
Vilanova Grand Marina acull 
iots de luxe pel Gran Premi de F1 

// AmèliA VillAmAyor

Vilanova Grand Marina, 
la nova marina concebuda 
i dissenyada exclusivament 
per a superiots i megaiots, es-
pera rebre la setmana vinent 
la visita de 15 embarcacions 
de gran eslora amb motiu de 
la celebració del Gran Premi 
de Fórmula 1 a Montmeló. 
El president de l’empresa, 
Xiqui Mas, no vol revelar la 
identitat dels clients que han 
reservat els amarratges, tot i 
que ha assegurat que estem 
intentant portar persones 
importants. La marina està 
preparada perquè puguin 
atracar-hi vaixells com el del 
patró de l’escuderia Renault 
de Fórmula 1, Flavio Briato-
re, i permet l’arribada a 
Catalunya d’un tipus de 
vaixells de luxe que fins 
ara no hi arribava, ha dit 
Mas.   

A més, l’empresa ofereix a 
les tripulacions dels vaixells 
tots els serveis que puguin 
necessitar i, en aquest cas, 
un d’especial per a aquest es-
deveniment, el trasllat amb 
helicòpter fins al mateix Cir-
cuit de Catalunya.  

Aquesta primera reser-
va d’amarratges suposa la 
confirmació que hi ha in-
terès per la nova marina i 
que anem pel camí correc-
te, ha explicat el president de 
l’empresa. A més, ha afegit 
que Vilanova és un em-
plaçament ideal per a les 
embarcacions, ja que està 
molt a prop de Barcelona, 
i, a més, el port té unes mi-
des ideals per a aquest ti-
pus d’embarcacions. Ara 

esperem que hi hagi una 
continuïtat en l’interès 
per aquest espai.   

Vilanova Grand Marina 
està per estrenar, ja que les 
obres de l’àrea de la marina 
s’han finalitzat aquest mes 
d’abril i ara s’estan ultimant 
alguns detalls, com ara la 
jardineria o el mobiliari ex-
terior.   

La instal·lació ha suposat 
una inversió de més de 30 mi-
lions d’euros i la comercialit-
zació continua a bon ritme. 
En total hi ha 49 amarratges, 
la meitat dels quals es desti-
nen a lloguer i l’altra meitat a 
la venda. Els preus dels amar-
ratges que estan encara dis-
ponibles van des dels 440.000 
euros fins als quatre milions 
d’euros. Només queda un 
dels tres amarratges de 25 
metres, que es ven a 440.000 
euros.

Hi ha cinc espais per a 
iots de 60 metres, tres d’ells 

33 m€
és la inversió que ha su-
posat l’obra del projecte 
Vilanova Grand Marina, 
que s’ha construït al port 
de Vilanova

4 m€
és el preu a què s’han po-
sat a la venda els amarrat-
ges més cars, els destinats 
a embarcacions de fins a 
80 metres d’eslora 

Les xifres

Es treballa a ple ritme per tenir-ho tot acabat la setmana que ve fèlix

S’espera que unes 
15 embarcacions 
arribin a la ciutat la 
propera setmana

L’empresa ofereix 
el trasllat amb 
helicòpter fins al 
Circuit de Catalunya

ja s’han venut i dos més es-
tan disponibles a 2,3 milions 
d’euros cadascun, i els dos 
amarratges de 80 metres es 
venen a uns 4 milions d’eu-
ros cadascun. 

Pel que fa a la resta del 
projecte, Xiqui Mas ha afir-
mat al DIARI que preveiem 
acabar l’obra cap a final 
d’any i posar en marxa 
l’àrea industrial, el vara-
dor, a principi del 2010. 

La marina ocupa una su-
perfície de 110.000 metres 
quadrats, dels quals 30.000 
pertanyen a l’àrea tècnica. 
Té actualment un equip de 
15 persones treballant, a les 
quals s’hauran de sumar 50 
més que treballaran al vara-
dor. A més, la nova marina 
disposa d’un Hospitality Desk, 
una zona privada d’operaci-
ons, una zona comercial, un 
restaurant, un aparcament 
per a més de 150 vehicles i 
un helistop.

La nova marina ha fet 
alguns canvis per am-
pliar la seva capacitat 
i acollir grans eslores, 
amb la incorporació 
de dos amarratges de 
80 metres. D’aquesta 
manera, s’ha canviat la 
configuració dels amar-
ratges, i s’ha passat dels 
76 previstos a 49, per a 
embarcacions de 25 a 80 
metres. 

“Els prop de 30 amar-
ratges de 20 metres que 
es preveien han deixat 
pas a dos de 80 metres, 
ja que de 20 metres n’hi 
ha al Club Nàutic i així 

Canvis en el projecte

no fem competència 
a ningú”, segons ex-
plica el president de 
Vilanova Grand Mari-
na, Xiqui Mas. 

A més, aquest canvi 
respon a l’estratègia 
empresarial de la ma-
rina d’adaptar-se a la 
demanda actual del 
sector, “que està expe-
rimentant un creixe-
ment sostingut en la 
venda de iots d’eslores 
superiors als 50 metres, 
mentre que la venda 
d’eslores inferiors ten-
deix a disminuir”, afir-
ma el president.   

Nous amarratges de 80 m

Vilanova
Acord de prejubilacions a Prysmian

330 d’abril del 2009 DIARI DE VILANOVA

Els treballadors 
accepten en votació 
la prejubilació de 25 

persones de 59 
i 60 anys

6Pàg.    


