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PRESENTACIÓ DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA PERPINYÀ 2008 A LA
MINISTRA DE CULTURA DE FRANÇA
El dia 13 de setembre Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, va presentar a la ministra de cultura de França, Christine Albanel, la Capital de la Cultura Catalana, que l’any
vinent serà Perpinyà. Tudela i Jaume Roure, tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Perpinyà, es van reunir
amb la ministra de cultura francesa a aquesta ciutat de Catalunya del Nord. Li van explicar la iniciativa i la
ministra es va interessar per la programació de la propera capitalitat. En el decurs de l’entrevista, Albanel
va comentar que “com a occitana entenc una mica el català i si m’és possible amb molt de gust us acompanyaré durant Perpinyà 2008”.
Christine Albanel, nascuda a Tolosa de Llenguadoc el 1955, és ministra de cultura de França des del passat mes de maig.
La Capital de la Cultura Catalana s'adreça a tot el domini lingüístic i cultural català. Té com a objectius els de contribuir a
ampliar la difusió, l’ús i el prestigi social de
la llengua i cultura catalanes; incrementar
la cohesió 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.
D’esquerra a dreta:
Xavier Tudela, president de
l’organització Capital de la Cultura Catalana;
Christine Albanel, ministra de cultura de
França, i Jaume Roure, tinent d’alcalde de
l’Ajuntament de Perpinyà.

“LES CIUTATS, GENERADORES DE CULTURA”, TAULA RODONA DE PRESENTACIÓ
DE LES CAPITALS DE LA CULTURA CATALANA A LA FIRA DEL LLIBRE DE
FRANKFURT
Les ciutats 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 a la taula rodona titulada
“Les ciutats, generadores de cultura”. Estarà presidida per Josep Bargalló, director de l’Institut Ramon Llull,
i hi participaran 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; Manel Ferré, alcalde d’Amposta, ciutat que va ser la Capital de la Cultura Catalana 2006; Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, ciutat
candidata 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 taula rodona tindrà
lloc el dia 10 d’octubre a l’Auditori del
Fòrum de la Fira. Tarragona aspira a
convertir-se en Capital Europea de la
Cultura el 2016, any que 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 europea de Tarragona
2016.

PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2009
L’Organització Capital de la Cultura Catalana ha obert 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, comprometre’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 han de sol·licitar via correu electrònic el formulari de candidatura a l’adreça: info@ccc.cat

SEGONA PART DE L’INVENTARI PAPIROLÒGIC DE CATALUNYA
La revista Auriga i l’organització Capital de la Cultura Catalana han presentat el mes de setembre un estudi del conjunt de papirs que hi ha a l’Arxiu Capitular de la catedral de Barcelona.
Aquest conjunt de papirs correspon a la segona part de l’Inventari Papirològic de Catalunya, coordinat
per Montserrat Tudela. És el primer recull de documents antics escrits sobre papir del nostre país, que és
el lloc d’Estat espanyol on més n’hi ha.
Els deu papirs de la catedral de Barcelona -tot i que no
estan desxifrats- estan datats entre el segles VI i VII.
Es van trobar a la coberta de pell d’un còdex del segle
VIII titulat les Homilíes de Sant Gregori, arrugats. Servien
de relligadura. Talment material de rebuig.
El 1927 es van portar a restaurar a la Biblioteca
Apostòlica Vaticana. Una vegada retornats resten a l’Arxiu
Capitular de la catedral de Barcelona. El contingut dels
textos encara no s’ha pogut desxifrar, car no s’han estudiat a fons.
Possiblement, amb motiu de l’Inventari Papirològic de
Catalunya els estudiosos hi dedicaran més esforços, atès
que papirs d’aquesta mena en resten molt pocs en el món.
Els papirs de la catedral de Barcelona
L’inventari papirològic de Catalunya es pot consultar a la
encara no han estat desxifrats.
web www.auriga.cat

IRESTAL GROUP S’INCORPORA COM A PATROCINADOR DE LA CAPITAL DE LA
CULTURA CATALANA
El grup internacional català Irestal Group, constituït per 10 empreses amb 28 delegacions a l’Estat espanyol, França, Portugal, Rússia, Ucraïna, Eslovàquia,
Polònia i Txèquia i amb 420 empleats, s’ha incorporat
com a patrocinador de la Capital de la Cultura
Catalana.
El dia 17 de setembre van signar l’acord de patrocini Joaquim Boixareu, conseller delegat d’Irestal
Group, que des de 1945 es dedica a la comercialització, transformació i distribució d’acer inoxidable, i
Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la
Cultura Catalana.
Joaquim Boixareu va manifestar que “les empreses
tenim també una responsabilitat amb la cultura i ens
plau molt exercir aquesta responsabilitat donant
suport a una iniciativa jove però de gran abast i ple- D’esquerra a dreta: Joaquim Boixareu, conseller delegat
d’Irestal Group, i Xavier Tudela, després de la signatura
nament consolidada com és la Capital de la Cultura
de l’acord de patrocini.
Catalana”.

JOANA SENDRA GUANYA EL PREMI DEL CONCURS “CAPITAL DE LA CULTURA
CATALANA LLEIDA 2007”
La periodista lleidatana Joana Sendra, de 29 anys, ha estat la guanyadora del premi del concurs “Capital
de la Cultura Catalana Lleida 2007” que els diaris El Punt i Segre van oferir durant aquest passat mes d’agost, amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
En total hi ha hagut gairebé quatre-centes persones que, arreu de Catalunya, han participat en el concurs. Dotze dels concursants han encertat totes les respostes a les trenta preguntes que es varen formular. Un sorteig ha determinat que Joana Sendra s’emportes el premi d’un cap de setmana per a dues persones a qualsevol de les localitats on hi ha alguna de les 7 meravelles de Catalunya.
Segons que ha expressat Joana Sendra, “el concurs m’ha semblat molt interessant. Algunes de les preguntes fins i tot m’han portat de cap una estona fins a conèixer la resposta. La iniciativa és molt pedagògica
i, sincerament, he de dir que se n’aprèn molt sobre els Països Catalans”.
Josep Gimeno, de Girona, un altre dels guanyadors del concurs, ha manifestat que “el concurs ha estat
una experiència molt interessant i que hauria de seguir en els propers anys. El nostre país necessita iniciatives com aquesta per a promoure i divulgar la cultura catalana”.
També ha encertat totes les preguntes Carina Esteve de Torrefarrera (Segrià) que considera que “ha
valgut la pena participar en aquest concurs. He refrescat la memòria i també he après conceptes nous.
Continuaré descobrint Catalunya i l’any vinent tornaré a participar”.
Toni Pernias, de Sant Quirze del Vallès (Vallès Occidental), també guanyador, expressa que “les preguntes m’han semblat molt interessants. Poques preguntes les he respost sense consultar la bibliografia.
M’han servit per a ampliar els meus coneixements sobre la cultura catalana. El fet d’haver respost a totes
les preguntes correctament s’ha d’agrair a la poderosa eina de consulta que és Internet. La més rebuscada de les preguntes té solució allà”.
Filo Rodié, d’Alguaire (Segrià), explica que “el concurs ha estat una manera captivadora de redescobrir
el desconegut, cercar allò que teníem en l’oblit i recordar el més proper. La motivació no ha estat solament
cercar i/o encertar la resposta, sinó saber que l’endemà hi hauria una altra pregunta”.
Puri del Barrio Fernández, de Sabadell (Vallès Occidental), es mostra satisfeta per la seva participació en el concurs “Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007” i expressa que “amb aquest concurs m’he
interessat per allò que no coneixia i això sí que és augmentar la meva cultura. Espero que hi hagi una tercera edició del concurs per a poder participar una altra vegada”.
Santiago Suñol, de Lleida, explica que “participar aquest passat mes d’agost en el concurs ha estat una
experiència divertida i, a la vegada, enriquidora. S’han fet preguntes molt interessants i variades sobre la
història, geografia, cultura popular, monuments emblemàtics, personatges il.lustres del nostre país. Per a
resoldre algunes de les qüestions formulades he hagut d’utilitzar els cercadors de la xarxa”.
Eduard Vergés, de Barcelona, manifesta que “ha estat un plaer recordar, consultar i aprendre coses
sobre la nostra mil.lenària cultura. El nivell de les preguntes ha estat un encert perquè no han estat ni
excessivament fàcils ni prou difícils per no poder trobar la resposta correcta. Vull felicitar les dotze persones que han encertat totes les preguntes, la qual cosa ens demostra que hi ha molta gent interessades per
la pròpia cultura. M’agradaria demanar, la continuïtat de proposar-nos cada dia el misteri de cercar la resposta a una pregunta sobre la nostra cultura. No cal que hi hagi cap premi per a un guanyador sinó que
em sento plenament satisfet amb la petita però completa resposta del dia següent”.
Finalment, Eloi Balletbó, d’Oliana (Alt Urgell) que va guanyar el concurs “Capital de la Cultura Catalana
Amposta 2006” ha tornat enguany ha encertar totes les preguntes. “Si ho comparem amb l’edició de l’any
passat trobo que enguany hi ha hagut més nivell. A més he trobat idoni que força preguntes anessin relacionades directament o indirectament amb aspectes de les 7 meravelles de Catalunya que s’havien escollit durant el primer semestre de l’any. Així se n’ha fet més ressò”.

Concurs
Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007
Pregunta d’avui dia 14 d’agost:

Resposta a la pregunta d’ahir dia 13 d’agost:

Qui va ser el primer arquitecte a qui es va
encarregar el temple expiatori de la Sagrada
Família

Nom de l’autor de Blanquerna

A) Francesc del Villar
B) Antoni Gaudí
C) Josep Puig i Cadafalch

B) Ramon Llull
Ramon Llull va escriure el Llibre d'Evast e Blanquerna, el protagonista del qual en els manuscrits del segle XIV apareix
també amb el nom de Blaquerna o Blacquerna. Aquest nom fou
potser suggerit pel de la basílica de Santa Maria de Blaquernes
de Constantinoble. És una novel·la enciclopèdica que exposa
un pla de reforma del món. El llibre primer mostra l'ideal de
vida familiar en la dels pares de Blanquerna, Evast i Aloma

COM
M PARTICIPAR:
Per participar en el concurs Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007 cal enviar un correu electrònic (info@ccc.cat) amb la lletra (A,B,C) de la solució correcta abans de les
24 hores d’avui. Indiqueu-hi el vostre nom, cognoms i ciutat.
La resposta correcta a la pregunta d’avui sortirà publicada en el diari de demà. Si per qualsevol motiu no es publiqués, la pregunta seria anul·lada.
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.

Activitats destacades de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007

LLEIDA HISSA LA BANDERA A L’ACTE CENTRAL DE LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA COM A CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2007
L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va lliurar el dia 11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, la bandera catalana, en la seva condició de Capital de la Cultura Catalana 2007, al President del Parlament de
Catalunya, Ernest Benach, per a ser hissada en nom de tots els ajuntaments del país en l’acte central de
la Diada a Barcelona.
Ros estava acompanyat durant l’acte per un centenar de voluntaris i diversos regidors de la Paeria que
es van desplaçar fins al parc de la Ciutadella de Barcelona, on va celebrar-se l’acte institucional de la Diada.
Després que Benach hagués rebut la senyera de mans d’Àngel Ros, el President del Parlament la va lliurar al President de la Generalitat, José Montilla, qui al seu torn l’ha va fer a mans dels mossos d’esquadra,
els quals la varen hissar davant de tots els assistents de l’acte institucional central de la Diada d’enguany.

Cent lleidatans voluntaris van acompanyar Àngel Ros en
l’acte simbòlic d’hissar la senyera a Barcelona, en la
condició de Capital de la Cultura Catalana 2007.

Àngel Ros (d’esquena) lliura la bandera de Catalunya al
President del Parlament de Catalunya,
Ernest Benach, davant les més altes autoritats del país.

LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA LLEIDA 2007
SUPERA ELS 5.000 VOLUNTARIS
La Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007 ha superat aquest setembre la xifra de 5.000 voluntaris.
Amb el nom d’”Amics de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007”, el voluntaris tenen un carnet
nominatiu gratuït i gaudeixen d’un conjunt de contraprestacions específiques. A més, reben informació personalitzada de les activitats culturals organitzades en el marc de la capitalitat cultural i participen activament en determinats actes populars i festius que s’estan realitzant enguany a Lleida, especialment en l’àmbit de la difusió i dinamització.
Les persones que encara vulguin inscriure’s com “Amic de Lleida, Capital de la Cultura Catalana 2007”
ho poden fer a través del correu electrònic: amics07@paeria.cat; a la seu de l’Institut Municipal d’Acció
Cultural (avinguda Blondel, 64, Lleida) o bé a qualsevol equipament cultural de Lleida.

LLEIDA 2007 ACULL LA RECREACIÓ DE LA FUNDACIÓ DE LA CORONA D’ARAGÓ
Amb motiu de la Capital de la Cultura Catalana
d’enguany, el diumenge dia 30 de setembre
l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida
va representar al Turó de la Seu Vella l’enllaç de
Peronella d’Aragó i Ramon Berenguer IV.
Jaume Aluja, president de l’associació, va presentar al Centre Internacional de Premsa de Barcelona
aquesta recreació històrica que enguany se celebra
per primera vegada però que té voluntat de representar-se anualment.
A l’escenificació de les noces reials de Ramon
Berenguer IV, comte de Barcelona, i la princesa
Peronella d’Aragó van intervenir més de 150 participants entre actors, dansaires i figurants.

Jaume Aluja i altres membres de l’Associació de la Festa
de Moros i Cristians de Lleida en la roda de premsa de
presentació a Barcelona.

Capital Europea de la Cultura Tarragona 2016

320 AJUNTAMENTS DE CATALUNYA DONEN SUPORT A TARRAGONA 2016
La candidatura de Tarragona a la Capital Europea de la Cultura 2016 ha arribat aquest mes de setembre
a 320 ajuntaments de Catalunya que li donen suport.
La tinent d’alcalde de l’ajuntament de Tarragona, Rosa Rossell, coordinadora de l'àrea de Cultura,
Patrimoni i Ensenyament del consistori tarragoní, va manifestar que “tenir ja el suport de 320 ajuntaments
catalans, que representen el 60% de la població del país, a més del recolzament per unanimitat dels sis
grups polítics del Parlament de Catalunya, donen una gran força a la candidatura Tarragona 2016”.
De la seva banda Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana, entitat que
està preparant la candidatura, ha informat que “fins a les eleccions municipals del passat mes de maig
havien estat 240 els ajuntaments que s’havien sumat a Tarragona 2016. Després de la constitució dels
nous governs municipals continua incrementant-se de manera notable el suport a la candidatura de
Tarragona a la Capital Europea de la Cultura i l’interès i il·lusió perquè el nostre país esdevingui referent
cultural d’Europa el 2016”.
Entre els ajuntaments de Catalunya que han expressat el seu recolzament a Tarragona 2016, ciutat que
va decidir presentar la seva candidatura a la Capital Europea de la Cultura el 3 de desembre de 2004, hi
ha els de Barcelona, Lleida, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, El Prat de
Llobregat, Vic, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Terrassa, Vilanova i la Geltrú, Amposta,
Barberà del Vallès, Cambrils, Cardedeu, Cubelles, El Vendrell, Esparreguera, Granollers, Igualada,
Manresa, Mollet del Vallès, Mollerussa, Olot, Palafrugell, Pineda de Mar, Canet de Mar, Premià de Mar,
Ripollet, Rubí, Roses, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu de Guíxols, Sant Joan Despí, Sant Sadurní de Noia,
Sitges, Solsona, Tàrrega, Torredembarra, Valls, Vila-seca, Sant Boi de Llobregat, Vilassar de Mar, Calella
de Mar, Calonge, Constantí, Creixell, El Morell, La Pobla de Mafumet, La Riera de Gaià, Renau, Vespella de,
Gaià, Villalonga del Camp, Gandesa, Guissona, L’Espluga de Francolí, Les Borges Blanques, Molins de Rei,
Montblanc, Mora la Nova, Roda de Barà, Sant Carles de la Ràpita, Sant Joan de les Abadesses, Santa
Coloma de Farners, Ulldecona, Santa Perpètua de Mogoda, Vinaixa, Vielha, etc.
Finalment, 58 dels 320 ajuntaments que fins avui han manifestat el seu suport a Tarragona 2016 han
expressat, a més, la seva voluntat de ser subseu de la Capital Europea de la Cultura si, finalment,
Tarragona és elegida, el que es coneixerà d’aquí a quatre anys.

TARRAGONA 2016 INICIA ELS CONTACTES AMB ELS 47 PAÏSOS MEMBRES DEL
CONSELL D’EUROPA
D’acord amb el cronograma de preparació de la candidatura de Catalunya a la Capital Europea de la
Cultura, Tarragona 2016 ha iniciat el mes de setembre el contacte amb els 47 països membres del Consell
d’Europa per a proposar la celebració de setmanes culturals dedicades a cadascun d’aquests països.
Aquestes setmanes se celebrarien a Tarragona, i als municipis subseus, cas que aquesta ciutat sigui elegida com a Capital Europea de la Cultura 2016, que és l’any que li correspon a l’Estat espanyol la Capital
Europea de la Cultura, durant el període 2005-2019.

Podeu visitar i adherir-vos individualment o col.lectiva a la candidatura de
Tarragona a la Capital Europea de la Cultura 2016
des de la pàgina web:
www.tarragona2016.org

Capital Brasilera de la Cultura

CAXIAS DO SUL DESIGNADA OFICIALMENT
CAPITAL BRASILERA DE LA CULTURA 2008
El dia 3 de setembre es va celebrar a Caxias do Sul la cerimònia de
nominació ofical de la ciutat com a Capital Brasilera de la Cultura (CBC)
2008.
L’Alcalde José Ivo Sartori va signar l’acord amb l’organització Capital
Brasilera de la Cultura, dirigida per Màrius Vendrell, per el qual la ciutat
rep oficialment el títol de CBC 2008. L’alcalde va rebre també un certificat oficial de mans de Célio Turino, Secretari de Programes i Projectes Culturals del Ministeri de la Cultura
del Govern Federal, que va comparèixer representant el ministre de cultura, Gilberto Gil.
Durant el dia de nominació oficial es varen presentar per tota la ciutat més de 130 esdeveniments i actes
culturals, en demostració del gran potencial cultural de Caxias do Sul. L’acte es va cloure amb un gran
espectacle musical on es varen presentar músiques i cançons tradicionals gaúchas i també un concert amb
el famós cantant i compositor Ivan Lins,
acompanyat de l’orquestra municipal, que va
emocionar el gran públic present.
Com a CBC 2008 Caxias tindrà l’oportunitat
de projectar-se nacionalment i internacionalment amb tots els beneficis que això comporta. Olinda (Pernambuco) fou la primera
Capital Brasilera de la Cultura. Enguany, São
João del-Rei (Minas Gerais) és la CBC 2007.
La Capital Brasilera de la Cultura és una iniciativa impulsada per la Capital de la Cultura
Catalana i compta amb el recolzament institucional dels ministeris federals de la cultura i
del turisme del Brasil, de la Unesco i de diverses entitats del Brasil i internacionals.
D’esquerra a dreta: Ivo Sartori, alcalde de Caxias do Sul; Célio
L’organització Capital Brasilera de la Cultura
forma part del Bureau Internacional de Turino, secretari de Programes i Projectes Culturals del Ministeri
de la Cultura del Govern Federal; Màrius Vendrell, director de la
Capitals Culturals.
Capital Brasilera de la Cultura, i Antonio Feldmann, secretari de
cultura en el decurs de l’acte.

SÃO JOÃO DEL-REI ESDEVÉ SEU DE LA I TROBADA DE LA
XARXA INTERNACIONAL DE MUNICIPIS PER A LA CULTURA
Diferents accents i cultures es trobaran a São João del-Rei (Minas Gerais) del 3 al 7 d’octubre. La Capital
Brasilera de la Cultura 2007 serà seu de la I Trobada de la Xarxa Internacional de Municipis per a la Cultura
que reunirà representants de sis països (Brasil, Bulgària, Cap Verd, Espanya, Guatemala i Portugal) els
quals debatran sobre les identitats culturals en els seus territoris.
“L’objectiu es promoure el desenvolupament i la preservació de les manifestacions culturals i artístiques
de les ciutats que formen part de la xarxa”, comenta Rui Garcia, assessor i productor cultural de la secretaria de cultura de Serpa, ciutat situada al sud de Portugal. Garcia, es també un dels responsables per la
Trobada de Cultures de Serpa, esdeveniment realitzat anualment en aquesta ciutat portuguesa que proposa la cultura com a factor de desenvolupament i unió entre els pobles.
La ciutat de São João del-Rei ha estat designada com a seu d’aquesta primera trobada en la seva condició de Capital Brasilera de la Cultura 2007. La ciutat d’Olinda (Pernambuco) participa atès al seu títol de
CBC 2006 i la ciutat de Caxias do Sul (Rio Grande do Sul) serà invitada a participar com a Capital Brasilera
de la Cultura de l’any vinent.

Podeu trobar informació actualitzada de la Capital Brasilera de la Cultura
a la pàgina web:
www.capitalbrasileiradacultura.org

Activitats internacionals de la Capital de la Cultura Catalana

LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA IMPULSA L’ENFORTIMENT DE LES RELACIONS DELS MUNICIPIS CATALANS AMB SARAJEVO
El dia 5 de setembre l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i el Cantó de Sarajevo van
signar un conveni de col·laboració entre els municipis catalans i bosnians. Amb aquest conveni s’estableix
una cooperació de municipis catalans i bosnians amb l’objectiu de beneficiar els interessos dels ens locals
d’aquest país.
El conveni és el resultat de la visita que el govern del Cantó de Sarajevo va fer a Barcelona l’any passat,
en el marc de la Setmana de Sarajevo al nostre país, impulsada per l’organització Capital de la Cultura
Catalana.
Joan Maria Roig, president de l’ACM, i el president del Parlament del Cantó i anterior Primer Ministre,
Denis Zvizdic, van signar el conveni de col·laboració a la ciutat de Sarajevo. L’acord s’emmarca en la nova
relació que s’està establint entre Catalunya i Sarajevo d’impuls i col·laboració bilateral. En l’últim any,
diverses delegacions del Cantó han visitat el govern català i el Parlament de Catalunya, així com s’han realitzat aproximacions amb universitats, entitats empresarials i turístiques de Catalunya, etc., amb la finalitat de trobar noves vies de col·laboració.
En la signatura també hi van participar, per part del govern del Cantó de Sarajevo, el president d’aquest
govern i diversos ministres. Per part de l’ACM, el secretari general, Josep Maria Matas; l’Alcalde de Móra la
Nova, Joan Sabanza, i altres membres de la Junta Directiva de l’ACM. També hi va assisir el president de
l’organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela.
En el marc d’aquesta signatura diverses empreses catalanes van visitar Sarajevo per estudiar possibilitats de relació empresarial en l’actual situació econòmica de Bòsnia.
El Cantó de Sarajevo inclou la ciutat de Sarajevo i vuit municipis més. És una àrea de la Federació de
Bòsnia-Hercegovina amb una superfície de 1.276 Km i una població aproximada de 500.000 habitants.

LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA PARTICIPA EN LA TROBADA EUROPEA
DE CAPITALS CULTURALS A SIBIU
El president de l’organització Capital de la Cultura
Catalana, Xavier Tudela, va participar, els dies 28-30
de setembre, en la trobada europea de capitals culturals que es va celebrar a Sibiu (Romania), que és la
Capital Europea de la Cultura d’enguany juntament
amb Luxemburg.
A la reunió hi van assistir, entre d’altres, representants d’Atenes, Berlín, Cracòvia, Essen, Graz,
Istambul, Lisboa, Patres, Tessalònica i Turku, a més
de la ciutat de Sibiu i de la Capital de la Cultura
Catalana. També hi van participar com a observadors
l’alcalde de Burgos i representants de tots els grups
polítics del consistori d’aquesta ciutat que vol pre- Representants de Sibiu, Atenes, Berlín, Cracòvia, Essen,
Graz, Istambul, Lisboa, Patres, Tessalònica, Turku i de
sentar la seva candidatura a la Capital Europea de la
la Capital de la Cultura Catalana.
Cultura 2016.
Durant la reunió, en la qual es va parlar de diversos aspectes del funcionament de les capitals europees de la cultura, també es va informar que aquest proper mes d’octubre se celebrarà a Atenes, la primera capital cultural de la història amb el nom de Capital Europea de la Cultura 1985, la presentació del nou
Centre de Documentació de Capitals Culturals, que acollirà informació de les capitals culturals europees i
d’altres zones del món. La Capital de la Cultura Catalana també hi serà present. La presentació d’aquest
centre se celebrarà en el marc del simposi “Productivitat de la cultura”.
Durant la reunió de les capitals culturals a Sibiu Xavier Tudela va parlar de la Capital de la Cultura
Catalana i de la candidatura de Tarragona a la Capital Europea de la Cultura 2016.

Patrocinadors

