
 
 

 

 

 
Benvolgudes, benvolguts, 

 
Ens dirigim al conjunt d’entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú per expressar el 
reconeixement i el suport del govern municipal a totes les manifestacions i 
esdeveniments culturals que promoveu al llarg de l’any. La sentència del TSJC que els 
darrers dies ha sacsejat l’escenari cultural i de festivals musicals, és un cop dur a un 
model de ciutat molt dinàmica culturalment, amb un teixit associatiu molt potent que 
proposa, ocupa i protagonitza un espai important en realització d’esdeveniments 
culturals i lúdics. 
 
La sentència ens afecta com a ciutat i va molt més enllà de la implicació directa amb el 
Festival Nowa Reggae, ja que bona part dels concerts i festivals que es duen a terme al 
llarg de l’any en recintes oberts a la ciutat estan actualment en entredit. Així mateix, en 
ser una sentència que crea jurisprudència, repercuteix també en els festivals musicals de 
tots els municipis de Catalunya.  
 
La posició del govern de Vilanova i la Geltrú és ferma, en primer lloc, en el sentit de 
buscar opcions per possibilitar la celebració dels festivals previstos a la ciutat, en el marc 
de la normativa vigent i vetllant també per la minimització de les molèsties al veïnatge. 
Així ho estem treballant colze a colze amb les entitats organitzadores. D’altra banda, 
també hem iniciat contactes amb les entitats municipalistes i la Generalitat per liderar un 
moviment de reivindicació dels canvis legislatius, amb l’objectiu de modificar les 
condicions d’autorització dels concerts i festivals d’interès per a les ciutats.  
 
Així mateix, per part del govern municipal volem deixar constància de les millores que ha 
estat fent l’Ajuntament de la ciutat els darrers anys en favor de la seguretat i 
l’harmonització dels nivells acústics dels festivals amb la normativa, a la vegada que tant 
des de l’Ajuntament com des de les entitats s’han mantingut contactes amb el veïnatge 
per minimitzar les molèsties.  
 
Per aquest motiu, i perquè existeix una sentència prèvia favorable en el contenciós sobre 
la llicència del Nova Reggae del 2011, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha mantingut 
els darrers anys els permisos a l’espai del Molí de Mar i ha rebut amb desagradable 
sorpresa la recent sentència del TSJC. Una sentència, per altra banda, que no es pot 
recórrer, tal com ha conclòs després d’estudiar-ho l’equip jurídic de l’Ajuntament, d’acord 
amb altres gabinets jurídics. 

Us volem reiterar, des de l’equip de govern, el nostre absolut suport a l’activitat i el 
dinamisme que promoveu les entitats i col·lectius, que fan la ciutat viva. Així mateix, 
manifestem el nostre suport a la mobilització impulsada des de les entitats. Aquest 
dissabte, 16 d’abril, ens sumarem com a representants municipals a la concentració 
convocada per la Coordinadora d'entitats juvenils i culturals de Vilanova, sota el lema 
“No fem soroll, fem cultura”. 

La cultura a la nostra ciutat necessita més que mai la unió de tots i totes.  
 
Rebeu una salutació cordial.  
 
Equip de govern de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
 
 
Vilanova i la Geltrú, 13 d’abril de 2016  
 


