
MANIFEST DE L’AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN FAVOR 
DE LA CULTURA 

 
 
 
Des de l’acord dels regidors i regidores dels Grups Municipals de CiU, PSC, 
CUP, ERC, SOM VNG, PP i la regidora Carmen Reina, volem manifestar que 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú aposta per la cultura com a eix clau i 
fonamental en la cohesió social, en l’arrelament i pertinença a una ciutat i a un 
país. Apostem per la cultura i la reivindiquem en totes les seves 
manifestacions, perquè és un dret vinculat als valors, un dret universal, 
essencial i fonamental per a tothom, que garanteix una societat basada en el 
principi de la igualtat i les oportunitats.  
 
Volem garantir el nostre model cultural. Un model de cultura mediterrània, amb 
trets característics propis, marcada per la vida al carrer i la seva influència en la 
vida quotidiana de la ciutadania. Una cultura entesa i expressada en la seva 
màxima amplitud, que té un fort arrelament en la població i que, des de la seva 
funció identitària, consolida, tant els aspectes més tradicionals i representatius, 
com les noves manifestacions que tota ciutat i societat viva incorporen amb 
naturalitat. 
 
Volem expressar a la ciutadania, i especialment a les entitats i associacions de 
la ciutat, el nostre reconeixement i el nostre compromís davant totes les 
manifestacions i esdeveniments culturals que es promouen al llarg de l’any. 
Així, volem manifestar que considerem inacceptable la sentència del TSJC que 
els darrers dies ha sacsejat l’escenari cultural i dels festivals musicals perquè 
limita de forma substancial el nostre model de ciutat culturalment dinàmica i un 
teixit associatiu molt potent que proposa, ocupa i protagonitza un espai 
important en la realització d’esdeveniments culturals i lúdics.  
 
Ens comprometem a continuar assegurant i donant suport a la realització de 
festivals musicals, tant els que ja estan arrelats com els de nova creació, i de la 
resta d’activitats que, periòdicament o de manera excepcional, es puguin 
programar a la ciutat. Alhora, treballarem perquè un espai tan emblemàtic com 
el Molí de Mar continuï acollint activitats culturals, tal com s’ha fet des de fa 
molts anys. Tot plegat, amb l’objectiu que Vilanova i la Geltrú continuï sent una 
ciutat viva i un referent en l’escena musical del país. 
 
Volem manifestar el nostre suport a la mobilització impulsada des de les 
entitats per a aquest dissabte, 16 d’abril, i per això ens sumem a la 
concentració convocada per la Coordinadora d’entitats juvenils i culturals de 
Vilanova i la Geltrú. Perquè la cultura a Vilanova i la Geltrú necessita avui més 
que mai la unió de tothom: “No fem soroll, fem Cultura”. 
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