde
de patrimoni de Tarragona; Xavier Tudela; Josep Fèlix
Ballesteros, alcalde de Tarragona; Joan Aregio, presi-
dent de la Diputació; Sandra Coloma, Manuel López
Pasca i Albert Vallvé, membres del consistori tarrago-
ní; i Jordi Peiret, administrador de l’ICAC.

Dia 19 de juliol. 
Conjunt monumental del Turó de la Seu Vella de Lleida.
D’esquerra a dreta: Joan Ramon González, president
de l’Associació Amics de la Seu Vella; Vicenç Alfonso,
president de la Confraria de Campaners de Catalunya;
Isidre Gavín, president de la Diputació; Àngel Ros,
alcalde de Lleida; Xavier Tudela; Ferran Rella, delegat
del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació a
Lleida; Montse Parra, regidora de cultura de la Paeria, i
Joan Busqueta, director de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs.

Dia 31 de juliol. Celler Cooperatiu de Gandesa.
D’esquerra a dreta: Miquel Aubà, alcalde de Gandesa;
Lluís Salvadó, delegat del Govern a les Terres de l’Ebre;
Xavier Tudela; Josep Navarro, president del Celler
Cooperatiu; Àngel Ferràs, vicepresident del Consell
Comarcal de la Terra Alta; Jaume Descàrrega, president
de la DO Terra Alta, i Pere Joan Chertó, del DAR a les
Terres de l’Ebre.



JOAN MARIA ROIG REP LA MEDALLA D’OR DE LA CAPITAL DE LA CULTURA
CATALANA 

El dia 6 de juliol, Joan Maria Roig i Grau, alcalde que fou d’Amposta durant el desenvolupament de la
Capital de la Cultura Catalana 2006, va rebre la Medalla d’Or de la Capital de la Cultura Catalana en un
acte celebrat al Saló de Plens de l’Ajuntament d’Amposa. Roig ha estat la segona persona en rebre la màxi-
ma distinció de l’organització Capital de la Cultura Catalana després que l’any passat se li va atorgar a l’ex-
conseller primer del Govern de Catalunya, Josep Bargalló.

La cerimònia de lliurament de la Medalla d’Or de la Capital de la Cultura Catalana a Joan Maria Roig va
estar presidida per l’actual alcalde d’Amposta, Manel Ferré. Va comptar amb la presència, entre d’altres,
de diversos regidors de l’actual consistori; els membres del comitè executiu Amposta 2006, entre els quals
Margarida Maigí, regidora de cultura l’any 2006; Javier Escrihuela i Àngel Obiol, presidents de La Lira
Ampostina i la Unió Filharmònica, les dues societats musicals de la ciutat; el director del Museu Comarcal
del Montsià, Àlex Farnós; la responsable de l’àrea d’adults de la Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó,
Joana Serret; el director de l’Institut d’Estudis Comarcals del Montsià, Màrius López, així com molts ciuta-
dans que s’han volgut afegir a l’homenatge a l’alcalde de la capitalitat cultural Amposta 2006.  

Joan Maria Roig va ser distingit amb la Medalla d’Or de la Capital de la Cultura Catalana “per a reconèi-
xer la labor de lideratge realitzada durant la capitalitat cultural Amposta 2006, una capitalitat que ha mar-
cat un abans i un després per a aquesta ciutat de les Terres de l’Ebre i per a la pròpia Capital de la Cultura
Catalana”, segons que va declarar durant l’acte Xavier Tudela.

De la seva banda, Joan Maria Roig va voler compartir l’honor de la distinció amb tots els ciutadans
d’Amposta “veritables protagonistes de la capital cultural 2006”. 

La Medalla d’Or de la Capital de la Cultura Catalana va ser instituïda l’any passat per l’organització pro-
motora de la capital cultural, amb la voluntat de reconèixer aquelles persones o entitats que s’han distin-
git pel seu suport a la capital de la cultura i els objectius que representa. 

D’esquerra a dreta: Xavier Tudela, Manel Ferré, actual alcalde d’Amposta, i Joan M. Roig.

OBERT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2009

L’Organització Capital de la Cultura Catalana va obrir el passat mes de juny el període de presentació de
candidatures per a optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2009. Aquesta capitalitat serà
la sisena Capital de la Cultura Catalana de la història després de Banyoles 2004, Esparreguera 2005,
Amposta 2006, Lleida 2007 i Perpinyà 2008.

Pot optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2009 qualsevol municipi de més de tres mil
habitants que presenti, en temps i forma, la seva candidatura i que es comprometi a desenvolupar els
objectius de la iniciativa. Si a la comarca en la qual està ubicat el candidat (parròquia en el cas del Principat
d’Andorra), no hi ha cap municipi de més de tres mil habitants tindrà opció de presentar candidatura la
capital de la comarca i /o el municipi més poblat que no sigui la capital comarcal. 

El candidat haurà de pertànyer a algun dels territoris del domini lingüístic i cultural català i, alhora, com-
prometre’s a adherir-se de manera expressa als objectius fundacionals de la Capital de la Cultura Catalana
i a desenvolupar-los en la seva candidatura. Els municipis que desitgin presentar la seva candidatura a la
Capital de la Cultura Catalana 2009 tenen temps de fer-ho fins el dia 15 d’octubre d’enguany.

Organització Capital de la Cultura Catalana



Activitats destacades de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007

LLEIDA 2007 INCREMENTARÀ LA PROJECCIÓ EXTERIOR DURANT EL SEGON
SEMESTRE DE LA SEVA CAPITALITAT CULTURAL

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i la regidora de Cultura de la Paeria, Montse Parra, s’han reunit aquest mes
de juliol amb Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, per avaluar la pri-
mera part de la capitalitat cultural de Lleida i, alhora, estudiar les principals activitats que es durant a
terme durant el segon semestre de Lleida 2007. 

Entre les actuacions que s’impulsaran de
manera significativa destaca un increment de la
projecció exterior de Lleida 2007, nacional i
internacional. Lleida serà present, com a Capital
de la Cultura Catalana, a la Fira Internacional
del Llibre de Frankfurt. Alhora, una vegada fina-
litzi la seva capitalitat cultural dipositarà tot allò
generat durant la capitalitat al Centre
Internacional de Documentació de Capitals
Culturals d’Atenes (Grècia), ciutat que va ser la
primera capital cultural de la història, el 1985. 

Hermínia Sirvent

Montse Parra, Xavier Tudela i Àngel Ros.

LES PETITS CHANTEURS DE SAINT-MARC

El dia 11 de juliol, l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida va acollir un concert del cor infantil Petits
Chanteurs de Saint Marc, conegut arreu per ser els intèrprets de la banda sonora de la pel·lícula "Los chi-
cos del coro". Van interpretar les cançons del film, a més d'un repertori de temes sacres i profans. 

L’Auditori Enric Granados es va omplir de gom a gom amb motiu del concert dels Petits Chanteurs. 

CINEMON A LLEIDA 2007

La segona edició de “Cinemon: Cinema Solidari al Carrer”, s’ha celebrat els dies 20, 21 i 22 de juliol a
Lleida. 

Cinemón ha presentat tres curtmetratges realitzats per les diferents associacions de la ciutat de Lleida,
documentals i pel·lícules amb testimonis personals de dones d’Afganistan i Palestina.  

Els documentals catalans presentats han estat:
“Sahara’06, Una mirada al desert”, recull les experiències d’un grup de lleidatans en un camp de refu-

giats d’Algèria.
“Landai” és el testimoni d’una dona afganesa que va haver d’amagar el seu sexe per sobreviure. 
“Gent gran i cooperació”, explica l’experiència d’una brigada de catalans mentre cooperava al Senegal.

Lleonard Delshams/Segre



Patrocinadors

Capital Brasilera de la Cultura

CAXIAS DO SUL ELEGIDA CAPITAL BRASILERA DE LA CULTURA 2008

La ciutat de Caxias do Sul (estat de Rio Grande do Sul) ha estat elegida com a Capital Brasilera de la
Cultura 2008 després de competir amb les candidatures de Blumenau (Santa Caterina), Petrópolis (Rio de
Janeiro) i Santa Cruz Cabrália (Bahia). Aquesta es la tercera ciutat designada com a Capital Brasilera de
la Cultura després d’Olinda 2006 (Pernambuco) i l’actual São João del-Rei 2007 (Minas Gerais).

El jurat que va elegir la CBC 2008 es va reunir a la seu del Ministeri Federal de Cultura a Brasília, capi-
tal federal, i ha estat constituït per representants dels ministeris de la cultura i de turisme, Unesco i
l’Institut del Patrimoni Històric Nacional, que donen recolzament institucional al projecte. També va formar
part del jurat l’organització Capital Brasilera de la Cultura, entitat fundada al Brasil per iniciativa de cata-
lans i que forma part del Bureau Internacional de Capitals Culturals juntament amb la Capital de la Cultura
Catalana, Capital Americana de la Cultura i US Capital of Culture.

Caxias do Sul està situada a l’extrem sud del Brasil, a 125 km de Porto Alegre, capital de l’estat de Rio
Grande do Sul. Té més de 400.000 habitants. A més de tenir una forta presència de la indústria mecàni-
ca és una de les més importants ciutats del circuit turístic de muntanya de Rio Grande do Sul. Famosa per
la seva producció de vi i la cultura de la immigració italiana té també una forta identitat i tradicions cultu-
rals dels “gaúchos”.

Segons que ha expressat el director executiu de l’organització Capital Brasilera de la Cultura, Màrius
Vendrell, “Caxias do Sul ha guanyat principalment per la cohesió demostrada entre l’ajuntament i la socie-
tat civil per voler ser capital cultural. La Capital Brasilera de la Cultura no és només un títol. És el reflex
de la voluntat col.lectiva d’una ciutat de voler valoritzar i difondre la seva identitat cultural”. 

El dia 3 setembre se celebrarà a Caxias do Sul l’acte de signatura de la Capital Brasilera de la Cultura
2008. La cerimònia, que serà presidida pel Ministre de Cultura federal del Brasil, Gilberto Gil, comptarà
amb la presència de l’alcalde de la ciutat, Ivo José Sartori, la governadora de l’estat de Rio Grande do Sul,
Yeda Crusius, i altres autoritats a més de totes les entitats de la societat civil que han recolzat la candi-
datura Caxias do Sul 2008. L’acte es clourà amb un concert multitudinari.

Podeu trobar informació actualitzada de la Capital Brasilera de la Cultura 
a la pàgina web:

www.capitalbrasileiradacultura.org

Caxias do Sul amb la serralada gaúcha al fons.


