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Aquest eix viari que unirà Manresa amb Vilanova és un element 

estratègic de primer ordre per al desenvolupament econòmic del nostre 

àmbit territorial i suposa l'accessibilitat de la Catalunya central vers el 

litoral 
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El continu degoteig d'informació preocupant sobre la situació econòmica 

general fa que quan sorgeixen notícies positives que ens haurien de 

merèixer a tots el màxim interès no tinguin el ressò mediàtic que caldria. 

 

Aquest és el cas de la publicació de la contractació per part de la 

conselleria d'Obres Públiques de la darrera fase de l'execució i 

condicionament de l'eix diagonal, l'eix viari que unirà Manresa fins a 

Vilanova i la Geltrú, travessant quatre comarques, Bages, Anoia, Alt 

Penedès i el Garraf i 16 termes municipals i unirà les ciutats de Manresa, 

Sant Salvador de Guardiola, Igualada, Capellades, Sant Pere de 

Riudebitlles, Vilafranca del Penedès, Canyelles i Vilanova i la Geltrú. 

 

Considerem aquest eix viari un element estratègic de primer ordre per al 

desenvolupament econòmic del nostre àmbit territorial i alhora permetrà 

la configuració d'una nova centralitat al país. Suposa l'accessibilitat de la 

Catalunya central vers el litoral i la interconnexió d'un sistema de ciutats 

mitjanes, diverses i dinàmiques. 

 



Ja el novembre de 1999 a Vilanova i la Geltrú, els alcaldes de Manresa, 

Igualada, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú van fer sentir la 

seva veu de manera conjunta, en una declaració solemne, tot reivindicant 

al govern que donés prioritat a l'eix diagonal i amb l'aposta que aquesta 

infraestructura seria un actiu de primer ordre que generaria «noves 

oportunitats pel segle XIX». 

 

Continuïtat inversora Ara també, com fa nou anys, en el mateix marc de 

la tradicional Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, els alcaldes de les 

capitals del Bages, de l'Anoia, de l'Alt Penedès i del Garraf, volem 

novament reafirmar l'aposta per aquest territori vertebrat per l'eix 

diagonal. 

 

En aquest sentit hem programat per demà divendres dia 7 de novembre 

una jornada de debat i reflexió sobre les possibilitats que sorgeixen amb 

el nou eix viari. I alhora també volem que esdevingui una jornada 

reivindicativa en el sentit de demanar la continuïtat inversora i el 

desenvolupament equilibrat d'aquest àmbit territorial. Per això hem 

volgut cercar el compromís del govern nacional i fins i tot el suport de la 

màxima autoritat del país, del president Montilla, que inaugurarà la 

jornada. 

 

En moments de recessió més que mai no hem d'aturar la dinàmica 

inversora. Al voltant de l'eix cal projectar noves infraestructures, s'han 

d'articular un seguit d'equipaments i resulta necessari potenciar els 

serveis públics. 

 



I en tots aquests projectes els ajuntaments hem de fer un paper 

proactiu, perquè és el nostre territori i perquè així ens ho demana la 

ciutadania. 

 

Dinamitzar i promoure l'activitat econòmica, aprofundir en les 

potencialitats de la zona, fomentar l'accessibilitat amb transport públic, 

potenciar la cooperació intermunicipal, reforçar la xarxa urbana, 

preservar el paisatge i les identitats comarcals, integrar equipaments i 

ampliar serveis públics, són línies d'actuació que estem desenvolupant. 

 

Immersos en una situació econòmica difícil i amb uns ajuntaments la veu 

dels quals sovint queda apaivagada per altres suposades prioritats, les 

capitals comarcals i la resta de ciutats de l'àmbit de l'eix diagonal volem 

transmetre als nostres conciutadans un missatge optimista i un projecte 

de futur. 


