
CONVIT A LA FESTA DE LA DIVERSITAT CULTURAL  
 
Avui ens trobem aquí de forma festiva per posar en relleu la 
diversitat cultural present a la nostra ciutat. L’any 2001 la UNESCO 
aprovava la Declaració Universal sobre Diversitat Cultural on 
aquesta s’eleva a la categoria de patrimoni comú de la humanitat i 
s’insta a promoure polítiques per protegir i potenciar la diversitat de 
les expressions culturals i crear les condicions per a que les cultures 
prosperin i mantinguin  interaccions lliures de forma mútuament 
profitosa. 
 
Vilanova i la Geltrú  és exemple de diversitat i mestissatge, és una 
ciutat oberta i acollidora, en els darrers anys la seva transformació 
ha esdevingut un marc immillorable d’interrelació cultural, on 
conviuen diferents cultures, valors, formes diferents de relacionar-se 
entre les persones i els col·lectius.   
 
A la nostra ciutat treballem plegats per promoure corrents del diàleg 
mutu que ens permetin definir valors comuns a partir de les 
diferències. Existeix una voluntat compartida per la millora de 
l’equitat i la cohesió social. 
 
 
Reconèixer la diversitat i celebrar-la suposa: 
 

• Considerar que la cultura adquireix formes diferents a través 
del temps i l’espai i es manifesta en l’originalitat i la pluralitat 
de les identitats i de les expressions culturals del pobles i les 
societats que conformen la humanitat. 

 
• Afirmar que la diversitat cultural és una característica 

essencial de la humanitat i del nostre país, que cal  valorar i 
preservar en benefici de totes i tots. 

 
• Ser conscients que la diversitat cultural crea un món més ric i 

plural, que augmenta les possibilitats i nodreix les capacitats i 
els valors humans; alhora que constitueix un dels principals 
motors del desenvolupament. 

 
• Recordar que un marc de democràcia, justícia social i 

respecte mutu on prengui rellevància la diversitat cultural és 
indispensable per a la Pau. 

 



• Destacar la importància de la cultura per a la cohesió social  i 
ser conscient que la diversitat cultural agafa la seva fortalesa 
amb la lliure circulació de les idees i es nodreix dels 
intercanvis i les interaccions constants. 

 
La Festa de la Diversitat Cultural  neix a partir del desig compartit i 
fruit del treball conjunt d’entitats culturals i de l’Ajuntament de la 
ciutat,  amb la voluntat de generar i multiplicar espais de diversitat i 
convivència.  

Sota el nom El món a les teves mans, podrem gaudir de bona part 
de la riquesa cultural de la ciutat, des d’una vessant lúdica. Us 
convidem a continuar gaudint-ne! 
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