Cultura

febrer 20 07 núm. 176

Un espectacle de foc i animació
obre la capitalitat cultural de Lleida
dia a través de més de mil
accions culturals que parlin
del brillant futur que desitgem per al nostre poble”.
Per la seva banda, Àngel
Ros, va recordar la tasca
en favor de la cultura de
tots els ajuntaments de la
ciutat des del restabliment
de la democràcia. El conseller Tresserres va dir que
“és vital per a la cultura
catalana que Lleida sigui el
contrapès de l'interior de
Catalunya” respecte a Barcelona i la seva àrea metropolitana.

Un colorít espectacle davant de l’IMAC va donar el tret de sortida a un any que aplegarà 1.100 activitats culturals.

La Declaració de la Capital
de la Cultura Catalana al
Palau de la Paeria el 13 de
gener ha donat el tret de
sortida oficial als actes
commemoratius de la capitalitat que Lleida ostentarà
durant el 2007. Després de
l’acte va tenir lloc un espectacle multitudinari amb la

presència de diferents entitats de cultura popular de
Lleida i en el qual la Seu
Vella va tenir un protagonisme destacat.
El conseller de Cultura i Comunicació, Joan Manel
Tresserres, va assistir a
l'acte d'obertura, presidit

per l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, juntament amb el
tinent d'alcalde Xavier Sàez,
el president de l'organització de la Capital de la Cultura Catalana, Xavier Tudela,
l'alcalde d'Amposta (Capital
el 2006), Joan Maria Roig,
i el tinent d'alcalde de Perpinyà (ciutat Capital el
2008), Jaume Roure.
Més de mil activitats
El tinent d’alcalde Xavier
Sàez fou l’encarregat de
llegir la Declaració de Lleida
com a Capital de la Cultura
Catalana 2007, en què va
destacar que “Lleida es
compromet a recollir el llegat històric i emocional que
ens fa ser un poble tenaç i
emprenedor, i, emulant
l’ombra del campanar de la
Seu Vella, projectar-lo dia a

Homenatge a la cultura
Després de la inauguració
solemne a la Paeria, va tenir
lloc una cercavila amb gegants i Lo Marraco que va
finalitzar a l'avinguda de
Blondel. Davant de l’IMAC
es va celebrar durant una
hora i mitja l’espectacle
inaugural, protagonitzat per
més de 250 persones
(grups de cultura popular i
tradicional, companyies de
teatre, productores de
vídeo, pirotècnia, amics
LLCCC07, producció i organització de la capitalitat).
L’espectacle ha estat una
mena d’homenatge a totes
les persones i entitats que,
dia a dia, han fet i fan possible la cultura a la ciutat.
Potenciar l'autoestima i la
identificació dels ciutadans
amb l'activitat de la ciutat
és un dels objectius de la
Capital de la Cultura Catalana. Fins al moment hi ha
més de 1.500 Amics de la
Cultura Catalana inscrits.

El conseller Tresserres ha destacat
la potencialitat de la ciutat de Lleida
com a capital de la Catalunya interior
El conseller de Cultura va assistir a l’acte d’obertura de l’any cultural.
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