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EL CONSELLER DE CULTURA FERRAN MASCARELL VISITA
LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA AMPOSTA 2006 

El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, va visitar el dia 6 de maig la
Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006, amb motiu del Recercat, Jornada de Cultura i Recerca Locals
dels territoris de parla catalana, organitzat per l’Institut Ramon Muntaner.

El conseller de Cultura va ser rebut a l’Ajuntament de la ciutat per tot el consistori. Desprès de la sig-
natura en el llibre d’honor, l’alcalde d’Amposta, Joan Maria Roig, va obsequiar Mascarell amb l’obra com-
pleta de Sebastià Juan Arbó i amb un “Pont de Cultura”. El conseller Mascarell va manifestar que “em fa
molta il·lusió ser aquí, pocs dies després d’haver assumit la conselleria, perquè la cultura la fa, sobretot,
la ciutadania a través dels ajuntaments. Les Terres de l’Ebre posen de relleu els vincles profunds entre el
nord i el sud”. Pel que fa a la capitalitat cultural d’Amposta, Ferran Mascarell va expressar que “Amposta
ha estat una bona elecció com a Capital de la Cultura Catalana. La capitalitat cultural és una bona inicia-
tiva que, espero, puguem desenvolupar més i més en els propers anys”.

Després de la rebuda oficial a l’Ajuntament, Mascarell va visitar durant tot el matí el Recercat, de l’Institut
Ramon Muntaner, que és una de les activitats que se celebren anualment a la ciutat que ostenta la Capital
de la Cultura Catalana. El conseller de Cultura va parlar amb gairebé tots els setanta centres d’estudis pre-
sents al Recercat, per a interessar-se per la tasca que desenvolupen i va expressar la seva voluntat de
rellançar internacionalment aquest tipus d’estudis, per tal que els seus resultats siguin coneguts fora dels
territoris de parla catalana.

Ferran Mascarell va visitar també el Museu Comarcal del Montsià, que està en plena remodelació de les
instal·lacions i de l’oferta museogràfica.

Finalment el conseller de Cultura va presidir el lliurament els premis Recercat que, en l’edició d’enguany,
han estat atorgats a l’Institut d’Estudis Comarcals de la Marina Alta i a Salvador Carbó, del centre de docu-
mentació de l’Ecomuseu dels Ports, de l’Horta de Sant Joan, per la seva llarga trajectòria.

“Amposta ha estat una bona elecció com a Capital de la Cultura Catalana” va dir el conseller de Cultura,
Ferran Mascarell, en el seu discurs al saló de plens de l’Ajuntament d’Amposta.



ÈXIT DE LA SEGONA EDICIÓ DEL RECERCAT 

La segona edició del Recercat, Jornada de Cultura i
Recerca Locals dels territoris de parla catalana, va
tenir un èxit de convocatòria i d’organització extraor-
dinaris.

L'objectiu d'aquesta iniciativa, que se celebra
anualment a la ciutat que ostenta la Capital de la
Cultura Catalana, és facilitar un punt de trobada entre
les entitats de diferents àmbits territorials, alhora que
es donen a conèixer a la societat els centres d'estudi
i la tasca que duen a terme. 

Setanta entitats i centres d'estudis han participat
en el Recercat d'enguany.

Aquesta segona edició del Recercat ha superat les
expectatives de la primera trobada, que l'any passat
va tenir lloc a la Capital de la Cultura Catalana
Esparreguera 2005. En la primera edició van partici-
par-hi una cinquantena d'entitats i més d'un centenar
de persones van assistir als diferents actes progra-
mats. A Amposta van participar més d'una setantena
d'entitats, procedents de Catalunya, l'Alguer, la
Franja, el País Valencià i les Illes, que exposaran el
seu treball a la fira d'entitats que se celebrà a la zona
del Castell d'Amposta.

La directora de l'Institut Ramon Muntaner, i orga-
nitzadora del Recercat, Maria Carme Jiménez, va
explicar que l'objectiu és que la jornada, a més de ser
un punt de trobada de les entitats que treballen en la
recerca i la dinamització cultural al territori de parla
catalana, sigui un lloc on els centres d'estudi es donin
a conèixer. «Moltes vegades la gent ha participat d'ac-
tivitats que promouen els centres d'estudi i ni tan sols
ho sap. Jornades com aquestes permeten destacar la
importància de les entitats en la cultura del territori»,
ha manifestat Jiménez. 

En el programa d'activitats del Recercat, a més de
la fira d'entitats, van tenir un paper destacat les
xerrades i presentacions que es proposen des dels
mateixos centres d'estudis del territori. 

Com a complement de les jornades, també es van
organitzar tres exposicions a la biblioteca d'Amposta i
es van lliurar els premis Recercat. Aquests premis
tenen l'objectiu de reconèixer la tasca que els centres,
instituts d'estudis i associacions culturals fan per a la
recerca i la divulgació en els territoris de parla catala-
na. En aquesta edició, es premià a Salvador Carbó, en
reconeixement a la recerca sobre la Terra Alta i Horta
de Sant Joan. Actualment, Carbó és el responsable del
Centre de Documentació de l'Ecomuseu dels Ports
d'Horta. També es va premiar a l’Institut d'Estudis
Comarcals de la Marina Alta.

En el decurs de l’acte de lliurament dels premis
Recercat, l’alcalde d’Amposta va lliurar un “Pont de 
Cultura” a Josep Santesmasses, vicepresident segon de
l’Institut Ramon Muntaner i president de la
coordinadora de centres d’estudi de parla catalana.

Panoràmica de la fira de centres d’estudi del Recercat
2006, a la zona del Castell d’Amposta.

Ferran Mascarell es va interessar per la preparació de
la propera capitalitat cultural, Lleida 2007, que també
va tenir un stand a la fira del Recercat.

D’esquerra a dreta: Joaquim Nin, delegat de cultura  de la
Diputació de Tarragona; Xavier Tudela, president de la

Capital de la Cultura Catalana; Joan Maria Roig, alcalde
d’Amposta; Ferran Mascarell, conseller de Cultura;

Margarida Maigí, regidora de cultura d’Amposta; 
Assumpta Bailac, directora general de Cooperació Cultural,

en el decurs de la visita al Recercat.



RAIMON REP EL “PONT DE CULTURA” D’AMPOSTA 2006

El cantant Raimon va actuar el dia 7 de
maig a l’auditori de la Lira Ampostina, de la
Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006.
Set-centes persones van seguir amb entusias-
me el concert ofert pel cantant de Xàtiva, en el
qual va mostrar una part significativa del seu
extens repertori. El concert va servir, alhora,
per a recordar la col·laboració que la Lira
Ampostina i Raimon van establir, fa anys.

Aquest concert es va fer en el marc de la
Capital de la Cultura Catalana d’enguany, i va
permetre tornar a escoltar Raimon en directe a
la ciutat, localitat en la qual no actuava des de
feia molts anys.

Al final del concert, l’alcalde, Joan Maria
Roig, va lliurar a Raimon el “Pont de la
Cultura”, símbol de la capitalitat cultural 2006,
com a reconeixement a l'extensa carrera musi-
cal i cívica de Raimon. 

Joan Maria Roig i Raimon mostren el 
“Pont de Cultura”.

L’ARTÍSTICA DE BUNYOL CLOU EL CICLE “DE BANDA A BANDA” 

El dia 27 de maig, el Teatre-Auditori de la Societat Musical La Lira Ampostina va acollir l’actuació de la
Banda Simfònica “L’Artística” de Bunyol, darrer concert del cicle “de Banda a Banda”, que es va celebrar
enguany amb molt d’èxit a la Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006.

La Banda Simfònica “L’Artística” de Bunyol, població del País Valencià, està considerada com una de les
bandes de música més importants del món. Va ser creada fa més de cent vint anys i durant la seva histò-
ria ha rebut els més prestigiosos premis, tant a nivell nacional com internacional. El seu director és l’ho-
landès Henrie Adams.

I APLEC DE CORALS DE LES TERRES DE PARLA CATALANA 

El dia 1 de maig es va celebrar a Amposta 2006 el I Aplec de Corals de les Terres de Parla Catalana.
L’Aplec va tenir lloc a l’auditori de la Unió Filharmònica, amb motiu de la capitalitat cultural.

Van participar a la trobada les corals Sant Antoni de La Massana (Principat d’Andorra); la Coral Fraga
(Franja de Ponent); Coral Camilleres, de Sagallosa (Catalunya Nord); el Cor de Cambra Euphonia
d’Alfarrassí (País Valencià); l’Orfeó l’Harpa d’Inca (Mallorca, Illes Balears); Madrigalistes de Catalunya, de
Barcelona, i, finalment, la Coral Aquae d’Amposta.

L’Aplec va ser un punt de trobada dels cantaires i directors de les corals, presentació dels seus projec-
tes i celebració d’un concert conjunt amb cançons tradicionals d’arreu dels Països Catalans.

Un concert conjunt va cloure el I Aplec de corals de les terres de parla catalana.



EL PROGRAMA C3 DEL CONCURS "CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 
AMPOSTA 2006" VISITA DIVERSES CIUTATS CATALANES

Aquest mes de maig diverses ciutats catalanes han realitzat les proves classificatòries prèvies del con-
curs “Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006”.  Les proves han donat lloc al programa televisiu C3,
produït i realitzat pel grup Estrader-Nadal, i distribuït a les televisions membres de Comunicàlia.

La presentació de la ciutat on es grava el programa ha anat a càrrec dels respectius alcaldes. A
Esparreguera, Xavier Sitjà va tenir ocasió de fer una molt positiva valoració de l’experiència que va supo-
sar ser Capital de la Cultura Catalana l’any passat. A La Seu d’Urgell el seu alcalde, Jordi Ausàs, va tenir
l’oportunitat de parlar de la vocació transpirinenca de la ciutat. A Badalona, l’alcaldessa Maite Arqués, va
presentar la ciutat a les termes romanes, recentment remodelades. El director del Museu de Badalona,
Joan Mayné, també va participar en el programa que es va gravar el mateix dia que començava la “Magna
Celebratio”, o jornades de reconstrucció històrica del passat romà. A Tarragona es va entrevistar Albert
Vallvé, tinent d’alcalde de Cultura de la ciutat, la qual aquests dies està especialment il·lusionada pel pos-
sible ascens del Nàstic a la primera divisió de futbol. Per aquest motiu es va entrevistar també al president
d’aquest club de futbol, Josep Maria Andreu.

“CAP A PARÍS”, EL PROGRAMA DE LA FINAL DE LA CHAMPIONS LEAGUE, ES VA
GRAVAR A LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 

La Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006 va celebrar d’una manera festiva la final de la
Champions League, que el Barça va jugar amb l’Arsenal, a París.

El pavelló poliesportiu d’Amposta va ser l’escenari on es van reunir més de mil persones per viure de
manera col·lectiva la gran final de la Champions. En el pave-
lló hi havia una gran pantalla, a través de la qual van poder
seguir el partit més de mil persones.

Amposta, en la seva condició de capital cultural d’enguany,
va estar elegida per TV Comtal i Comunicàlia (que agrupa 69
televisions locals de Catalunya) per a gravar un programa
especial, produït pel Grup Estrader Nadal, que es va veure
arreu de Catalunya. En aquest espai, titulat “Cap a París” i del
qual es va emetre cada dia una edició des de la capital fran-
cesa prèvia a la final i que va acabar l’endemà del partit  amb
l’emissió del programa especial des d’Amposta, es va fer un
seguiment de com es va viure la gran final a la ciutat ampos-
tina, les opinions dels assistents al pavelló poliesportiu i la
celebració del triomf.

Més de mil persones van seguir en directe la
final de la Champions League al pavelló

poliesportiu d’Amposta.

L’alcaldessa de Badalona, Maite
Arqués, estrevistada al Museu.

Jordi Ausàs, alcalde de La Seu
d’Urgell, participant al C3.

Albert Vallvé explicà la candidatura
cultural europea de Tarragona.



REUNIÓ DE L’ASSEMBLEA D’INSTITUCIONS I ENTITATS ADHERIDES A LA
CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA LLEIDA 2007

El dia 30 de maig es va celebrar a la seu de l’Institut Municial d’Acció Cultural (IMAC) de l’Ajuntament
de Lleida la I Assemblea d’Institucions i Entitats Adherides a la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007.

Durant l’Assemblea, el regidor de cultura de la Paeria i president de l’IMAC, Xavier Sàez, va presentar
els eixos actuals de treball de la capitalitat, un primer esbós del programa d’activitats, el programa de cap-
tació de recursos financers  i el programa de voluntaris culturals de la capitalitat que, amb el nom d’”Amics”
de la capitalitat cultural, permetrà augmentar la difusió i promoció de l’esdeveniment.

El president de l’organització Capital de la Cultura
Catalana, Xavier Tudela, va encoratjar els representants de
les entitats adherides a sentir com a pròpia la capitalitat per-
què “Lleida 2007 és un projecte de suma, d’integració, i de
participació ciutadana, al qual tothom és cridat a participar-
hi. Cadascú en el seu àmbit de responsabilitat, però tothom
serà actor important i principal. Perquè la capitalitat cultural
de Lleida sigui un èxit necessitem la implicació de tots els
ciutadans”.

Els assistents van protagonitzar un animat torn de pre-
guntes sobre aspectes tècnics, entorn la seva implicació en el
pla de treball a seguir en aquests mesos previs i en el pos-
terior desenvolupament de la capitalitat l’any vinent.

Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007

Capital Europea de la Cultura Tarragona 2016

REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR DE LA CANDIDATURA A LA CAPITAL EUROPEA
DE LA CULTURA TARRAGONA 2016

El dia 23 de maig, es va reunir el Consell Assessor de la candidatura de Tarragona a Capital Europea de
la Cultura 2016.

La ciutat de Tarragona va constituir aquest Consell Assessor el passat 21 de març, reunió en la qual es
presentaren la proposta de pilars de candidatura, que són els cinc següents: 1) Tarragona patrimoni mun-
dial. 2) Tarragona, cruïlla catalana. 3) Tarragona, pont de l’Espanya pluricultural. 4) Tarragona, ciutat ober-
ta a la mediterrània. 5) Tarragona, una ciutat amb projecció europea. En aquesta reunió tots els membres
del Consell Assessor van fer les seves aportacions als eixos inicials de la candidatura.

Tarragona va decidir presentar la seva candidatura a la Capital Europea de la Cultura 2016 en el ple
municipal del 3 de desembre de 2004, per unani-
mitat de tots els grups polítics. Des d’aleshores,
s’han posat les bases de la candidatura, s’ha elegit
el logotip, mitjançant un concurs públic en el qual
varen participar gairebé dues-centes propostes,
s’ha obert la pàgina web (www.tarragona2016.org),
s’ha aconseguit el suport, fins avui, de 127 munici-
pis de Catalunya, i s’han dissenyat els pilars de la
candidatura, d’acord amb la nova normativa per a
l’elecció de les capitals europees de la cultura, que
la Unió Europea ha aprovat pel període 2005-2019.

Els assistents a l’assemblea van conèixer l’estat
actual del programa de la 

Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007.

D’esquerra a dreta:
Joaquim Nin, representant de la Diputació de

Tarragona; Joan Maria Abelló Alfonso, subdelegat del
govern de l'Estat a Tarragona; Albert Vallvé, tinent 

d'alcalde de Cultura de l’Ajuntament de
Tarragona; Xavier Tudela, 

president de la Capital de la Cultura Catalana.



Capital de la Cultura Catalana

Consulteu la programació de la Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006 a:
www.amposta2006.org

Patrocinadors

OBERT EL PERÍODE DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATURES PER A LA CAPITAL DE
LA CULTURA CATALANA 2008

El dia 4 de maig, es va obrir el període de presentació de candidatures per optar a la designació de
Capital de la Cultura Catalana 2008, cinquena edició de la capitalitat cultural dels territoris de parla cata-
lana. 

Els municipis que desitgin presentar la seva candidatura hauran de demanar el Formulari de Candidatura
a l’organització promotora (info@ccc.cat). La data màxima per a dipositar la candidatura serà el dia 27 de
setembre d’enguany. L’elecció esdevindrà el mes d’octubre.

Un jurat independent i plural elegirà la Capital de la Cultura Catalana 2008, durant el mes d’octubre
d’enguany. El nom dels membres del jurat es farà públic abans de l’elecció. 

JOSEP BARGALLÓ DISTINGIT AMB 
LA MEDALLA D’OR DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

El dia 23 de maig, l’organització Capital de la Cultura Catalana va decidir
atorgar la primera Medalla d’Or de la seva història a Josep Bargalló i Valls,
darrer conseller Primer del Govern de Catalunya.

Josep Bargalló ha estat distingit amb la Medalla d’Or “per a reconèixer el
suport que ha donat a la Capital de la Cultura Catalana, tant en la seva etapa
de diputat al Parlament de Catalunya, quan la capital cultural encara era un
projecte, com durant la seva responsabilitat de conseller primer del Govern de
Catalunya”.

L’acte de lliurament d’aquesta distinció es farà després de la celebració del
referèndum de l’Estatut.

La Medalla d’Or de la Capital de la Cultura Catalana ha estat instituïda
enguany per l’organització promotora de la capital cultural, amb la voluntat de
reconèixer aquelles persones o entitats que s’han distingit pel seu suport a la
capital de la cultura i els objectius que representa. 

L’Organització ha establert que les distincions individuals només es podran concedir a persones que, en
el moment de l’atorgament, no ocupin responsabilitats institucionals.

Josep Bargalló ha donat
suport a la Capital de la

Cultura Catalana des de la
seva etapa de diputat

al Parlament de Catalunya.

VISITEU LA NOVA WEB DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA

Podeu visitar la nova web de l’Organització Capital de la Cultura Catalana, que ha estat remodelada
aprofitant el canvi de domini “.cat”, per tal de presentar de manera més àgil i moderna la informació.

www.ccc.cat


