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EL CASTELLET EN LA VIDA DELS PERPINYANESOS
El Museu Català de les Arts i Tradicions Populars-Casa Pairal, amb seu al Castellet, amb motiu de la capitalitat cultural està fent un repàs del Castellet en la vida dels perpinyanesos i presenta, fins el proper mes
de desembre, tres exposicions, comissiariades per Jaume Deloncle. Són les següents:
• Deu anys d'adquisicions i de donatius 1998/2008: l’oportunitat de veure el lligam dels catalans amb el
seu patrimoni i el seu afany de preservar-lo mitjançant llegats de col.leccions privades o adquisicions que
s’han fet des del municipi.
• Les Jornades històriques de Perpinyà: l’exposició recull imatges de diversos moments històrics que han
viscut els Països Catalans al Castellet, com la primera reunió que va convocar Josep Tarradellas, president
de la Generalitat a l’exili, fins el restabliment de la Generalitat de Catalunya.
• Setmana Santa: exposició fotogràfica de Georges Bartoli que ha copsat aquests instants de fervor popular que fan de la Sanch (Preciosa Sang del Senyor) l’última processó de tipus ibèric del territori francès.

El Castellet de Perpinyà, la nit de Sant Joan d’enguany, en el decurs de l’acte d’acollida de la flama del Canigó.

1000 ANYS D'ART A LA CATALUNYA DEL NORD
Fins el dia 1 de setembre es podrà visitar l’exposició Perpinyà barroc, en el marc del cicle "1000 anys
d'art a la Catalunya del Nord" que durant aquest any de capitalitat cultural està presentant un repàs històric de la vessant artística de Perpinyà.
Perpinyà barroc dóna una visió de la pintura barroca catalana des de Guerra fins a Rigau.
L’exposició és al Museu Rigau i ha estat comissariada per Claire Muchir.

Capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008

TROBADA DELS JOVES DE LES CIUTATS AGERMANADES
Del 19 al 25 de juliol, la regidoria de Relacions Exteriors de l’Ajuntament de Perpinyà va organitzar aquesta trobada de joves, que va acollir debats al voltant del tema de la pau.
Van participar joves representants de les ciutats agermanades de Perpinyà: Maalot-Tarshiha, Hannover,
Lancaster, Tàvira, Sarasota, Lleida i Tyr.

ESTIVALES DE PERPINYÀ
Estivales és el festival d’estiu de Perpinyà centrat en la llatinitat i el Mediterrani, que se celebra al Campo
Santo amb una oferta pluridisciplinària.
Enguany, presenta seixanta espectacles programats, quatre
sessions de cinema a l'aire lliure, tertúlies, exposicions de
fotografia i passejos literaris.
L’obertura del festival ha estat dedicada a Cartago, símbol de
civilització, de cultura i de somnis des de fa mil.lers d’anys en
l’imaginari mediterrani.
Cartago aplega arts plurals, com una òpera de formes, dansa
i cants amb els que es representa la cruïlla del nord i del sud,
la conca mediterrània sencera participant en una aproximació
de cultures, compartint patrimonis amb generositat.
L’espectacle està dirigit per Guillaume Lagnel i representat per
diverses companyies de teatre de Perpinyà.
Cartago.

EL PRESIDENT DE LA CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA VALORA COM A
“MOLT POSITIVA” LA PRIMERA PART DE PERPINYÀ 2008
El mes de juliol, la Capital de la Cultura Catalana Perpinyà 2008 inicia la segona part de la seva capitalitat cultural d’enguany, cinquena Capital de la Cultura Catalana després de Banyoles 2004, Esparreguera
2005, Amposta 2006, Lleida 2007 i abans no sigui el torn de Figueres 2009. Resten, doncs, sis mesos perquè Perpinyà finalitzi la seva Capital de la Cultura Catalana 2008.
El president de l’organització promotora de la capitalitat cultural,
Xavier Tudela, valora com a “molt positiva” la primera part de
Perpinyà 2008, una capitalitat que està servint “per a augmentar
i consolidar els lligams entre Catalunya del Nord i la resta del territori de l’àmbit lingüístic i cultural català i visualitzar que Perpinyà
és, també, una ciutat catalana”.
Fins ara, s’han desenvolupat actes ordinaris amb dimensió especial amb motiu de la capitalitat i també d’extraordinaris. En aquest
darrer àmbit, Xavier Tudela ha volgut destacar que “Perpinyà,
enguany, s’està convertint com mai en punt de trobada de tot
l’àmbit lingüístic. Moltes entitats han anat, o aniran, a Perpinyà a
celebrar la seva activitat anual principal”.
D’altra banda, el president de l’organització Capital de la Cultura
Catalana ha volgut agrair a l’Ajuntament de Perpinyà i a totes les
entitats nordcatalanes i d’altres parts del territori implicades en la
capitalitat cultural “l’esforç que estan fent en un àmbit a vegades
no fàcil per a augmentar la presència i el prestigi social de la llengua i cultura catalanes a la ciutat i a la resta de Catalunya Nord”.

Bureau Internacional de Capitals Culturals

BARCELONA, BRASÍLIA, MADRID, NIZHNY NOVGOROD I SARAJEVO ELEGEIXEN
LES SEVES 7 MERAVELLES LOCALS
El Bureau Internacional de Capitals Culturals (www.ibocc.org) ha promogut, durant el mes de juny de
2008, l’elecció de les 7 meravelles del patrimoni cultural material de Barcelona, Brasília (Brasil), Madrid,
Nizhny Novgorod (Rússia) i Sarajevo (Bòsnia i Hercegovina). Aquestes cinc ciutats o regions representen
molt bé, segons el president del Bureau, Xavier Tudela, “la varietat i riquesa del patrimoni cultural material internacional”.
L’elecció s’ha produït simultàniament durant el mes de juny a aquestes cinc àrees del món. En cadascuna
de les ciutats hi havia 25 candidatures i, per votació ciutadana, en la qual han participat milers de persones, cada ciutat o regió ha elegit les seves 7 més representatives. Una vegada completat tot el procés d’elecció, les 7 meravelles locals de Barcelona, Brasília, Madrid, Nizhny Novgorod i Sarajevo són les següents:
Barcelona
1) Sagrada Família
2) Església de Santa Maria del Mar
3) Palau de la Música Catalana
4) Casa Milà o la Pedrera
5) Gran Teatre del Liceu
6) Casa Batlló
7) Torre Agbar
Brasília D.F.
1) Catedral de Brasília
2) Congrés Nacional
3) Palau d’Alvorada
4) Palau de Planalto
5) Temple de Boa Vontade
6) Santuari Dom Bosco
7) Pont JK (Juscelino Kubischek)
Comunitat de Madrid
1) Monestir de San Lorenzo de l’Escorial
2) Palau Reial de Madrid
3) Universitat i recinte històric d’Alcalá d’Henares
4) Plaça Major de Chinchón
5) Museu del Prado
6) Paisatge Cultural d’Aranjuez
7) Plaça Major de Madrid

Sagrada Família

Catedral de Brasília

El Escorial

Regió Nizhny Novgorod
1) Paisatge cultural de la baixada cap el Volga
2) Conjunt del monestir Blagovèxtxenski (Anunciació)
3) Església de la Nativitat i advocació de la Mare de Déu
(Rojdèstvenskaia Soboro-Bogoròditskaia, anomenada de Stròganov)
4) La ciutadella de Nizhny Novgorod
("Kremlin". Les muralles i els baluards)
5) Edificis “Garantia” i “Titànic”
6) Palau de fires
7) Catedral de Sant Alexandre del Neva
Ciutadella de Nizhny Novgorod

Cantó de Sarajevo
1) Barri vell de Sarajevo (Bascarsija)
2) Complex de la mesquita Begove
3) La casa de Hadzi Sinan
4) Complex de la mesquita Careve
5) Biblioteca Nacional
6) Mesquita Ali-Pasina
7) Església Ortodoxa antiga

Sarajevo

Bureau Internacional de Capitals Culturals

L’elecció de les 7 meravelles del patrimoni cultural material de Barcelona, Brasília, Madrid, Nizhny
Novgorod i Sarajevo ha pres com a referència les 7 meravelles del món antic, reconegudes universalment.
Van ser la Gran Piràmide de Kheops a Gizeh, els jardins penjants de Babilònia, el Temple d'Àrtemis a Efes,
l’Estàtua de Zeus a Olímpia, el Mausoleu de Mausol a Halicarnàs, el Colós de Rodes i el Far d'Alexandria.
El Bureau Internacional de Capitals Culturals ha promogut l’elecció ciutadana de les 7 meravelles del
patrimoni cultural material d’aquestes ciutats i regions amb la voluntat de divulgar el patrimoni d’una
manera didàctica, pedagògica, lúdica i, alhora, motivar la visita als llocs seleccionats i elegits i també establir noves rutes turístiques que permetin als visitants conèixer de manera sintètica la riquesa patrimonial
internacional.

LA SAGRADA FAMÍLIA ACULL L’ACTE DE LLIURAMENT DE DIPLOMES A
LES 7 MERAVELLES DE BARCELONA
El Temple Expiatori de la Sagrada Família, elegida primera meravella de Barcelona i de Catalunya, va acollir, el dia 17 de juliol de 2008, l’acte de lliurament de les acreditacions a les 7 meravelles del patrimoni
cultural material de la ciutat de Barcelona.
L’acte va ser presidit per Joan Rigol, president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família;
Xavier Tudela, president del Bureau Internacional de Capitals Culturals; Ricard Domingo, director de
Barcelona TV, que ha col·laborat en l’elecció, i Cati Carreras, comissionada de l’Ajuntament de Barcelona
de relacions ciutadanes.
També hi van assistir Xavier Trias (grup municipal de CiU), Alberto Fernández (PP) i Jordi Portabella (ERC).
Les 7 meravelles de Barcelona, i les persones que van recollir l’acreditació, són les següents:
1. Sagrada Família: Joan Rigol, president delegat de la Junta Constructora de la Sagrada Família.
2. Església de Santa Maria del Mar: Ignasi Mora, rector de Santa Maria del Mar.
3. Palau de la Música Catalana: Rosa Garicano, directora general del Palau de la Música Catalana.
4. Casa Milà: Miquel Perdiguer, director general de l'Obra Social de Caixa Catalunya.
5. Gran Teatre del Liceu: Oriol Aguilà, director de mecenatge del Gran Teatre del Liceu.
6. Casa Batlló: Nina Bernat Serra, consellera delegada de la Casa Batlló.
7. Torre Agbar: Lluís Martínez Camps, director del gabinet del president d’Agbar (Aigües de Barcelona).

Els premiats, promotors i representants de l’Ajuntament de Barcelona a l’interior de la nau
central de la Sagrada Família, després de l’acte de lliurament dels
diplomes acreditatius de les 7 meravelles de Barcelona.

Bureau Internacional de Capitals Culturals

LA PRESIDÈNCIA DE LA COMUNITAT DE MADRID ACULL L’ACTE OFICIAL DE
LLIURAMENT DEL RECONEIXEMENT DE LES 7 MERAVELLES
El dia 15 de juliol de 2008 es va celebrar, a la seu de la Presidència de la Comunitat de Madrid, l’acte oficial de lliurament del reconeixement als responsables de les 7 meravelles de la Comunitat de Madrid, elegides per votació ciutadana el mes de juny, per iniciativa del Bureau Internacional de Capitals Culturals i Onda
6 TV, el canal autonòmic privat de la Comunitat de Madrid i mitjà oficial d’aquesta iniciativa.
L’acte va ser presidit per Santiago Fisas, Conseller de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, en
presència del president del Bureau Internacional de Capitals Culturals, Xavier Tudela, i del director general d’Onda 6 TV, Juan Carlos García.
Van recollir els diplomes acreditatius de les meravelles de la Comunitat de Madrid les persones següents:
1. Monestir de San Lorenzo de l’Escorial: José Luis Fernández-Quejo del Pozo, alcalde de San Lorenzo
de l’Escorial.
2. Palau Real de Madrid: José Antonio Bordallo Huidobro, gerent del Consell d’Administració del
Patrimonio Nacional.
3. Universitat i recinte històric d’Alcalá d’Henares: Bartolomé González Jiménez, alcalde d’Alcalá
d’Henares, i Virgilio Zapatero, rector de la Universitat d’Alcalá d’Henares.
4. Plaça Major de Chinchón: Luisa María Fernández Fernández, alcaldessa de Chinchón.
5. Museu del Prado: Eulalia Boada, cap del gabinet del director del Museo Nacional del Prado.
6. Paisatge Cultural d’Aranjuez: Jesús Dionisio Ballesteros, alcalde d’Aranjuez.
7. Plaça Major de Madrid: Carmen Rojas, directora general d’infraestructures culturals de l’àrea de les
arts de l’Ajuntament de Madrid.

Santiago Fisas, Conseller de Cultura i Turisme de la Comunitat de Madrid, Xavier Tudela, president del Bureau
Internacional de Capitals Cultuals, Juan Carlos García, director general d’Onda 6 TV i els representants de les
7 meravelles de la Comunitat de Madrid a la seu de la Presidència del Govern Autònom de Madrid.

Patrocinadors

