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REPRESENTANTS DE CAPITALS EUROPEES DE LA CULTURA
VALOREN MOLT POSITIVAMENT AMPOSTA 2006 I TARRAGONA 2016
Representants de quatre capitals europees de la cultura han visitat Catalunya aquest mes de novembre.
El dia 24 van anar a la ciutat de Tarragona, candidata a la Capital Europea de la Cultura de l'any 2016.
Van ser rebuts a la Diputació de Tarragona pel seu president, Joan Aregio, i a l'Ajuntament de la ciutat, per
per part dels tinents d'alcalde Albert Vallvé i Maria del Carme Duch, atès que l'alcalde de Tarragona per la
seva condició de diputat al Parlament de Catalunya estava al debat d'investidura del nou President català.
En roda de premsa a l'Ajuntament de Tarragona els representants de les capitals europees de la cultura
van expressar que “Tarragona té com a avantatge, en relació a les altres ciutats candidates a la Capital
Europea de la Cultura 2016, el seu gran dinamisme i haver estat declarada Patrimoni de la Humanitat. Un
segon actiu molt important és que aquesta candidatura és la de tot Catalunya i, finalment, que Xavier
Tudela, el responsable de la preparació de la candidatura, té una gran experiència en l'àmbit de les capitals culturals i coneix molt bé els criteris que ha de seguir la candidatura per assolir la victòria”.

Recepció dels representants de les capitals europees de la cultura al
Saló de Plens de l'Ajuntament de Tarragona.
D'altra banda, a la mateixa roda de premsa, es va presentar el projecte de creació d’un centre de documentació sobre capitals culturals a Atenes, on també hi partiparà la Capital de la Cultura Catalana.
Els dies 25 i 26 van visitar Amposta, en la seva condició de Capital de la Cultura Catalana 2006.
Joan Maria Roig va rebre oficialment als representants de les capitals culturals europees al Saló de Plens
de l'Ajuntament d'Amposta. Posteriorment, van efectuar una visita als equipaments culturals de la ciutat,
així com pel parc natural del Delta de l'Ebre.

Recepció a la Diputació de Tarragona.

Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006
Els representants de les capitals europees de la cultura van valorar molt positivament el dinamisme cultural d’Amposta. Alhora, van expressar que “Catalunya i la resta de territoris de parla catalana són capdavanters i innovadors en la promoció de les capitals de la cultura, ja que la capitalitat arriba a quatre estats
europeus, el que fa d'aquesta capitalitat cultural una iniciativa de dimensió europea”. Els representants de
les capitals culturals europees que han visitat Catalunya han estat Spyros Mercouris (Grècia), responsable
de la Capital Europea de la Cultura Atenes 1985, primera capitalitat cultural de la història, i germà de
Melina Mercouris, famosa actriu i ministra grega de cultura i persona que proposà la creació de la Capital
Europea de la Cultura; Jöerg-Ingo Weber (Alemanya), Capital Europea de la Cultura Berlín 1988; Ivonne
Rego (Portugal), Capital Europea de la Cultura Lisboa 1994; Rodolfo Maslias (Grècia), Capital Europea de
la Cultura Tessalònica 1997.

Els representants de les capitals europees de la cultura al
Saló de Plens de l'Ajuntament d'Amposta.

II FÒRUM AURIGA. DIÀLEG SOBRE EL LLEGAT GRECOROMÀ A CATALUNYA
El segon Fòrum Auriga, sobre el llegat grecoromà de Catalunya, es va celebrar els dies 4 i 5 de novembre a Amposta, en el marc de la Capital de la Cultura Catalana.
El Fòrum està promogut per la revista Auriga, l'única publicació en català de divulgació del món clàssic i
se celebra anualment a la ciutat capital cultural.
Van participar en el Fòrum Auriga 142 persones d'arreu de Catalunya, entre els quals els màxims responsables del llegat grecoromà dels territoris de parla catalana. Entre altres, hi assistiren la directora del
Museu d'Arqueologia de Catalunya, la directora de l'Institut Català d'Arqueologia Clàssica, el secretari
general de la Fundació Bernat Metge, el director del MAC-Empúries, el director del Museu Comarcal del
Montsià, la presidenta de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, el director de Tàrraco Viva, etc.

Acte d’inauguració del II Fòrum Auriga. D'esquerra a dreta: Montserrat Tudela, subdirectora de la revista Auriga; Jesús
Bonals, membre de la junta de Col.legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya; Xavier
Tudela, president de l'organització Capital de la Cultura Catalana; Joan Maria Roig, alcalde d'Amposta; Gemma
Hernàndez, de la Direcció General de Patrimoni Cutural de la Generalitat de Cataluya; Antoni Gonzàlez Senmartí,
secretari general de la Universitat Rovira i Virgili, i Àlex Farnós, director del Museu Comarcal del Montsià.

Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006
Els especialistes del llegat grecoromà que es van trobar a Amposta van presentar disset projectes amb
una comunicació oral i vint-i-tres en format pòster.
També es va celebrar una taula rodona, titulada “què busquem en el llegat grecoromà: models, identitat
o sortides professionals”, moderada per Eulàlia Vintró, catedràtica de grec de la Universitat de Barcelona
que va permetre no només reblar el clau de la conclusió del I Fòrum, la necessitat d'intensificar el diàleg
entre professionals i institucions que conreen el món clàssic, sinó també subratllar la necessitat de conèixer, d'estimar i de saber comunicar tot aquest llegat.
El diumenge es van presentar tres projectes al voltant de la Via Augusta i, per acabar, el Museu Comarcal
del Montsià va organitzar una visita guiada al conjunt patrimonial de la Carrova, constituït per la vil·la
romana i la torre medieval.
Amb motiu del II Fòrum Auriga, el Museu Comarcal del Montsià ha organitzat l'exposició “El procés de
romanització a les Terres de l'Ebre”, que es pot visitar fins el dia 7 de gener de 2007.

A la taula rodona que tancava les sessions de treball del primer dia del II Fòrum Auriga hi van participar, d'esquerra
a dreta a la fotografia: Vicenç Abellan, del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya; Eulàlia Vintró, de
la UB, -que moderava la taula–; Isabel Rodà, actualment a la UAB, però a partir del proper mes de gener directora
de l'ICAC; Jesús Carruesco, professor de la URV, i Xavier Aquilué, director del MAC-Empúries.

LA FUNDACIÓ CONGRÉS DE CULTURA CATALANA CELEBRA LES SEVES
JORNADES EN EL MARC DE LA CAPITALITAT CULTURAL
Les VIII Jornades de la Fundació Congrés de Cultura Catalana es van celebrar els dies 24 i 25 de novembre a Amposta, amb el títol “L'espai digital català. Les noves tecnologies i la cohesió dels Països Catalans”.
A les jornades es van presentar diverses experiències reeixides en l'espai comunicatiu català, especialment els diaris electrònics. També es va parlar de l'assoliment del domini virtual Punt. Cat, i del paper de
les institucions i de la societat civil en la construcció de l'espai comunicatiu comú. Es va celebrar una taula
rodona titulada "Noves perspectives de
futur per a l'espai comunicatiu català",
moderada per Joan Vicent Navarro i que
va tenir com a ponents a Toni Royo, delegat a Castelló d'Acció Cultural del País
Valencià; Carles Salvadó, del Principat de
Catalunya, i Tomeu Martí, de l'Obra
Cultura Balear.
Van participar també a les jornades
Francesc Vallverdú, president de la
Fundació Congrés de Cultura Catalana;
Joan Francesc Gras, president de la
Fundació Punt.Cat, Enric Marin, i el director de Televisió de Catalunya, Francesc
Escribano,
entre d'altres.
Inauguració de les jornades. D’esquerra a dreta: Francesc Escribano;
Francesc J. Fosch, regidor de Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament
d’Amposta, i Francesc Vallverdú.

Capital de la Cultura Catalana Amposta 2006

II JORNADES DE TELEVISIONS I RÀDIOS PÚBLIQUES DE CATALUNYA
El dia 30 de novembre Amposta va acollir la II Jornades de televisions i ràdios públiques de Catalunya,
en el marc de la Capital de la Cultura Catalana, igualment com l’any passat es van celebrar a Esparreguera.
Enguany, les jornades han tingut l’objetiu de reflexionar sobre les bases del nou sistema audiovisual del
servei públic local, que aviat entrarà en vigor amb la primera regulació del sector, els canvis legals i tecnològics que significaran per als professionals, les millores que suposaran per a la qualitat dels continguts i del
servei públic.
A la trobada també es va presentar el cens de mitjans
públics catalans de comunicació local com a pas previ
per fer un catàleg de bones pràctiques en el plantejament de l'ús dels mitjans com a instrument de comunicació. El cens l’ha elaborat el Laboratori de Comunicació
Pública de la UAB.
Josep M. Carbonell, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC), va informar àmpliament de la
nova Llei de la comunicació audiovisual i la gestió de les
ràdios locals.
El director d'Amposta Radio i president de la Federació
D’esquerra a dreta: Pere Vila, president de l’Agencia
de Ràdios de Catalunya, Manel Ramon, va valorar l’alt
Catalana de Notícies; Josep M. Carbonell, president
nivell del contingut de les II Jornades de televisions i del CAC, i Francesc J. Fosch, regidor de Mitjans de
ràdios públiques de Catalunya, a la que van assistir més Comunicació de l’Ajuntament d’Amposta, a la cloende 90 emissores de radio i TV local pública de Catalunya. da de la Jornada.

LA LIRA AMPOSTINA ESTRENA L'OBRA GUANYADORA DEL I PREMI INTERNACIONAL DE MÚSICA DE BANDA “ADOLF VENTAS”
El dia 24 de novembre la Societat Musical La
Lira Ampostina va estrenar al seu Teatre-Auditori
les obres guanyadora i finalista del premi internacional de música de banda “Adolf Ventas”, convocat enguany per La Lira amb motiu de la
Capital de la Cultura Catalana 2006, amb la
col.laboració del Centre de Promoció de la Cultura
Popular i Tradicional Catalana i de l'Ajuntament
d'Amposta.
Les obres guanyadores han estat “Arca de Noé”
del compositor Óscar Navarro, resident a Novelda
(Vinalopó Mitjà - Alacant), i la finalista ha estat
“Tirant lo Blanc”, del compositor Enrique
Hernandis, resident a Càrcer (Ribera Alta València).
El concert va ser enregistrat per Catalunya
Música, que l'emetrà en la seva programació

Òscar Navarro va dirigir unes paraules al públic en presència del mestre Ventas, Xavier Tudela, Joan Maria Roig i
Javier Escriuhela, president de la Lira Amportina.

CONCERT DE SANTA CECÍLIA DE LA UNIÓ
FILHARMÒNICA
El concert de Santa Cecília de la Unió Filharmònica
d'Amposta d’enguany es va celebrar en el marc de la capitalitat cultural. La Fila va convidar a la Cobla Sant JordiCiutat de Barcelona, que va interpretar diverses sardanes,
la lletra de les quals va ser recitada per Núria Feliu, que va
rebre de mans de l’alcalde d’Amposta un reconeixement
públic a la seva carrera musaical. També va actuar la Coral
Aquae i la Banda de Música d’aquesta Societat Musical.
Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona a la Unió Filharmònica.

Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007

LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA LLEIDA 2007 JA TÉ 550 VOLUNTARIS
El dia 27 de novembre es van lliurar els primers carnets a les persones que es van inscriure com a voluntaris de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007. Quan falta un mes perquè Lleida iniciï la que serà
quarta Capital de la Cultura Catalana de la història, després de Banyoles 2004, Esparreguera 2005,
Amposta 2006 i abans no sigui el torn de
Perpinyà 2008, s'ha arribat als 550 voluntaris de Lleida 2007.
Els primers carnets de voluntaris, que
reben el nom d'Amic de la Capital de la
Cultura Catalana Lleida 2007, van ser lliurats per Xavier Sàez, tinent d'alcalde de
Cultura i president de l'Institut Municipal
d'Acció Cultural (IMAC), i per Xavier
Tudela, president de l'organització Capital
de la Cultura Catalana. L'acte va celebrarse al cafè del Teatre de l'Escorxador.
Per obtenir el carnet de voluntari només
cal cumplimentar la butlleta que es troba
a l’IMAC, a tots els equipaments culturals
de la ciutat o fer el mateix tràmit per
Internet, a la web de la capitalitat cultural Membres de l’equip municipal de Lleida es van fotografiar amb els
o bé la de la Paeria.
primers Amics de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007.

LLEIDA 2007 OBRE LA PAGINA WEB
La Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007 ja ha obert la
seva pàgina web. L’adreça URL és la següent:
www.capitalculturacatalana07.cat
La web es va presentar el dia 27 de novembre.
Xavier Sàez i Xavier Tudela presentant la
web de la Capital de la Cultura Catalana Lleida 2007.

Capital Europea de la Cultura Tarragona 2016

Podeu 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
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