RENOVACIÓ DEL VOT DEL POBLE, FESTA MAJOR 2016.
5/8/2016

Mare de Déu de les Neus,

aquí ens teniu a nosaltres, els vilanovins, fent una cosa que ens és ben
característica: fem cridòria, xivarri i gatzara, perquè aquesta és una manera
molt nostra de ser, per Carnaval, per la Festa Major i tot l’any. Aquí no hi ha
majoria silenciosa, sinó majoria sorollosa!

Som gent renouera perquè som gent alegre. Som gent eixordadora perquè
ens agrada la gresca. Som gent cridanera perquè som una mica repatanis.
El soroll i el bullici que avui us oferim són una expressió de la nostra
vitalitat, de les nostres inquietuds i de la nostra pluralitat de veus. També és
una mostra del nostre amor a les tradicions i a la cultura. Perquè, de fet, no
és soroll, és cultura.

Cridem perquè hi ha molts motius per cridar i per no restar indiferents. Com
podríem callar, quan en el nostre entorn hi ha també sofriment i injustícies?
Alcem la veu per fer notar que estem disposats a plantar cara als
poderosos,

als

fonamentalistes,

als

aprofitats,

als

corruptes,

als

manipuladors, als privilegiats.

Potser algú no ho entendrà, però a sota d’aquesta bullanga hi ha també
bonhomia, tolerància, respecte i concòrdia. Som gent sorollosa, és cert,
però també som gent que sap estar atenta a les necessitats dels més
desafavorits, els de casa i els de fora, i ho demostrem tot l’any mitjançant
tota mena d’iniciatives.

Plaça de la Vila, 8 • 08800 Vilanova i la Geltrú • 93 814 00 00 • www.vilanova.cat

1

Verge Blanca de les Neus, enmig de l’eixordadissa nostra de cada dia, feunos el do, a cadascun de nosaltres i a tota la ciutat, d’un cor més gran, més
atent, més obert, més comprensiu, més solidari, més compassiu.

Visca la Festa Major!

Neus Lloveras i Massana
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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