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EL PARLAMENT DE CATALUNYA RECOLZA, PER UNANIMITAT, 
LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

El Parlament de Catalunya va expressar el passat 25 de març,
per unanimitat, el seu suport a la Capital de la Cultura Catalana,
mitjançant l’aprovació d’una Proposició no de Llei de recolzament
a aquesta iniciativa. Tots els cinc grups polítics de la cambra cata-
lana varen presentar conjuntament el passat 4 de febrer la
Proposició, que el dia 25 de març va ser votada favorablement
pels cinc grups del Parlament.  

La Proposició no de Llei aprovada expressa que “El Parlament de
Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a donar
suport, en el marc de les seves competències, a la Capital de la
Cultura Catalana”. 

En l’exposició de motius es recorda el naixement de la Capital
Europea de la Cultura, l’existència de la iniciativa de les capitals
culturals també al continent americà i que, a partir d’aquests
antecedents històrics, altres països o zones d’Europa i de la resta
del món han establert la capital cultural en el seu territori. 

Xavier Tudela, President de l’Organització Capital de la Cultura
Catalana, es va mostrar molt satisfet amb el recolzament per una-

nimitat del Parlament de Catalunya i va manifestar que “amb aquest suport es visualitza que el treball con-
junt i complementari entre institucions públiques i societat civil és el motor que fa possible el desenvolu-
pament integral del nostre país. Estem molt agraïts pel suport polític del Parlament a aquest instrument
d’integració de tots els territoris de parla catalana i de potenciació del coneixement i ús de la llengua i cul-
tura catalanes”. 

La primera ciutat Capital de la Cultura Catalana de la història és Banyoles (Pla de l’Estany), capi-
talitat amb vigència per a tot l’any 2004.

Qualsevol municipi del domini lingüístic i cultural català pot presentar la seva candidatura per a ser
designat com a Capital de la Cultura Catalana.

CATALUNYA ASSESSORA BRASIL PER A LA INSTAURACIÓ DE LA SEVA CAPITAL CULTURAL NACIONAL

L'Organització Capital de la Cultura
Catalana està assessorant a Brasil per a la
instauració de la Capital Brasileira da
Cultura, projecte adreçat a tota la República
Federativa del Brasil que es posarà en marxa
a partir del 2006. Brasil, amb 170 milions
d'habitants, és el cinquè país més poblat del
món després de la Xina, Índia, Estats Units i
Indonèsia. 

Xavier Tudela, President de l'Organització
Capital de la Cultura Catalana, s'ha entrevi-
stat amb el Ministre de Cultura de Brasil,
Gilberto Gil, a la seu del Ministeri de Cultura
a Brasília (foto adjunta), i amb el Director
General de l'Organització que desenvolupa
el projecte de la Capital Brasileira da
Cultura. Tudela ha manifestat que "estem
molt contents de contribuir a posar en
marxa aquesta nova eina d'integració i cohe-
sió cultural al Brasil, un immens país on la
cultura es viu de manera molt intensa i cada
vegada més participativa".

La reunió del Ministre de Cultura del Brasil, Gilberto Gil, i el
President de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela, es
va celebrar a Brasília



Dimarts  dia 23 de març, la Capital de la
Cultura Catalana Banyoles 2004 va acollir el
tancament dels debats i presentacions del
documental "Balseros", que va optar a la
darrera edició dels premis Òscar de
Hollywood, en la categoria de millor docu-
mental. 

La sessió en la qual es va projectar
"Balseros" va comptar amb la presència de
Carles Bosch, director del film juntament
amb Josep Maria Domènech, qui a més de
comentar el documental va explicar també
l'experiència catalana dels Òscar.
Posteriorment a la projecció hi hagué un
debat amb Carles Bosch i Tono Folguera, cap
de producció de la pel.lícula.

Unes 150 persones van assistir a l’acte
que es va celebrar a la Sala Narcís Jubany de
Banyoles. Fou presidit per la regidora de
Cultura Nacional de l’Ajuntament de la capi-
tal del Pla de l’Estany, Carme Vinyoles. 

A l’estiu de 1994, un equip de reporters de
Televisió de Catalunya va filmar i entrevistar

set cubans i llurs famílies durant els dies previs en els que preparaven l’aventura de llançar-se al mar per
arribar a la costa dels Estats Units, fugint de les dificultats econòmiques del seu país. Temps després, en
el campament de refugiats de la base nordamericana de Guantànamo, els periodistes varen localitzar als
que havien estat rescatats a alta mar. Sis anys després, els mateixos protagonistes expliquen la realitat de
la seva nova vida.

Carles Bosch va declarar que estava molt content de poder tancar el cicle dels Òscars a la Capital de la
Cultura Catalana i va desitjar “molta sort a aquest esdeveniment que teniu l’honor d’haver iniciat i que a
d’altres indrets del món ja fa anys que funciona”.

"BALSEROS" TANCA L'EXPERIÈNCIA CATALANA DELS ÒSCAR DE HOLLYWOOD A LA CAPITAL DE LA

CULTURA CATALANA BANYOLES 2004

Carles Bosch, director de “Balseros”, amb Carme Vinyoles,
regidora de Cultura Nacional de l’Ajuntament de Banyoles, Xavier
Tudela, President de la Capital de la Cultura Catalana, i altres
membres de l’Organització, abans de començar l’acte.

El dia 2 d’abril, el Director regional de les comar-
ques de Barcelona d’EL PUNT, Andreu Mas, i el
President de l’Organització Capital de la Cultura
Catalana, Xavier Tudela, varen signar un acord pel
qual EL PUNT es converteix en diari oficial de la
Capital de la Cultura Catalana.

A partir d’ara, doncs, EL PUNT dedicarà especial
atenció en les seves set edicions diàries (Barcelona,
Barcelonès nord, Camp de Tarragona, comarques
gironines, Maresme, Penedès i Vallès Occidental) i
dues de setmanals (Catalunya Nord i València), a la
Capital de la Cultura Catalana.

Xavier Tudela va manifestar després de la signatu-
ra de l’acord que “la incorporació d’EL PUNT és molt
important per a la Capital de la Cultura Catalana
perquè tots dos estem en la línia de construcció del
mateix espai comunicacional, cultural i lingüístic”.
Tudela va declarar també que “durant aquest mes
d’abril es produiran incorporacions d’altres actors
importants de l’àmbit cultural, social i econòmic que
creuen, com ho ha fet EL PUNT, que cal potenciar al
màxim la Capital de la Cultura Catalana, aquest nou
instrument de cohesió cultural de tot el territori del
domini lingüístic català.

EL PUNT JA ÉS DIARI OFICIAL DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Andreu Mas i Xavier Tudela després de signar l’acord de
col.laboració a la delegació d’EL PUNT de Barcelona.



LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA BANYOLES 2004 
PRESENTA LA PROGRAMACIÓ DEL SEGON TRIMESTRE D’ENGUANY

- Mes d’abril: HOMENTGE A MIQUEL MARTÍ I POL. Inclourà:
- Després de tot. Concert de Paco Viciana 
- Poetes. Concert de Lluís Llach.
- Diada de Sant Jordi:

Lectures poètiques, dedicades a Miquel Martí i Pol. 
Activitats infantils dedicades a la difusió de l’autor entre aquest públic jove.
Sardanes.

- Inauguració de les exposicions de Josep Masdevall “Totes les nits surt el sol”, amb intervenció escultòri-
ca a la Pl. Major, i d’Ester Ferrando “El Tint”.  Dia 23 d’abril.

- Un cap de setmana amb… La música per a llaüt: El Renaixement i el Barroc. Concert d’Andreas Martin.
24 i 25 d’abril.

- Cinema Club: Tots els dijous del mes d’abril al Teatre Municipal, amb presència dels directors.

- Trobada de corals de la Gent Gran. 6 de maig.

- I DIADA DE L’ESTANY
Celebració de la primera diada amb voluntat de continuïtat en el temps,

amb activitats diverses de debat, reflexió i d’altres adreçades al públic familiar. 
22 de maig.

-27a. EXPOSICIÓ DE FLORS
Punt de trobada de tots aquells municipis del Principat que celebren festes i

mantenen tradicions sobre el món de les flors.
Inauguració de l’exposició amb un espectacle de dansa. Visita nocturna de

l’exposició. Balls de gegants, de diverses colles geganteres d’arreu del País.
Espectacle de cloenda amb el “Grup de Calaix”. I Fira-mercat de productes florals.
Del 28 al 30 de maig. 

- 11è FESTIVAL DE JAZZ. 
Del 6 al 13 de maig. 

- I FESTIVAL DE VEU. Del 23 al 26 de Juny.
El Festival de Veu ha de ser el punt d’inici d’un esdeveniment cultural que es

vol consolidar al llarg dels anys. Just en aquestes dates, i en l’entorn més immediat
de la ciutat de Banyoles, no existeix una oferta de festival musical d’aquestes ca-
racterístiques, que premiï la qualitat de la veu enfront d’altres elements musicals. La
veu representa la força comunicadora de tota música i en aquest festival assumeix
plenament el protagonisme. 

La programació prevista en aquest Festival té com a objectiu apropar el ciu-
tadà a concerts musicals de grups de signe divers, des dels grups coneguts o el can-
tautor de referència fins a joves valors que s’obren camí en el món artístic.

Entre les actuacions previstes cal destacar: Jaume Sisa, Paco Ibáñez, grup
Aïsha, Coral basca Hodeiretz Abestatza i Larte Laukotea.

- IX ESTADA INTERNACIONAL DE DANSA 
Curs formatiu, actuacions i intercanvi amb alumnes de la universitat nord-americana
de Shenandoah (Winchester). L’estada se celebrarà al Pavelló de la Draga, Club
Natació Bonyoles i al Teatre Municipal. Del 26 al 30 de juny. 
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