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Matanzas honora Vilanova

// g.M.

Vilanova i la Geltrú va re-
bre la Clau de la Ciutat de Ma-
tanzas en un acte que va tenir 
lloc la setmana passada a la 
població cubana, i a la qual 
va assistir en representació 
vilanovina el segon tinent 
d’alcalde, Josep-Tomàs Álva-
ro. De fet, Álvaro i dos tècnics 
municipals van viatjar a l’illa 
per comprovar la destinació 
dels ajuts que Vilanova ha 
fet a Matanzas, en el marc 
de l’agermanament que les 
uneix, i per decidir amb les 
autoritats matanceres quins 
nous projectes es finançaran 
des de la capital del Garraf. 
L’Assemblea del Poder Popu-
lar (ajuntament) de Matanzas 
va decidir aprofitar la visita 
per lliurar a Álvaro la Clau de 
la Ciutat, en un acte solemne 
en què es van interpretar els 
himnes de Cuba i Catalunya. 
Els representants vilanovins 
també van participar en la 
Festa de la Colla, un romiatge 
fins a l’ermita de Montserrat, 
avui desproveït de culte i en 
procés de reforma.

Vilanova i Matanzas, 
coneguda com l’Atenes de 
Cuba, van ratificar els acords 
d’agermanament i coopera-

ció. Està previst que una dele-
gació cubana visiti Vilanova 
entre l’abril i el maig. En les 
reunions es va plantejar la 
possibilitat que Vilanova col-
labori en la urbanització de la 
plaça de Vilanova i la Geltrú, 
situada al costat del mercat 
de Matanzas, i on recent-
ment s’ha instal·lat l’estàtua 
de Josep-Tomàs Ventosa, bes-
sona de l’existent a la plaça 
de la Vila vilanovina.

Josep-Tomàs Álvaro ha 
destacat l’evolució que ha 
viscut Matanzas en la preser-
vació de la morfologia dels 
habitatges del segle XIX, que 

el govern de la ciutat preveu 
rehabilitar, i en el treball mu-
nicipal per la qualitat de vida 
dels habitants de la ciutat. Els 
vilanovins van visitar també 
l’Oficina de l’Historiador de 
la Ciutat, Arnaldo Jiménez, 
a la qual Vilanova va cedir 
material informàtic. La de-
legació va dur a Matanzas 
3.000 euros en metàl·lic per 
col·laborar en el projecte de 
la plaça i dotar l’Ajuntament 
matancer d’equipament in-
formàtic. També es van re-
unir amb el Casal Català de 
Cuba, que ha rebut 600 euros 
de l’Ajuntament vilanoví.

Álvaro i Miguel signen l’acord de cooperació DIARI

L’Atenes cubana 
lliura a Josep-Tomàs  
Álvaro la Clau             
de la Ciutat
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