
 

 

 

 

DECLARACIÓ DE LA JUNTA DE PORTAVEUS  SOBRE LA CANDI DATURA DE LA 
CIUTAT DE SABADELL PER SER “ CAPITAL DE LA CULTURA CATALANA 2024” 

 

La Capital Cultural Catalana és una iniciativa promoguda des de l’any 2004 per 
l'Associació Capital de la Cultura Catalana, inspirada en la Capital Europea de 
la Cultura, amb l’objectiu de "contribuir a ampliar la difusió, l'ús i el prestigi 
social de la llengua i de la cultura catalana, incrementar la cohesió cultural dels 
territoris de llengua i cultura catalanes i, finalment, promocionar i projectar el 
municipi designat com a Capital de la Cultura Catalana, tant a l'interior com a 
l'exterior. Compta amb el suport del Parlament de Catalunya, que en data 25 de 
març de 2004, va aprovar, per unanimitat de tots els grups parlamentaris, una 
proposició no de llei en aquest sentit. 

 
La possibilitat d’esdevenir Capital de la Cultura Catalana representa una 
oportunitat per a promocionar la cultura plural i diversa de Sabadell, d’ampliació 
i enfortiment dels referents culturals, així com per a donar a conèixer el valuós 
patrimoni cultural, artístic i històric, potenciar el rol de capitalitat de Sabadell al 
Vallès i al territori i, alhora, esdevenir un element catalitzador d’altres recursos 
que reforcin l’atractiu turístic i projectin la ciutat. 
 
Presentar Sabadell com a candidata a Capital de la Cultura Catalana suposa 
una oportunitat per debatre i definir, des d’un comitè expert, plural i consensuat 
amb el Ple de l’Ajuntament, com es projectarà la ciutat, garantint la 
coparticipació del sector (agents culturals i entitats), i grups municipals d ela 
ciutat durant tot el procés. 
 
És per tot això que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell 
manifesta la voluntat de presentar formalment a l’Associació Capital de la 
Cultura Catalana la candidatura oficial de la ciutat de Sabadell per obtenir la 
designació de Capital de la Cultura Catalana per l’any 2024. 
 
 
Sabadell, 5 d’octubre de 2020 
 

 

 

 


