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INTERVENCIÓ DE L’ALCALDESSA DE VILANOVA I LA GELTRÚ EN LA 
INAUGURACIÓ DE LA PLAÇA DEL PORT. 13/6/2018 

 
 
 
1. Benvinguda 
 
En primer lloc, vull donar la benvinguda a casa seva al conseller de Territori i 
Sostenibilitat, Honorable Sr. Damià Calvet. Ens fa molta il·lusió que sigui avui a 
Vilanova i la Geltrú per inaugurar l’obertura d’aquest nou espai tan rellevant per a 
la façana marítima i el conjunt de la ciutat.  
 
Ens fa il·lusió rebre el conseller perquè és vilanoví, perquè fa anys que el coneixem i 
sabem del seu compromís amb el territori i de la seva manera de fer honesta i 
responsable. En un moment tan complex per les institucions del país, vull agrair el 
deure que ha assumit Damià Calvet amb el país i desitjar-li sort i encerts.  
 
Igualment, vull donar la benvinguda:  
 

- al Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Sr. Ricard Font,  
- al gerent de Ports de la Generalitat, Sr. Joan Pere Gómez 
- a la directora dels Serveis Territorials de Territori i Sostenibilitat, Sra. Maria 

Mercè Santmartí 
- a la responsable de la Zona Portuària Centre, Sra. Margarita Díez 
- als regidors i regidores; presidenta del Consell Comarcal; conjunt 

d’autoritats 
- a tots els representants d’entitats i associacions de Vilanova i la Geltrú, la 

presència dels quals dona sentit a aquest acte, ja que en definitiva és la 
societat civil qui ha de treure profit i gaudir d’aquest nou espai públic d’ús i 
gaudi cívic.  

 
 
2. Breu repàs històric  

 
Sembla que fos ahir, però han passat alguns anys, des de les primeres converses 
entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i Ports de la Generalitat de Catalunya, per 
manifestar la voluntat i el compromís mutu, per fer efectiva l’obertura de la plaça 
del Port al conjunt de la ciutat.  
 
Des de l’Ajuntament de la ciutat vam abraçar de seguida la proposta. Ho enteníem  
com una gran oportunitat per a la ciutat. Una oportunitat per harmonitzar la façana 
marítima i per cosir-la amb el conjunt del nucli urbà, una idea que casava 
completament amb la voluntat del govern de potenciar i aprofitar al màxim totes les 
oportunitats que ens dona el mar.  
 
Per part de Ports, amb la llavors gerent Dolors Rodríguez, la idea d’obrir plaça del 
Port formava part d’una aposta global per la integració dels ports a les ciutats, de 
deixar de donar l’esquena a la ciutat, sempre garantint les condicions necessàries 
per continuar realitzant la seva activitat pròpia.  
 
De seguida ens vam adonar que la ciutadania hi tenia molt a dir. L’obertura de la 
plaça del Port, que comportava la creació d’un nou espai de 12.400 metres quadrats 
a la façana marítima -i per tant esdevenia l’espai públic més extens de la ciutat- no 
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era una qüestió d’interès de Ports o de l’Ajuntament. Era una qüestió d’interès de la 
ciutat. En aquest sentit, cal agrair la disponibilitat de Ports de la Generalitat a ser 
flexible i a comprendre perfectament que els vilanovins i les vilanovines volien 
opinar. 
 
Vull recordar les sessions informatives que es van realitzar l’any 2014, el debat 
generat, el procés de participació ciutadana, que va derivar en un nou escenari en 
què hi va guanyar la ciutat. Es va convocar un concurs d’idees que anava més enllà 
d’obtenir un projecte per a la plaça del Port. Es planificava el futur de la façana 
marítima, es decidia la façana marítima que volíem. La vam escollir col·lectivament. 
I ara l’hem començat a fer realitat, amb la urbanització de la plaça del Port.  
 
M’agradaria recordar alguns moments clau, en tot aquest procés de reordenació de 
la façana portuària. Per exemple, el moment de la retirada de la tanca de la 
dàrsena pesquera, el juny de 2014, fruit d’un acord molt negociat, entre Ports de la 
Generalitat, la Confraria de Pescadors i l’Ajuntament de la ciutat.  
 
Mesos després, el febrer de 2016, es va retirar la tanca d’aquesta plaça, de la plaça 
del Port, fet que va suposar un canvi visual molt important a la façana marítima. 
Després han vingut intervencions al trajo de Garbí, per connectar-lo millor a peu i 
amb bicicleta. I també altres obres, que no guarden relació estricta amb el Port, 
però sí que s’emmarquen en la transformació de la façana marítima, com la 
remodelació de la platja del Far i les millores al torrent de Sant Joan.  
 
 
3. Un espai per a la ciutat 
 
En definitiva, el que celebrem avui, que és la recepció d’aquesta gran plaça per part 
de la ciutat de Vilanova i la Geltrú, és el resultat d’un llarg procés, que ha contingut 
moltes converses, negociacions i actuacions, també amb vosaltres: veïns i veïnes, 
pescadors, amarradors, científics i investigadors, club nàutic, comerços, entitats i 
empreses dedicades a la gastronomia i el turisme... Sempre ha prevalgut la 
voluntat comuna de beneficiar la ciutat, que hi guanyéssim els vilanovins i les 
vilanovines. Cal reconèixer l’esforç de tothom, que ens permet avui celebrar aquest 
nou espai públic. 
 
Per acabar, vull desitjar a tota la població de Vilanova i la Geltrú que en gaudeixi. 
Que gaudeixi d’aquesta nova plaça del Port, que ens brinda un contacte directe amb 
el mar. Que ens ofereix un espai ampli i agradable per passejar i fer activitats. Que 
ens proporciona nous arguments, noves excuses, per baixar a la façana marítima de 
Vilanova i la Geltrú. Tenim una façana marítima excepcional, que amb els anys es 
va ordenant i esdevé més atractiva i acollidora, tant per a la població local com per 
als visitants.  
 
 
 
Gràcies a totes i tots per haver vingut. 


