
D’esquerra a dreta:
Xavier Tudela, Josep Bargalló, Xavier Sitjà i Joan Julià

Xavier Tudela i Xavier Sitjà segellen l’acord de nominació en 
presència de Josep Bargalló, Conseller en cap

Capital de la Cultura Catalana
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El dia 15 de maig, es va celebrar a Esparreguera
l’acte de signatura d’aquesta Vila del Baix Llobregat
Nord com a Capital de la Cultura Catalana 2005. Va
presidir l’acte el Conseller en cap, Josep Bargalló. Hi
van assistir també representants de Banyoles (Pla
de l’Estany), Capital de la Cultura Catalana 2004.

L’acord de nominació fou signat per Xavier Tudela,
president de l’Organització Capital de la Cultura
Catalana, i Xavier Sitjà, batlle de la Vila d’Espar-
reguera.

Durant la cerimònia de signatura el Conseller en
cap, Josep Bargalló, va declarar que “la Capital de
la Cultura Catalana és un element d’unió dels terri-
toris de parla catalana. Pel Govern de Catalunya és
un honor presidir aquest acte, que és una iniciativa
que ha nascut de la voluntat de la societat civil.
Amb la capital cultural es demostra que el país no
té centres ni perifèries. La Capital de la Cultura
Catalana ha de ser la suma de tradició i modernitat,
que és el que caracteritza el nostre país”.

Quant a les dues capitals culturals designades fins
ara, Josep Bargalló va declarar que “Banyoles i
Esparreguera són dos exemples de ciutats catalanes
que mantenen viu el teixit associatiu del nostre
país”.

Per la seva part el batlle d’Esparreguera, Xavier
Sitjà, va manifestar que la Capital de la Cultura

Catalana 2005 serà una “eina d’implicació” en el
municipi per als ciutadans i especialment per a la
gran quantitat de nouvinguts que Esparreguera ha
acollit durant els últims anys.

Xavier Tudela, president de l’Organització Capital
de la Cultura Catalana, va declarar que “des que
vàrem iniciar el projecte hem rebut moltes mostres
de suport per part d’institucions públiques, així com
de la societat civil”. També va manifestar que
“aquesta mateixa setmana hem obert el període de
presentació de candidatures per a la designació de
la Capital de la Cultura Catalana 2006 i estem re-
bent moltes sol.licituds d’arreu del domini lingüístic
català. Estem molt satisfets perquè ens adonem que
la capitalitat cultural està arrelant molt ràpidament
en el conjunt de país”.  

Joan Julià, primer tinent d’alcalde de Banyoles,
Capital de la Cultura Catalana 2004, va posar al
servei d’Esparreguera tota l’experiència assolida per
aquest municipi del Pla de l’Estany en el desenvolu-
pament de llur capitalitat cultural d’enguany.

EL CONSELLER EN CAP VA MANIFESTAR QUE LA

CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA ÉS

UN ELEMENT D’UNIÓ DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA

El Conseller en cap, Josep Bargalló, signant al Llibre d’Honor de
l’Ajuntament d’Esparreguerra

Les autoritats visitant el centre de la Vila d’Esparreguera



OBERT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2006 

L’Organització Capital de la Cultura Catalana va obrir el dia 6 de maig, el període de presentació de
candidatures per a optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2006. El 5 d’octubre d’enguany
serà l’últim dia per a la recepció de candidatures.

Qualsevol municipi o comarca de més de tres mil habitants de tot el domini lingüístic i cultural català
pot optar a la designació de Capital de la Cultura Catalana 2006. Per a fer-ho ha de completar el Formulari
de Candidatura, que pot demanar a l’Organització promotora (info@cccat.net).

Els objectius de la Capital de la Cultura Catalana són 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, permetre un millor coneixement del municipi designat com a Capital de la
Cultura Catalana, tant a l’interior com a l’exterior del país.

DESIGNAT EL JURAT QUE ELEGIRÀ 
LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2006

L’Organització Capital de la Cultura Catalana ha designat el jurat que elegirà la Capital de la Cultura
Catalana 2006, el proper mes d’octubre.

La composició del jurat és la següent:
– Avel.lí Blasco, rector de la Universitat de les Illes Balears
– Josep Laporte, president de l’Institut d'Estudis Catalans
– Jordi Porta, president d'Òmnium Cultural
– David Serrat, rector de la Universitat de Vic
– Francisco Toledo, rector de la Universitat Jaume I de Castelló
– Xavier Tudela, president Organització Capital de la Cultura Catalana
– Joan Tugores, rector de la Universitat de Barcelona

LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA BANYOLES 2004 CELEBRA
EL I DIA DE L'ESTANY

Un acte institucional amb la presència de Salvador Milà, conseller de Medi Ambient i Habitatge de la
Generalitat de Catalunya, al Teatre Municipal de Banyoles, va ser l’inici el dia 22 de maig de la celebració
del I Dia de l’Estany, que pretén reclamar la creació del nou parc natural de l’Estany de Banyoles, al qual
el Parlament de Catalunya va donar suport l’any passat, mitjançant una Proposició no de llei, aprovada per
unanimitat de tots els grups parlamentaris. 

La creació del parc natural permetria a Banyoles, Capital de la Cultura Catalana 2004, i la resta de la
comarca del Pla de l’Estany, tenir un nou impuls significatiu en el seu desenvolupament.

Durant la tarda, es van organitzar un seguit d'activitats populars al Parc de la Draga, amb jocs i espec-
tacles infantils, l'alliberament d'un animal, l'acte simbòlic "L'arbre dels desitjos", entre d'altres, que
donaran el to més lúdic al I Dia de l'Estany.

Amb motiu d’aquesta jornada, va sortir al carrer el primer número de la col.leció de contes “en Blauet”,
editada pels ajuntaments de Banyoles i Porqueres i coordinada per l’Escola de Natura, amb l’objectiu de
donar a conèixer els valors de l’estany a través del personatge central d’un ocell que hi viu. La intenció és
que cada any, coincidint amb el Dia de l’Estany, surti un nou conte.

Acte institucional al Teatre
Municipal de Banyoles.

De dreta a esquerra: 
Antoni Serra Ramoneda, 

president de la 
Fundació Territori i Paissatge;

Pere Bosch, alcalde de Banyoles;
Salvador Milà, conseller de Medi

Ambient i Habitatge; 
Xavier Gifra, 

alcalde de Porqueres i 
Gabriel Jover, 

cap dels Serveis Territorials del
Departament de Medi Ambient a

Girona.

En Blauet de l'Estany, de Josep GRATACÓS i
Albert CARRILLO



Patrocinadors:

Capital de la Cultura Catalana

Des del dia 8 i fins al 31 de maig va tenir lloc l’11è Festival de jazz de
Banyoles, que enguany se celebra en el marc de la Capital de la Cultura Catalana
2004.

Durant tres setmanes, el Festival es va celebrar a diversos espais de la ciu-
tat, va haver-hi activitats per a un públic divers (joves, adults i infants) i a més va
incloure un ampli ventall de manifestacions culturals i artístiques: concerts, cinema,
conferències, tallers, etc. Es va comptar amb la presència d’artistes novells i d’al-
tres d’una llarga i reconeguda trajectòria professional.

Alguns dels actes més destacats han estat: la conferència amb Jo Krause,
“iniciació a la música de jazz”. Jam Concert amb Joe Smith, bateria; Guillermo Klein,
piano; Jordi Matas, guitarra; David Mengual, contrabaix. La projecció de “My first
name is Maceo”, en versió original. Concerts de: Jam Concert, amb Joe Smith, bate-
ria; Guillermo Klein, piano; Jordi Matas, guitarra; David Mengual, contrabaix; Frederik
Carlquist, saxo tenor i Anton Jarl i Rai Ferrer; Santi Careta, guitarra; Arecio Smith,
hammond; Santi Serratosa, bateria.

Un altre fet destacat és el tribut a les dones compositores, amb un concert
de Carme Canela, acompanyada per Elisabeth Raspall, piano i Giulia Valle, contra-
baix. Carme Canela és una de les més reconegudes veus femenines del nostre jazz
i les seves instrumentistes acompanyants són dues extraordinàries intèrprets. Van
oferir juntes un programa al voltant de l’aportació femenina a la història de la músi-
ca. A través d’un recital confeccionat amb peces pròpies i de compositores de pro-
cedència tan diversa com Billie Holliday, Joni Mitchel o Violeta Parra, es va tenir
ocasió d’entendre fins a quin punt el jazz no seria tal com el coneixem sense la
presència de les dones i, sobretot, de gaudir d’un repertori emocionant.

11è FESTIVAL DE JAZZ DE BANYOLES

(A)PHONICA, EL PRIMER FESTIVAL DE LA VEU NEIX A BANYOLES 
AMB MOTIU DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2004 

Del 19 al 27 de juny Banyoles, Capital de la Cultura Catalana 2004, celebrarà (A)phonica, el primer
festival de la veu.

La capitalitat cultural, la posada en funcionament de l’Ateneu de Banyoles i la vitalitat musical de
la ciutat han desembocat en un esdeveniment que té l’instrument més vaulós –i més particular a la ve-
gada– com a eix temàtic: la veu. El festival (A)phonica neix amb la voluntat de fer-se un lloc preferent en
el panorama musical del nostre país.

El festival té quatre seccions: “la veu a cappella”, que tindrà com a protagonistes cOda i Gospel
Soul; “la veu coral”, amb Cor Madrigal, Cor Vivaldi i la coral Basca Hodeiertz; la “veu mediterrània”, amb
l’actuació de grups de Cants Improvisats, la Suite de la Mediterrània, amb la intervenció de Lídia Pujol i
Aïsha i, per últim, “la veu personal”, reservat a les veus de Jaume Sisa i Paco Ibáñez.

A més, el festival inclourà una programació d’activitats paral.leles, com la cantata Disney, amb més
de 200 nens i nenes de Banyoles i comarca, i l’espectacle “La veu al carrer”, que uneix el grup de teatre
Babaus i el musical Cor de Teatre en la realització d’accions puntuals als carrers de Banyoles.

També hi ha previstos diversos tallers formatius: de cant coral, de cants improvisats i de la veu com
a mitjà d’expressió.

Trobareu més informació de la programació a www.ajbanyoles.org


