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INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN EL 
LLIURAMENT DEL 9È PREMI ROIG TOQUÉS. 18/6/2018 

 
 

1. SALUTACIÓ 
 
Bona tarda a totes i a tots. És un plaer celebrar amb tots vosaltres la novena edició 
d’aquest premi que, tal com ja s’ha palesat, posa en relleu el reconeixement de 
Vilanova i la Geltrú com a ciutat amb mar, i també del caràcter mariner propi del 
Garraf i del Penedès.  
 
I també, per altra banda, aquest premi homenatja i manté viu l’esperit d’un 
personatge, Francesc Roig Toqués, que dedicava la seva vida a recopilar, a 
reinterpretar i a compartir tots aquells documents, materials, coneixements, que li 
arribaven relacionats amb el mar. Roig Toqués va construir un relat propi sobre el 
mar, i el compartia amb tothom, amb la casa sempre oberta a visitants, periodistes 
i curiosos d’arreu.  
 
 

2. FELICITAR ELS PREMIATS 
 
És preceptiu que en primer lloc feliciti les persones premiades en aquesta novena 
edició dels premis Roig Toqués.  
 
Pau Pons, un home de mar. Una persona respectada i estimada per tothom, que ha 
dedicat la vida al mar: a l’activitat de pescador, i també al foment i la divulgació de 
la cultura i el patrimoni mariner que tant ens interessa preservar. 
 
Michel André, un altre home de mar, encara que des d’una vessant totalment 
diferent. Un científic reconegut internacionalment, compromès amb la recerca 
perquè els mars i els oceans mantinguin la vida, la diversitat biològica que els són 
propis, en el propi benefici nostre, de la societat.  
 
A tots dos, us vull expressar la il·lusió que em fa que se us hagi atorgat aquest 
premi. La ciutat de Vilanova i la Geltrú reconeix la vostra trajectòria, la vostra 
dedicació, el vostre compromís i la vostra manera de viure la relació amb el mar. 
Moltes gràcies, doncs, per l’aportació que heu fet i continueu fent, i felicitats. 
 
 
En una categoria diferent, però absolutament interessant, vull felicitar també el 
premi atorgat a l’escola Volerany. L’esperit d’aquest premi va molt vinculat a 
complementar tota la tasca que ja s’està fent des de l’àmbit educatiu de la nostra 
ciutat, a través de programes com l’Agenda 21 escolar o d’altres, per sensibilitzar 
els infants sobre què significa ser una ciutat marítima, sobre tots els tresors que 
conté i la necessitat de tenir-ne cura, perquè ens retorni en forma d’oportunitats en 
molts àmbits.  
 
I, és clar, vull felicitar un any més el col·lectiu Sala 1 per aquesta iniciativa tan 
encertada, que és el concurs de curtmetratges el Rotllo d’en Roig, que fomenta la 
creativitat a la ciutat i alhora aporta un component refrescant i amè a aquesta gala, 
del qual tots i totes gaudim molt. Felicitats a tots els participants del concurs i en 
especial als guanyadors.  
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3. VILANOVA I LA GELTRÚ I EL MAR 

 
Vilanova i la Geltrú ha pres consciència, amb els anys, de la seva relació amb el 
mar i la seva identitat marinera. Els darrers anys, hem fet un esforç important per 
obrir la ciutat –tradicionalment dividida per la via- cap al mar.  
 
S’ha treballat per ordenar el discurs del patrimoni sobre el mar, amb l’exemple més 
visible en l’Espai Far. S’ha integrat el port a la ciutat i s’ha viscut una important 
transformació de la façana marítima, amb les recents remodelacions de la platja del 
Far i la plaça del Port, entre d’altres intervencions.  
 
S’ha impulsat el potencial turístic que ens aporta el mar i s’ha estat al costat de qui 
treballa fent compatible l’explotació humana del mar i la seva preservació, com són 
el sector pesquer i el sector científics, avui representats amb els dos premiats. Els 
premis Roig Toqués són, doncs, també, un signe de què Vilanova i la Geltrú és una 
ciutat orientada cap al mar.  
 
 

4. AGRAÏMENTS 
 
Voldria agrair a totes les persones, entitats, col·lectius, institucions, que treballen 
per fomentar aquesta relació i aquesta identificació de Vilanova i la Geltrú amb el 
mar. Moltes, sou presents en aquest acte. Per tant, gràcies.  
 
I finalment vull agrair a tothom qui fa possible l’atorgament dels premis Roig 
Toqués, des de la seva família –representada per les seves filles-, fins als membres 
del jurat –que han assumit aquesta tasca amb compromís-, i a Bernat Deltell, Jordi 
Martí, tots els tècnics que han participat en l’organització.  
 
 
 
Moltes gràcies a totes i a tots.  
 


