Ajuntament de Mataró

Sra. Núria Moreno Romero
Regidora d’Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura
La “Nit de la Cultura”” i els “Guardons Cultura-Mataró” són un projecte que en el seu
moment el govern va fer seu amb l’objectiu que el món cultural de la Ciutat tingués
un dia per reunir-se en un ambient de festa. També, sobretot, es volia posar en valor
i fer un reconeixement a la tasca i els projectes realitzats durant l’any per persones i
entitats de la ciutat o que hi tenen relació.
Tenir entre els membres del jurat en la primera edició de la Nit de la Cultura a
l’actual Conseller de Cultura, Lluís Puig Gordi, ha estat un honor i una manera de
demostrar la importància que per la Direcció de Cultura tenia aquesta iniciativa. És
per aquesta raó que, en un escrit anterior, et demanava que el Conseller Puig Gordi
pogués intervenir a l’acte a través de videoconferència o gravació prèvia. Penso que
aquest fet representa una mostra de solidaritat amb el nostre govern legítim, que es
troba empresonat o a l’exili, com és el cas del Conseller de Cultura.
Lamento molt sincerament el teu silenci, fins i tot quan t’he reclamat una resposta.
És evident que el temps juga en contra nostra i retardar la resposta és una manera
d’impossibilitar el que hem demanat des del grup municipal de CiU, i que ho hem fet
fent-nos ressò del que vol el sector.
Preveient que això pogués passar, i malgrat hagués preferit ser només un simple
col·laborador, m’he permès posar-me personalment en contacte amb el Conseller.
Adjunt a aquest escrit t’ajunto un llapis de memòria on hi trobaràs un petit vídeo on
l’Hble. Sr. Lluís Puig excusa la seva assistència, felicita als guardonats i també a la
Ciutat per la iniciativa de la Nit de la Cultura.
Confio que des de la Direcció de Cultura es projectarà el vídeo en el moment que es
consideri més oportú durant el desenvolupament de la Nit de la Cultura. Estic segur
que, en compliment de l’aprovació al Ple d’ahir de l’adhesió a la iniciativa
#seientlliurees, avui a Can Gassol hi podrem trobar 10 seients amb el nom dels
presos polítics empresonats, alguns dels quals des de ja fa més d’un mes.
Reb una cordial salutació mentre resto a l’espera de la seva resposta.
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