
ESPARREGUERA CLOU AMB ÈXIT LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2005

El Conseller primer de la Generalitat, Josep Bargalló, va presidir la cloenda de la Capital de la Cultura
Catalana Esparreguera 2005, que es va celebrar el dia 17 de desembre al Teatre de la Passió. El van acom-
panyar el batlle d’Esparreguera, Xavier Sitjà, el primer tinent d’alcalde d’Amposta, Manel Ferré, i el presi-
dent de l'organització Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela.

Durant la gala, un grup d’actors i músics d’Esparreguera va interpretar el text fundacional de la vila
d'Esparreguera, de l’any 985. El traspàs simbòlic amb la Capital de la Cultura Catalana 2006 es va efec-
tuar amb la interpretació de la Unió Filharmònica d’Amposta, alhora que es visualitzaven imatges dels
molts actes que s'han desenvolupat durant la capitalitat cultural.

El batlle d'Esparreguera, Xavier Sitjà, va recordar que més de 32.000 persones han participat enguany
en la capital de la cultura catalana per desenvolupar, intervenir, visitar o gaudir d'alguna de les més de 150
activitats que s’han dut a terme. Sitjà va voler esmentar dos fets positius que ha comportat la capitalitat.
D’una banda, la gran cohesió interna que ha comportat el projecte. En aquest sentit, cal destacar la impli-
cació absoluta de més de cent entitats del municipi i de ciutadans que han ajudat al desenvolupament d’al-
guna de les activitats.

I, de l’altra, Sitjà també va voler destacar la projecció exterior que ha tingut la ciutat d’Esparreguera,
tant per les milers de persones que han vingut d’arreu dels Països Catalans, com per la imatge de la ciu-
tat que els mitjans de comunicació han mostrat en positiu.

De la seva banda, Manel Ferré, primer tinent d’alcalde d’Amposta, en primer lloc va felicitar Esparreguera
pel desenvolupament de la capitalitat cultural, en molts actes de la qual el seu ajuntament ja havia inter-
vingut com a convidat. Més endavant va dir que “a hores d’ara ja estem molt satisfets i orgullosos que l’es-
deveniment de la capital de la cultura catalana ens serveixi per establir lligams culturals entre ciutats del
territori català i possibiliti la potenciació de la cultura autòctona, permeti conèixer altres tradicions cultu-
rals i, fonamentalment, ens està servint ja ara com a pont i via de comunicació per crear i potenciar noves
relacions humanes”.

Capital de la Cultura Catalana
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Durant l’acte de cloenda de la capitalitat cultural, Xavier Sitjà, batlle de la Capital de la Cultura Catalana
Esparreguera 2005, va valorar molt positivament l’esdeviniment, desenvolupat en aquesta vila del Baix

Llobregat Nord, i va agrair a totes les persones i entitats implicades la seva participació.



Xavier Tudela va declarar que “Esparreguera
ha consolidat la iniciativa de la capital cultu-
ral dels territoris de parla catalana, després
que Banyoles obrís aquest projecte el passat
2004. I ho ha consolidat gràcies a l’esforç que
tothom ha fet, encapçalat pel batlle de la vila,
Xavier Sitjà, pel regidor de Cultura, Lluís
Moreno, per tot l’equip humà de l’ajuntament
i, sens dubte, per les entitats del municipi i el
conjunt de ciutadans que han participat acti-
vament en moltes de les activitats realitzades
durant aquest any de capitalitat cultural”.

Finalment, el Conseller primer de la
Generalitat de Catalunya, Josep Bargalló, va
donar les gràcies en nom del Govern de la
Generalitat a tots els participants que han
ajudat a desenvolupar la capitalitat, “perquè
és així, amb l’esforç en projectes com la capi-
talitat cultural, que es construeix un país més
fort, més modern, més avançat, més culte, i
en definitiva, més lliure”.

El Conseller primer també va voler donar les
gràcies al jurat que ha elegit Banyoles,
Esparreguera, Amposta i Lleida, perquè “ha
tingut l’encert de garbellar en el país i trobar
quatre llocs molt diferents del nostre ric país.
Quatre llocs que representen quatre maneres
diferents de parlar, quatre realitats històri-
ques i socials diferents”.

El cant dels Segadors, interpretat per la
Societat Musical la Unió Filharmònica
d’Amposta i entonat pel nombrós públic pre-
sent, va cloure la Capital de la Cultura
Catalana Esparreguera 2005.

Xavier Sitjà, batlle d’Esparreguera; Dolors Camats, diputada al
Parlament de Catalunya; Josep Bargalló, Conseller primer;

Manel Ferré, tinent d’alcalde d’Amposta; Xavier Tudela i 
Carme Vinyoles, regidora de Cultura Nacional de Banyoles.

Josep Bargalló va felicitar la ciutat d’Esparreguera, en nom del
Govern de la Generalitat de Catalunya, pel desenvolupament de la
seva capitaltat cultural d’enguany.

Durant l’acte, el Conseller primer va lliurar presents de
reconeixement a les entitats, persones, institucions i empreses
que han col·laborat en l’èxit de la capitalitat cultural
d’Esparreguera.

El Teatre de la Passió d’Esparreguera va ser l’escenari de l’acte
de cloenda de la Capital de la Cultura Catalana 2005.



EL BATLLE D’ESPARREGUERA INAUGURA LA 45A FIRA D’AMPOSTA

El dissabte 3 de desembre, Xavier Sitjà, batlle de la
Capital de la Cultura Catalana Esparreguera 2005, va ser
l’encarregat d’inaugurar la 45a Fira Ramadera i de
Maquinària Agrícola d’Amposta.

Un cop arribades les autoritats, es van dirigir cap al
saló de plens de l’Ajuntament per donar la benvinguda
als invitats. Seguidament, l’alcalde d’Amposta, Joan
Maria Roig, va obrir l’acte i va cedir la paraula a Xavier
Sitjà, que va firmar al llibre de la ciutat i va adreçar unes
paraules als assistents.

En acabar, les autoritats es van desplaçar al recinte
firal i l’alcalde d’Esparreguera va procedir a tallar la cinta
que inaugurava oficialment la 45a Fira de Mostres, al
costat de Francesc Fosch, president de Fira Amposta,
que va acompanyar la comitiva a visitar els estands
expositius, un dels quals l’Ajuntament d’Amposta va
dedicar a la Capital de la Cultura Catalana.

Estand de la Capital de la Cultura Catalana 2006 
a la Fira d’Amposta.

COM RÀDIO EN DIRECTE DES D’ESPARREGUERA

El dia 15 de desembre, el programa
Catalunya Plural, que dirigeix i presenta Sílvia
Cóppulo a Com Ràdio, es va emetre en directe
des d’Esparreguera, en la seva condició de
Capital de la Cultura Catalana 2005.

Durant les tres hores d’emissió es parlà a
bastament d’Esparreguera i de la seva capitali-
tat cultural. Emès des de Can Pasqual, amb un
nombrós públic que assistí a l’emissió en direc-
te, hi van intervenir força invitats, entre els
quals el batlle, Xavier Sitjà; el president de l’or-
ganització Capital de la Cultura Catalana,
Xavier Tudela; els responsables de l’emissora
de ràdio local, vinculada a Com Ràdio, i diver-
sos representants de la societat civil esparre-
guerina, que van permetre als oïdors conèixer
de manera molt completa la realitat actual i
perspectives de futur d’Esparreguera.

Catalunya Plural, de Com Ràdio, emès en directe des de la
Capital de la Cultura Catalana Esparreguera 2005.

CATALUNYA PARTICIPARÀ EN 
LA I EXPOSICIÓ INTERNACIONAL DE CAPITALS CULTURALS

Catalunya, en la seva condició de membre de ple dret de la Xarxa Europea de Capitals Culturals (ECCM),
participarà en la I Exposició Internacional de Capitals de la Cultura, que se celebrarà a Grècia del 27 de
març al 14 de maig de l’any vinent.

Inicialment, l’Exposició tindrà lloc a Patres, com a Capital Europea de la Cultura de l’any vinent.
Posteriorment, altres ciutats europees, com ara Atenes, Luxemburg, etc. acolliran aquesta Exposició, on es
mostrarà el que són les capitals de la cultura, que varen néixer enguany ha fet vint anys. Atenes fou la
primera capital cultural de la història, amb la denominació de Capital Europea de la Cultura 1985. En els
territoris de parla catalana han estat designades fins ara com a Capital de la Cultura Catalana: Banyoles
2004, Esparreguera 2005, Amposta 2006 i Lleida 2007.

D’altra banda, la Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006 acollirà l’any vinent l’Assemblea de la
Xarxa Europea de Capitals Culturals (ECCM), després que en l’Assemblea celebrada recentment a la ciutat
irlandesa de Cork, que és la Capital Europea de la Cultura 2005, s’aprovés per unanimitat celebrar per pri-
mera vegada a Catalunya una Assemblea de l’organització internacional que agrupa les capitals europees
de la cultura.



AMPOSTA PRESENTA 200 ACTIVITATS COM A 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2006

El dia 15 de desembre, la ciutat d’Amposta va presentar al Centre Internacional de Premsa de Barcelona
el seu programa d’actes com a Capital de la Cultura Catalana 2006. Hi van intervenir l’alcalde d’Amposta,
Joan Maria Roig; Assumpta Bailac, directora general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura, i
Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana.

Amposta desenvoluparà la seva capitalitat cultural sota el lema “Amposta, pont de la cultura catalana”.
El projecte de capitalitat, encapçalat per l’Ajuntament d’Amposta, compta amb la col·laboració de les enti-
tats locals i d’altres entitats del conjunt de les Terres de l’Ebre, de Catalunya, del País Valencià i de la resta
de territoris de parla catalana.

El programa d’activitats s’estructurarà a partir de quatre àmbits temàtics o eixos d’acció significatius:
patrimoni i creació visual; llengua i creació literària; cultura popular, música, festa i sociabilitat i, finalment,
Amposta, pont de trobada cultural.

Les activitats programades seran molt variades: exposicions; trobades; convocatòries (premis, concur-
sos, beques,...); congressos i jornades; conferències i cursos; activitats musicals; espectacles (teatre,
dansa...) i activitats al carrer; activitats pedagògiques; activitats gastronòmiques; publicacions; i altres
accions com ara presentacions, visites a conjunts monumentals, diades i actes festius.

Les activitats més singulars de difusió internacional d’Amposta com a Capital de la Cultura Catalana 2006
serà la participació a la I Exposició Internacional de Capitals Culturals, que se celebrarà a Patres (Grècia),
i l’organització a Amposta de la reunió anual de la Xarxa Europea de Capitals Culturals (ECCM).

El nombre inicial d’activitats de la Capital de la Cultura Catalana 2007 serà de dues-centes, amb un pres-
supost de sis-cents mil euros.

Joan Maria Roig, alcalde d’Amposta, ha manifestat que “volem que la capitalitat cultural serveixi per a
totes les Terres de l’Ebre i que puguem oferir el que són els nostres valors, que no sempre hem tingut l’o-
portunitat de mostrar, a la resta dels territoris de parla catalana i d’Europa”.

De la seva banda, Assumpta Bailac va destacar que “la capital de la cultura catalana ha de servir per con-
solidar propostes que restin en el municipi després de la capitalitat, com ja va succeir a Banyoles 2004 i
està passant enguany a Esparreguera 2005.” Va valorar positivament que la majoria d’activitats previstes
siguin de participació popular.

D’esquerra a dreta: Margarida Maigí, regidora de Cultura d’Amposta; Assumpta Bailac, 
directora general de Cooperació Cultural del Departament de Cultura; Joan Maria Roig, alcalde

d’Amposta, i Xavier Tudela, president de l’organització Capital de la Cultura Catalana.



Patrocinadors:

Capital de la Cultura Catalana

SAN MIGUEL PATROCINADOR OFICIAL DE LA 
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Cerveses San Miguel s’ha incorporat com a patrocinador oficial de la Capital de la Cultura Catalana.
L’acord de patrocini ha estat signat per Javier Pérez Farguell, conseller d’aquesta empresa, i Xavier Tudela,
president de l’organització Capital de la Cultura Catalana.

Javier Pérez Farguell ha manifestat que “Cerveses San Miguel és una empresa arrelada a Catalunya. De
fet, els seus orígens estan a la ciutat de Lleida,
on fa mig segle, el 1956, es va posar en marxa
la primera fàbrica de San Miguel. És per tot això
que ens plau molt col.laborar en una iniciativa
que serveix per potenciar la cultura catalana”.

De la seva banda, Xavier Tudela ha declarat
que “la cooperació de San Miguel permetrà
enfortir encara més la Capital de la Cultura
Catalana”.

Mahou San Miguel és un grup cerveser amb
vocació de lideratge a nivell nacional i amb
ambició d’expansió internacional. El passat
2004 va tenir una xifra de negocis de 818
milions d’euros, amb una inversió de 70 milions,
i una plantilla de més de dues mil persones, 250
de les quals treballen a la fàbrica que el grup té
a Lleida, ciutat que serà la Capital de la Cultura
Catalana 2007 i amb la que manté un ferm
compromís de col.laboració.

AMPOSTA, PATRES (GRÈCIA), CÓRDOBA (ARGENTINA) I OLINDA (BRASIL)
CAPITALS CULTURALS DEL 2006

El dia 1 de gener de 2006 entren en vigor les noves capitals culturals en diversos llocs del món.
En el cas de la Capital Europea de la Cultura, que és l’origen històric de les capitals de la cultura, la ciu-

tat grega de Patres 2006 prendrà el relleu a Cork 2005 (Irlanda). 
En els territoris de parla catalana, Amposta (Montsià) serà la Capital de la Cultura Catalana 2006.

Amposta substitueix a Esparreguera 2005 (Baix Llobregat Nord) com a ciutat referent per a la cultura cata-
lana. Banyoles (Pla de l’Estany) fou la capital cultural el 2004 i Lleida (Segrià) ho serà el 2007. 

En el continent americà, la ciutat argentina de Córdoba substituirà a Guadalajara 2005 (Mèxic) com a
referent cultural de les Amèriques durant tot l’any vinent. L’alcalde de Córdoba, Luis Alfredo Juez, ha mani-
festat que “la cultura no repara en governants, credos o colors polítics. Córdoba és el cor de la cultura i la
capitalitat cultural és l’oportunitat que tenim per demostrar-ho. És per això que comprometo els ciutadans
perquè tots ens sentim responsables del que comencem el dia 1 de gener. Per a l’èxit de la nostra Capital
Americana de la Cultura 2006 es necessària la implicació de tots els cordovesos”

De la seva banda, el Brasil, el cinquè país més poblat del món, inicia amb Olinda (Pernambuco) la seva
pròpia capital cultural. El Ministre Federal de Cultura de Brasil, Gilberto Gil, ha expressat la seva satisfac-
ció per l’inici de la primera Capital Brasilera de la Cultura de la història, ha felicitat el Bureau Internacional
de Capitals Culturals per haver instaurat la capital cultural al Brasil i ha manifestat que “Olinda és la
Capital Brasilera de la Cultura pel respecte que Brasil té per aquesta ciutat i per la bellesa de la seva
dimensió cultural. La importància d’aquesta distinció marcarà molt positivament el futur d’Olinda i de la
cultura brasilera”.

D’esquerra a dreta: Xavier Tudela, president de l’organització
Capital de la Cultura Catalana; Joan Maria Roig, alcalde

d’Amposta, Capital de la Cultura Catalana 2006, i Javier Pérez
Farguell, conseller de l’empresa Mahou San Miguel.

Consulteu:

www.amposta2006.org
www.tarragona2016.org


