Moció de la Junta de Portaveus de suport a la petició de Creu de Sant Jordi a Núria
Candela
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
S’ha rebut en aquest ajuntament la petició de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia
contemporània (participada per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de Santa Coloma de
Farners) en el sentit de donar suport a la petició que han impulsat davant la Generalitat de
Catalunya per tal que li sigui concedida la Creu de Sant Jordi a la poetessa Núria Candela
i Vilana.
Núria Candela va néixer a Sabadell l’any 1945 i de la seva llarga trajectòria professional al
servei de la poesia en destaca l’amistat especial que va mantenir amb en Joan Oliver (Pere
Quart), Joan Vinyoli i Joan Brossa, als quals va dedicar recitals monogràfics.
Des de ben petita té una forta vinculació amb Sabadell, ciutat en la que estudia i fa les
primeres passes dalt d’un escenari, concretament al teatre la Faràndula, o fent recitals
poètics com els dels anys 1967 i 1968 a l’escola Taulé-Viñas on havia fet els estudis de
secundària.
En tots els seus recitals, la Núria Candela no només declama sinó que interpreta i recrea
les obres dels poetes. Autors, crítics i espectadors coincideixin a destacar la seva elegància
i tendresa a l’hora de donar veu a les diferents veus de la poesia catalana
Per aquests motius la Junta de Portaveus adopta el següent
ACORD
PRIMER.- Donar suport, com a Ajuntament de Sabadell, a la petició de la Càtedra Joan
Vinyoli de poesia contemporània (participada per la Universitat de Girona i l’Ajuntament de
Santa Coloma de Farners), per tal que es concedeixi la Creu de Sant Jordi a la poetessa
Núria Candela i Vilana.
SEGON.- Donar trasllat d’aquest acord a la Universitat de Girona i a la Generalitat de
Catalunya.

Sabadell, 30 de juny de 2022
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