Discurs de l’Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras,
en l’obertura l’Eix Diagonal
2 de desembre de 2011
Molt Honorable President de la Generalitat, Honorable Conseller de Territori i
Sostenibilitat, Il·lustríssims alcaldes i alcaldesses, delegats del Govern a Barcelona i
a la Catalunya Central, secretaris generals, directors generals, president de
DRAGADOS, president de GISA, autoritats, amics i amigues.
Permeteu-me que les meves primeres paraules serveixin per reflectir i transmetre el
sentiment de les corporacions i de les ciutats del territori de l’Eix Diagonal.
Primer de tot, i és d’absoluta justícia fer-ho així, voldria tenir molt present i
reconèixer totes les persones que han cregut en aquesta idea de l’Eix Diagonal,
totes aquelles persones que han sumat esforços per fer-la possible... és molta gent,
ja sigui des de càrrecs amb responsabilitat institucional o des de la pròpia societat
civil del país. Sí... Ha estat una llarga aventura, que va començar a finals de l’any
1999 i per això, vull referir-me molt especialment als alcaldes que van promoure
aquesta voluntat conjunta, em refereixo naturalment als senyors Sixte Moral,
Joan Aguado, Jordi Aymamí i Jordi Valls.
Avui nosaltres en som hereus, però a tots ells i elles, moltes gràcies i el nostre més
profund agraïment.
Vull posar un èmfasi especial que aquesta realitat on ara ens trobem és un
exemple d’esforç i d’aposta col·lectiva, on ha prevalgut la col·laboració
deixant de banda interessos partidistes o retrets demagògics... la C-15 és el
reflex del que és un projecte col·lectiu de país amb voluntat de cohesió social i de
vertebració territorial, un projecte que fa possible i potencia la idea d’una Catalunya
descentralitzada, diversa, moderna, capaç de crear noves centralitats fortes,
dinàmiques, competitives i generadora de benestar per a les famílies i les
persones.
L’obertura de

la

C-15

era

una

necessitat,

era

un

deute

històric

de

les

administracions públiques cap els nostres territoris... però també us he de dir que
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ho vivim com una oportunitat. Una oportunitat per potenciar i millorar encara més
la nostra idea d’equilibri territorial i de desenvolupament de polítiques socials i
econòmiques.
Cada municipi, cada territori vol treballar i decidir sobre el seu futur, és evident.
Cadascú de nosaltres fa una aposta clara del que vol per la seva ciutat. Però això es
pot fer de moltes maneres, i nosaltres hem apostat per fer-ho compartint, per
fer que la nostra diversitat sigui una oportunitat conjunta. Per això, President, us
donem les gràcies per compartir aquesta aposta amb tots nosaltres.
Vivim moments difícils, molt difícils. Temps on s’han de prendre decisions
complexes, temps que ens exigeixen sacrificis per adequar el model en que vivim a
les nostres possibilitats reals... s’ha de fer, no en tenim cap dubte. Però davant
d’aquesta situació, hem de ser capaços de sumar i d’aprofitar al màxim els
nostres recursos i possibilitats i, n’estem convençuts, que avui obrim una
infraestructura que ens permet sumar, que ens permet marcar el rumb cap a una
direcció prioritària: la recuperació econòmica del país.
Som quatre territoris, som diferents ciutats amb vocació de tenir el nostre paper en
el conjunt del país. Ara estarem a tocar, estarem molt més a prop i per això no ens
estarem quiets, no ens esperarem, ens posarem a punt, liderarem projectes que
uneixin l’interior amb el mar i el mar amb l’interior... perquè les vies de
comunicació i transport per si soles no esdevenen res, però si som capaços
d’aconseguir una orientació i una utilització adequades esdevenen un dels principals
motors dels territoris que uneixen.
Per això, l’obertura de la C-15 ens engresca i ens esperona a cercar fórmules que
potenciïn les relacions i les activitats. La C-15 facilitarà els desplaçaments dels
treballadors i treballadores, facilitarà les relacions a nivell comercial, de transport,
de contacte entre les empreses i els diferents sectors econòmics; però també
permetrà un millor coneixement del territori, i afavorirà interessos a nivell turístic i
cultural.
Permeteu-me que faci una referència més concreta a Vilanova i la Geltrú.
Vilanova és una ciutat amb un bon teixit comercial, industrial, amb universitat, és
una ciutat turística, gastronòmica, amb un patrimoni rellevant i amb una forta
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riquesa cultural i festiva. Alguns d’aquests elements són comuns a altres ciutats de
l’Eix... però Vilanova i la Geltrú posseeix un fet diferencial que aporta un valor afegit
al territori: el Mar, el Port. No en tingueu cap dubte, liderarem i compartirem
aquesta oportunitat que ens ofereix la pròpia ciutat.
Sabrem estar a l’alçada, sabrem liderar el futur... perquè farem una aposta
per la innovació, per pensar diferent, per trobar noves maneres de fer i apostant
per

les persones, per

la ciutat

i pel

país.

Ho

farem

sumant,

amb

transparència, amb austeritat, amb proximitat, potenciant la cultura de
l’esforç, la creativitat, el coneixement... tots ells, valors que han de ser la nostra
senya d’identitat i que compartirem amb la resta de ciutats de l’Eix Diagonal.
Moltes gràcies a totes i a tots.
Neus Lloveras
Alcaldessa de Vilanova i la Geltrú
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