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Alcalde Vilanova i la Geltrú 1979-1991 

Polític 

 

Estudis de batxillerat al Col·legi Samà i de 
peritatge a l’Escola Industrial.  
 
Des de jove participa en l’escoltisme, nascut 
com un dels primers moviments apadrinats per 
un sector progressista de  l’església catalana, 
del qual fou un dirigent local, on mostrà una vocació per l’activitat social i la 
política, que es comença a manifestar en oposició al franquisme. A partir de 1967 
formà part d’un dels grups, que actuaven a la clandestinitat, que donaren origen 
al Moviment Socialista de Catalunya i després donaren al Partit dels Socialistes 
de Catalunya (PSC).  
 
Des de 1971, quan s’inicià l’organització del moviment unitari de l’Assemblea de 
Catalunya, els que integraven els petits grups que actuaven aïlladament a la 
clandestinitat es començaren a manifestar de manera mes descoberta. El 1979, 
quan es convocaren les primeres eleccions municipals democràtiques va ser 
designat per encapçalar la llista del PSC a Vilanova i la Geltrú. Fou alcalde durant 
tres legislatures, sent el primer alcalde de la democràcia.  
 
En els seus primers anys de mandat la ciutat va experimentar una transformació 
notable. Una de les realitzacions que cal destacar és l’aprovació del Pla General 
d’Ordenació Urbana, la construcció de les vies de ronda, la supressió de tots els 
passos ferroviaris a nivell, la construcció d’escoles públiques, l’ordenació de les 
primeres zones de vianants o l’intent d’integració de les diverses urbanitzacions 
a la ciutat, entre d’altres. El 1987 va esdevenir president del Consell Comarcal 
del Garraf, quan l’organisme es va constituir per primera vegada.  
 
Un dels afers més conflictius, va succeir durant la última legislatura, i va ser 
conegut per Pirelli Mar, una reacció ciutadana que es produí en donar-se a 
conèixer la proposta d’ordenació del territori que havia de quedar lliure pel trasllat 
de les instal·lacions de l’empresa Pirelli. A les eleccions de 1991 el PSC perdé 
l’alcaldia, per la coalició formada per Iniciativa per Catalunya i Convergència i 



 

Unió. Casanovas va seguir fins el 1992 que va dimitir i va  ser nomenat 
governador civil de Lleida fins el 1993, que va ser  nomenat governador civil de 
Barcelona. Al entrar el Partit Popular va finalitzar la seva tasca coma governador 
i va entrar com a directiu en una empresa pública de Barcelona.  
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