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EL TRASi.LAT DE PIRELLI: NEIX 'EIXAMPLE DE MAR

opinió I SIXTE MORAU REIXACH, Alcalde de Vilanova i la Geltrú

l' Ajuntament, el Departament de
Política Terrítortal han fet
feed-back fins la redacció i apro-
vació del Pla Especia¡ que recull
la transformació de l'antic espai
de la fabrica, Un sol que esde-
vindrá residencial pero que -con-
templa sol verd (el pare central),
activitats económiques, comer-
cíals, hotel S, restauració i oci, la
connexió amb Ribes Roges, el ba-
rri de mar, la ciutat, nous equi-
paments.
Des de la complicitat que ha

suposat aquest anys la quantitat
de fils a moure i tocar, des del
convenciment majoritari que ea-
lia aportar aquest repte, es va tre-
bailar des de l'inici essent cau-
telosos en el passosa fer i fent-los
fermament, sense precipitacions,
des de la negociació, la discussió
i el diáleg constructiu. 1 tot des
del máxím consenso En aquest
sentit val dir que la direcció de

Pirelli i l' Ajuntamentsempre hem
tingut el';" que I'objectiu priori-
tari era la permanencia de la fac-
toria i deIs lloes de trebalL Que-
dava pautat en el conveni que
va signar Pirelli, tots els, repre-
sentants deIs grups municipals a
l' Ajuntament. S'hi il-lustrava que
Pirelli estava interessat en cons-
truir una nova planta industrial
per modernitzar les instal-lacions
i racionalitzar els processos pro-
ductius i la logística. S'hi acordava
qúe seria realitat la construcció
d'una nova fabrica i que aíxó sig-
nificaria el trasllat de l'activitat
global -tant qualitativament
com quantitativa- consíderant
que l'actívítat industrial fos tec-
nológícament de avantguarda
coro ha estat fins a ¡'actualitat.

Cal acabar aquestaretlexió so-
bre la nostra hi-storia fent reco-
neixement i agraímént a tots els
protagonistes d'aquest lIarg pro-
cés : als treballadors i treballa-
dores que han contribu'ital creixe-
ment económíc de la ciutat, a la
direcció de Pirelli que encapca-
lada per l'antic director general
de Pirelli, el vilanoví Xavier Car-
dona, al lIarg de la negociació
ha defensat els legítims interessos
de l'empresa senseoblidar la seva
condició de cíutadá de Vilanova
i per tant ha facilítat l'entesa i

la defensa de la continuitat de
l'empresa, als grups polítics locals
que han volgut treballar des de
la recerca del consens, a la Ge-
neralitat per la implicació i re-
ceptivítat en tota la tramitació,
a l'equip de treball de Garra(Me-
diterránía i a1scíutadans/es que

han fet aportacions en aquest da-
rrer període. Que sigui pel bé del
futur de.la ciutat.

Centenari, 'descanstrucció i nava' canstrucció
L'alcalde vilanoví, Sixte Moral, reflexiona en aquest article sobre els cents anys de Pirelli a la ciutat, la inñuencia que ha tingut la.fábrica

per al desenvolupamentde Vilanova i laque tindrá el naixement del nou barri residencial de l'Eixample de' Mar·

• En el Setmanari ae Vilanova i
la Geltrú del 8 d'agost de 1977
l'historiador Albert Virella dedi-
cava la seva crónica. que sota el
títol de Pretérit Imperfecte, pas-
sava revista aIs fets més impor-
tants de la ciutat des de l'any
1900, a la Fundació de Pirelli a
Vilanova i la Geltrú, concreta-
ment la data de la seva inaugu-
ració la situa el 11 de setembre .
de 1902, per tant ara fa cent anys
i uns quants dies. La lectura de
I'article ens dóna llums UDS

quan\tsinterrogants sobre la opor-
tunitat de la instal-lar ió d'aquesta
indústria i el paper de determinats
prohorns per que arribés a bon
port tot el procés,

De tots els elements i infor-
macions que allá es recullen hi

ha tres aspectes que cntenem que
sobresurten en elmoment históric
de la ciutat. En primer 1I0c la
ubicació de Pirelli a la ciutat va
significar una represa económica
que va ajudar a superar els anys
tristos de finals del segle XIX.
En segon lloc, sense valoracions,
sinó com a simple constatacíó,
la ciutat s'obria a les multina-
cionals i, per tant, a capital forá
iadecisions llunyanes. 1en tercer
1I0c el camp social sembla que
I'entrada d'aquesta fabrica va re-
volucionar en sentir positiu en
els horaris i els jornals que es
pagaven en aquells moments.
Avui cent anys i poc dies després
de la seva inauguració la fabrica
Pirelli esta a punt 'd'iniciar un
procés de desconstrucció en el
centre de la cinta!" i reconstruir-se
de manera molt més moderna i
adaptada als nostres dies al po-
lígon industrial de 1" Masia d'en
Notari. Durant els Ilargs anys

. d'estada de la fabrica a la nostra
ciutat ha estat un deis factors de
riquesa i creixement indiscutible
i evidentment ho ha de continuar'
essent. La relació ent re la fábrica
·i la ciutat amb els arnors i odis
corresponents a tota relació llarga
té en els haver mes aspectes po-
sitius que negatius. La quantitat
de vilanovins i vilanovines que
hi han treballat ja es de per si
un valor important pero a més
ha significat, també. que la for-
mació i qualificació Je la nostra

Escola Universitaria fos recone-
guda per l'alt índex d'inserció la-
boral en la propia empresa.

L'any 1901Vilanova comptava
amb 12:000 habitants. Les prime-
resnegociacions per la ínstal-lació
de Pirelli a Vilanova va captar
I'atenció de Gumá i Ferran, de
Josep Font i Gumá, arquírecté
que en posterioritat va esdeveoÍr

l'autor de la seva construcció, de

Les obres d'enderrocamenl de íesprímeres naus de Pirelli han comaneat aquesla selmana. I FdGFI C. CASTRO,

l'administració i deIs agents eco-
nómícs de la Vila. La historia tam-

bé ens conta els qüestionaments
i els dubtes sobre la bonhomía
d'aquesta ínstal-lació -sovint'
hem recordat queMataré era can-

didata a acollir la factoria i que
les actituds de les autoritats van
suposar cercar nous indrets. AIDb
aquests 100 anys -la ciutat ha
crescut i acollit nous ciutadans
i ciutadanes no té sentit mantenir

, una factoria al seu nucli urbá=-
els sentiments i les vívéncíes de
molts vilanovins i vilanovines han
esta! vinculats a Pirelli: la visita
del rei ítalíá als anys 20, els bom-
bardeigs durant la guerra civíl en
tant que la zona era considerada
estrategica.Ia destrucció el gener
del 39 de la totalitat de la factoria
per part de persones «que no eren

< vílanoveses», la recuperació i ~
nova construcció de Pirelli, la
Wamba, les bobines, I'economat,
les bossesd'aigua calenta, el pas
elevat de la rambla Sama..... es-
deveniments i realitats que han
viscut els protagonistes reals d'a-
questa historia, els cíutadans/es
de Vilanova i la Geltrú,

Passaruna pagina de la historia
de la ciutat s'ha acompanyat
aquestsdarrersanysdelavoluntat
d'avancar des del diáleg, la trans-
parencia i amb un procés par-
ticipatiu que voldríem es consi-
derés una bona experiencia de
participació cíutadana en l'ámbit

de I'urbanisme. Aquesta fou una
opcíó que ja l'any 2000 quedava
contemplada en el conveni de
col-Iaboració urbanística entre
l' Ajuntáment deVilanova i la Gel-
trú i Pireñi Cables i Sistemes,
En aquest.document restáva clar
que calia promoure un concurs
restringít de propostes urbanis-
tiques per a la <kfinició de la

transformació ha produir-se a
l'Espai Pirelli. S'hi garantia que

en el procés hi hagués cura per
facilitar el coneixement públic i
la particípacié ciutadana. 1la va-

loració és més que positiva. Pel
que ha suposat de debat cíutadá,

per l'enriquiment que genera ía
contrastació d'idees i projectes i
especialment pel ressó i coneixe-
ment que han pogut tenir els ciu-
tadans i ciutadanes d'un deIs pro-
jectes emblemátícs de VGN. A

través d'un concurs demerits qua-
tre 'equips d'arquitectes de pres-
tigi internacional ens van donar
resposta i idees sobre la definició
d'una trama urbana que posi de
manifest.la singularitat de l'Espai
Pirelli, amb una especial relle-
vancía de la qualitat formal de
l'espai públic resultant. Les qua-
tre propostes tenien una cohe-
rencia intrínseca entre el discurs
i el projecte, un discurs d'engra-
natge de l'espai amb la resta' de
, la. ciutat condició, sense la qual,
difícilment podríem parlar del
reequilibri urbá que tots perse-
guim en aquesta intervenció, 1

fou precisament la qualitat de les
propostes la que porta a la ciu-
tadania a voler conéíxer I'esde-
venir d'aquestapeca de la ciutat.
A la Fira de Novembre de l'any
passat, a l' estand de Garraf Me-
diterránia, foren exposades les
quatre pro postes urbanístiques
com una mostra més d'aquesta
bídireccíonalitat entre la ciutat

i el projecte dé l'Espai Pirelli.
La importancia i l'exigencía

que tots els implícats ens hem
imposat per actuar sota el criteris
de la qualitat entesa com valor
global, s'ha de fer extensiu a a1tres
plans urbanístícs que hauran d'a-
~. conforrimnt el futur creixe-
ment de la ciutat. L'Espai Pirelli

- ,

és emblemátic per la historia i
és gairebé una obJigació que
col-lectívament tenim. Completar

. la ciutat compacte, urbanitzar de-

finitivament una par! del centre
historie amb la realització de
l'Eíxample de Mar, també ha d'a-
judar a la permeabilitat de la ciu-
tat i en posar de manifest que
les darreres barreres, com la via
deltren , cal que tingui un trae-
tament nou. 1 de la riquesa d'a-
quell treball -del debat entre el
jurat que conformava la mesa de
selecció del concurs convocat per
l'elecció de les millors idees- se
n'escolliren les millors idees,
Aquelles que responien a un mo-
del d'encaix amb la ciutat més
amable: el manteniment deIsusos
cívics a la Rambla de la Pau, la
placa del Mar una placa medi-
terránía com a espai de relació
amb comerc i restauració, el ea-
rácter verd a la banda del Carrer

Lluís Companys, el manteniment
de la memoria histórica recupe-
rant un espai industrial per a equi-
pament, el manteniment d'un
pare central com a element de
centralitat urbana i conectivitat
amb el Pare Sama, el repartiment
i equilibri de distribució d'habi-
tatges, criteris de sostenibilitat.

De les propostesque trencaven
amb l' estructura tancada de la
fábrica del desembre de 2001

~ls murs que tots/es reconeixem
des de diferents punts- i que
suggeríen UD nou eix d'imió que
jugara un paper important al ser-
vei de la Vilanova del segle xXI
i segurament superara l'estricta
marc local i comarcal, esva passar
a la concreció del PERI . Durant
el 2002 l'equip d'arqnitectura i
urbanisme Busquest & Tusquets,
equips tecnícs especialitzats, la
direcció de Garraf Medíterránia,


