
MANIFEST DEL 15 D’ABRIL DE 2011, NO AL TANCAMENT D’ELS GENIS

L'Associació d'Activitats Culturals Els Genis de Badalona vol posar de manifest que:

- la Cultura ha d'ésser gestionada des de tots els  punts de vista,  contemplant la  
màxima  diversitat  possible,  potenciant  la  cohesió  social  i  intergeneracional,  i  a 
l'abast de tothom. 

- la  coexistència  d'espais,  tant  municipals  com  fruit  de  la  societat  civil,  és 
imprescindible  per  acollir  la  pluralitat  tipològica  d'activitats  i  l'establiment  de 
relacions participatives i complementàries a la ciutat. 

- és  evident  que  l'administració  local  no  pot,  ni  ha  d’abastir  totes  les  activitats 
culturals d'una ciutat tant inquieta com és Badalona. No hem de permetre que la  
creativitat es vegi abocada a l'exili.

- cal potenciar i acompanyar les iniciatives que sorgeixen de l’interès i l’esforç de la 
ciutadania.  És  incoherent  impedir  i  obstaculitzar  aquestes  actituds  i  encara  més, 
donades les retallades econòmiques actuals.

- la comunicació amb l'administració ha d'ésser eficient i eficaç, i aportar solucions 
concretes a les necessitats reals.

- l'Associació d'Activitats Culturals  Els  Genis de Badalona,  des de la  seva creació, 
treballa en aquesta direcció i amb la voluntat d'assolir els objectius manifestats. 

Els Genis vol recordar que des del 2006 ha fet a/i per Badalona:

- Més de 500 activitats musicals en viu (jazz, rock, flamenc, electrònica, 

funk, etc)

- Més de 50 exposicions d’arts plàstiques.

- Més de 50 obres de teatre.

- Tallers de: Monòlegs, programari lliure 9smitjans, gospel i percussió, 

enregistrament de música, balls de saló, dansa del ventre.

- Col·laboració  durant dos anys en el  Festival  Internacional  de Màgia 

LICHANG.

- Festival Internacional de FILMETS durant dos anys.

- Col·laboració  per  enregistrament  de curtmetratges  per  alumnes de 

l’ESCAC.

- Col·laboració amb l’escola de música de Badalona per a actuació de 

final de curs infantil.

- Enregistraments  de  vídeo  clips  musicals  oficials:  KITSCH  2009, 

Imitació. EL SOBRINO DEL DIABLO 2007, Playstation y cubatas.

Si comparteixes aquest desig a favor de la cultura lliure i creativa, adhereix-te.
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