
 
 

 
 

5a ASSEMBLEA MUNICIPAL OBERTA  
Dissabte 26 de maig, a les 19 h a Neàpolis 

 

 

 
 

 

Benvolgudes senyores i benvolguts senyors,  

Com a presidenta de l'Associació Apapachar faig la següent proposta amb la finalitat de fer més 

nostra la ciutat de Vilanova, per ajudar-nos a aturar el nostre pas, per dedicar-nos una mica més 

de temps a nosaltres.  

M'imagino una ciutat que, passejant pels seus carrers, en una paret, enmig d'una plaça... 

m'ofereixi l'oportunitat de contemplar una pintura feta per un veí, que em permeti aturar el meu 

pas per a llegir un poema escrit per un 'desconegut' - 'desconeguda', que em permeti delectar-

me mirant una escultura feta per un ciutadà - ciutadana de Vilanova.  

M'imagino una ciutat amb diferents espais per afavorir que ens puguem manifestar de manera 

artística i/o plàstica, sempre dins d'uns marges de respecte a les persones i a l'entorn.  

No em refereixo a 'amagar' aquest art dins locals com poden ser els Centres cívics... que també 

estaria bé. Em refereixo a mostrar de forma oberta totes les expressions possibles i conèixer-nos 

a través del que fan les nostres mans, els nostres cors, les nostres ànimes.  

M'imagino una ciutat que no només es mou al ritme del turuta. Me la imagino amb traços de 

colors, amb paraules que ens transportin amb el vent, amb la olor del fang recent modelat. 

Fem de Vilanova un llenç sobre el que puguem pintar, esculpir i escriure. Busquem entre tots 

parets en diferents carrers, busquem racons bonics que ens passen desapercebuts, busquem... 

perquè Vilanova també es pugui definir com una ciutat oberta a l'expressió dels seus habitants. 

Per donar cabuda a tot l'art que batega, permetem de forma temporal (no fixa) la plasmació del 

mateix. Canviar les diferents obres cada mes, cada dos mesos, cada tres...  

Fem de la ciutat un museu obert i canviant; que ens permeti mirar-la amb uns altres ulls, amb 

un altre ritme, amb un pas més lent; que ens xiuxiuegi a l'orella perquè sortim de les nostres 

cases per descobrir, per descobrir-nos.  

Fem de Vilanova una ciutat nostra. 

Laura Cavayé (Presidenta de l'Associació Apapachar) 

 

 

FEM DE VILANOVA UNA CIUTAT NOSTRA  


