
(pàgines 13 i 14)

(pàgina 10)

(pàgina 12)

febrer 2005
176

Butlletí
n ú m .

El PAM recull les
actuacions novedoses
per executar aquest
any 2005

La consellera
d’Educació confirma
que Vilafranca tindrà
una nova escola

Comencen les obres
de construcció de la
nova pista d’atletisme

(pàgines 16 i 17)

Tu hi perticipes!
Decideix com
serà Vilafranca

Tu hi perticipes!
Decideix com
serà Vilafranca



sumari

febrer 2005

Butlletí
n ú m . 176

Fotografies: Wifred Llimona, Joan Amat.

Imprès a Gràfiques del Foix, SL • Dipòsit Legal: B-14.660/81 Més informació
municipal  a

Edita:
Ajuntament de Vilafranca del Penedès • Paper reciclat

www.vilafranca.org

El contingut d’aquest núm. del butlletí municipal “L’AJUNTAMENT INFORMA”
ha estat supervisat per la Comissió de Comunicació, constituïda per acord del
ple municipal en sessió del dia 21 de setembre de 2004 i integrada per
representants de tots els grups municipals.

Pàgina 3

Pàgina 4

Pàgina 5

Pàgina 6

Pàgina 8

Pàgina 9

Pàgina 10

Pàgina 11

Pàgina 12

Pàgina 13

Pàgina 15

Pàgina 17

Pàgina 18

Pàgina 19

Pàgina 20

Pàgina 22

Pàgina 27

Pàgina 21

Horaris d’atenció al públic dels regidors i regidores
delegats/des de l’Ajuntament.

Des de l’alcaldia.

20 anys de la recuperació de la Fira del Gall.

Signats els convenis pels quals la Generalitat aportarà
8 milions d’euros al cobriment de la via a Vilafranca.

Radio Televisió Vilafranca compta amb estudis
remodelats. Noves dependències del Servei de Cultura
a l’Escorxador.

El Teatre Cal Bolet obre portes després de la
remodelació.

L’Ajuntament recupera la memòria històrica de les
persones enterrades de forma anònima a la fossa
comuna del Cementiri durant la Guerra Civil.

La consellera d’Educació confirma que Vilafranca
tindrà una nova escola situada al barri de la Girada.

El Conseller en Cap Josep Bargalló a la cloenda de
la Trobada Nacional de Regidors de Joventut.
El delegat del Govern visita les obres de soterrament
i cobriment de les vies.

Comencen les obres de construcció de la nova pista
d’atletisme.

L’Ajuntament recull en el PAM les actuacions
novedoses per executar aquest any 2005.

Tu hi participes! Decideix com serà Vilafranca.

El pressupost municipal de 2005 incideix en seguretat
ciutadana, política social i via pública.

Cinc agents i un caporal ja fan tasques de policia
comunitària o guàrdia de barri.

Ja tenen nom els carrers de la segona fase de la
Girada.

Vilafranca arriba als 36.104 habitants.

Desviament provisional al pont del Carril.

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

Pàgina 7



Marcel Esteve Robert (PSC)

Ramon N. Xena Pareta (ERC)

Anna Girona Alaiza (PSC)

Joan Pareta Papiol (PSC)

Patrocinio Recober Caballé (IC-V)

Alcalde (Hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia)

1r tinent d’alcalde - Coordinador de Govern.Coordinador de
l’Àrea de Benestar Social. President de la Comissió Informativa
de Benestar Social.Regidor de Serveis Socials. (Hores
convingudes prèviament)

2a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Via
Pública.Regidora de Planificació, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Serveis Viaris, Mobilitat i Aparcament, Serveis Funeraris, Pla
per la Convivència. (Hores convingudes prèviament)

3r tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea d’Acció Territorial.
Regidor de Governació, Turisme, Mercats, Comerç i Fires,
Promoció Econòmica, Obres i Projectes. (Dimecres al matí a
hores convingudes prèviament)

4t tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic i Promoció. President de la Comissió Informativa
de Desenvolupament de la Ciutat i Via Pública.
Regidor de Coordinació dels Plans Transversals, Societat del
Coneixement, Medi Ambient, Pla  per a la Gent Gran. (Dimarts
de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h. i tardes a hores convingudes
prèviament)

5a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Comunicació
i Participació Ciutadana.
Regidora d’Educació, Comunicació, Relacions Europees (Hores
convingudes prèviament)

6è tinent d’alcalde - Portaveu del Govern. Adjunt a la
Presidència. Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns. President
de la Comissió Informativa de Serveis Interns.
Regidor d’Organització i Recursos Humans, Hisenda,
Informàtica i Sistema d’Informació Gis, Compres, Treball, Pla
Vila Jove. (Dimecres al matí a hores convingudes prèviament)

7è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Habitatge.
(Dimarts al matí a hores convingudes prèviament)

Regidor de Formació per a l’Ocupació, Consum, Acció Cívica,
Salut. (Hores convingudes prèviament)

Regidora de Participació Ciutadana, Coooperació i Solidaritat,
Pla per la Igualtat. (Hores convingudes prèviament)

Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil.

Regidor de Cultura, Política Lingüística.
(Hores convingudes prèviament)

Regidor d’Esports, Pla d’Infància. (Hores convingudes
prèviament)

Lourdes Sànchez López (PSC)

Francisco M. Romero Gamarra (PSC)

Josep Colomé Ferrer (PSC)

Francisco Álvarez Vázquez (PSC)

Àngela Agramunt Andreu (PSC)

Xavier Lecegui Ruano (PSC)

Joan Rios Rallé (ERC)

Joan Recasens Rosell (ERC)

3Butlletí núm. 176

f e b r e r  2 0 0 5

horaris



des de l’alcaldia

4 Butlletí núm. 176

2 0 0 5  f e b r e r

Vilafranca és en marxa. La Vilafranca del segle XXI va avançant i ho fa d’acord amb la
seva gent. Amb el dinamisme dels darrers anys, Vilafranca s’ha situat entre les ciutats
més actives del nostre país i model per la seva cohesió social i vertebració amb la resta
del territori. Des del planejament urbanístic que ha definit una Vilafranca compacta i
equilibrada a les iniciatives que han de millorar la mobilitat i les comunicacions amb
les nostres comarques veïnes (per exemple el desdoblament de la carretera de Vilanova
o la variant de la carretera d’Igualada que ja han començat la seva tramitació i tant de
bo s’hi afegeixi ben aviat el compromís de fer una estació de trens regionals a la nostra
vila). Aquestes bones perspectives de les que gaudim avui han de continuar esdevenint
voluntat i repte per als propers anys. Un repte que ha de sumar el consens de tots els
vilafranquins i les vilafranquines. Vilafranca ens exigeix aquest acord per continuar
avançant per assolir una Vila de progrés. Una Vilafranca preocupada per garantir unes
condicions de vida i de treball dignes per a tots els seus fills. Siguin d’on siguin. Amb
les identitats que una a una sumen una sola Vilafranca, una sola ciutadania. Aquest
acord, lluny de la uniformitat, ha de ser fruit de la confluència, el pluralisme i el respecte
mutu. No hi ha altra manera.

Avui més que mai, convé mantenir el diàleg constructiu per tal que les institucions com
ara la Generalitat o el Govern de l’Estat facin seves també les nostres demandes. La
nova escola i institut, la promoció d’habitatge protegit, els nous jutjats, el finançament
del cobriment de les vies del tren, les millores a l’hospital, el desplegament dels mossos
d’esquadra o l’ampliació de places de residència per a la gent gran són exemples
d’accions del nostre Govern que ja són en marxa o ben a prop de concretar-se.
Vilafranca es transforma com ho fa Catalunya i vol avançar com ho fa la resta del país.
Vilafranca és la capitalitat del Penedès i comparteix amb tots els municipis del Penedès
les seves/nostres preocupacions i il.lusions. Vilafranca hi guanya també treballant colze
a colze amb ciutats com Terrassa, Sabadell, Mataró, Granollers o Vilanova, les ciutats
de l’Arc Metropolità de Barcelona. Aquest és el nostre actiu i no podem ni es bo oblidar
aquesta realitat. Vilafranca i el Penedès han de ser a primera fila en aquells espais
destacats de presa de decisions. Des del diàleg constructiu i des de la negociació ferma,
lluny del victimisme i de l’enfrontament permanent, Vilafranca amb el Penedès hi
guanya.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

Ara, cal avançar més
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comerç i turisme

La Fira del Gall, una de les tradicions
centenàries de Vilafranca i que un any més
ha mostrat el seu esplendor, va celebrar el
desembre passat els 20 anys de la seva
recuperació i de la seva consolidació dintre
del calendari festiu de la Vila. A la fira
d’enguany s’hi van vendre fins a 3.600 caps
d’aviram i 12.100 racions de cuina d’aviram.
L’edició d’enguany va servir per estrenar la
Gallina Ballarica, companya del gall Tomasot,
un element nou del bestiari festiu Vila.
La fira va rebre enguany la visita del conseller
de Comerç, Turisme i Consum de la Generalitat
Josep Huguet, que era per primera vegada a
la Vila des que va ser nomenat. Huguet va ser
rebut a la Casa de la Vila per l’alcalde Marcel
Esteve, el coordinador de Govern Ramon Xena
i diversos membres del consistori. El conseller
va fer el tradicional recorregut amb les autoritats
locals per fer la compra d’aviram per les
diferents parades de la fira que es destina als
centres benèfics de la Vila i va tenir una estona
també per reunir-se amb membres de la
Federació d’Associacions de Comerciants de
Vilafranca.
Un altre dels actes va ser una reunió d’alcaldes
i tinents d’alcaldes de la comarca que van
trobar-se per primera vegada tots junts en el
marc de la Fira.
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Signats els convenis pels quals la Generalitat
aportarà 8 milions d’euros al cobriment de la via
a Vilafranca

l’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve es va mostrar molt
satisfet de l’acord tancat per l’Ajuntament i el govern
de la Generalitat que garanteix el finançament de l’obra
de cobertura de les vies i va agrair la implicació de la
Generalitat en el projecte que ha de canviar en positiu
la fesomia de Vilafranca.

Llum verda a la variant de la carretera d’Igualada

A finals de desembre passat el govern de la Generalitat
va aprovat la construcció de quatre autovies, entre elles
la coneguda com l’eix diagonal que uneix Vilanova i
Manresa passant per Vilafranca, i Igualada. Aquest eix
es recolza sobre l’itinerari format per les carreteres C-
15 i C-37, i conforma la principal via de comunicació
entre la Costa Daurada nord i la Catalunya central.
L’actuació contempla la construcció d’una via preferent
de doble calçada amb dos carrils per banda des de
Vilanova fins a Vilafranca, i via preferent d’una calçada
amb un carril en cada sentit des de Vilafranca fins a
Manresa, amb una longitud total de 68,3 quilòmetres.
Per a Vilafranca la finalització d’aquesta carretera
suposarà la construcció de la variant de la carretera
d’Igualada, cosa que permetrà un gran descens del
trànsit al barri de l’Espirall, l’avinguda de la Pelegrina
i la rotonda de l’Esclat. La variant començarà al terme
municipal de la Granada i anirà cap a la rotonda dels
Cinc Ponts, encara no construïda, on connectarà amb
l’N-340 i d’aquí ha d’anar cap al terme municipal
d’Olèrdola en sentit Vilanova. L’inici de les obres es
preveu per al darrer trimestre del 2006 i l’execució
durarà 30 mesos.

El 16 de desembre passat l’Alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve i el Conseller de
Política Territorial i Obres Públiques de la
Generalitat Joaquim Nadal van signar els
dos convenis pels quals la Generalitat aportarà
una suma total de 8 milions d’euros per al
projecte de cobriment de la via del tren a
Vilafranca.

El primer d’aquests convenis correspon als cinc milions
d’euros que aportarà directament l’INCASOL, empresa
pública de la Generalitat, per la requalificació del sòl
del polígon de les Bassetes d’industrial a residencial.
Aquest polígon, propietat de l’Institut Català del Sòl,
està situat entre la via del tren i la carretera d’Igualada,
i, per tant, està estretament lligat al projecte de cobriment
de la via del tren. El segon conveni correspon als 3
milions d’euros que el govern aportarà a través dels
pressupostos de la Generalitat en concepte d’ajut a
l’Ajuntament de Vilafranca per les obres d’urbanització
de la coberta de les vies.
Posteriorment a la signatura del conveni, el conseller
Nadal va subratllar que la Generalitat feia globalment
una aportació important per aquest projecte tan
emblemàtic per a la ciutat de Vilafranca i va assegurar
que aquest ja era un compromís ferm del govern de la
Generalitat que ja no requeria de cap més acord exprés,
sinó tan sols consignar la part corresponent en els
pressupostos de 2005, 2006 i 2007. Per la seva banda,
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El dia 20 de desembre passat, es van inaugurar els
nous estudis de Ràdio Televisió Vilafranca. L’acte va
comptar amb l’assistència de l’alcalde Marcel Esteve,
del coordinador de Govern, Ramon Xena, del consell
d’administració de la societat SERCOM, SL, la societat
municipal que gestiona la ràdio i televisió municipals
de Vilafranca, i amb la presència de Francesc Escribano,
director de TV3. Les obres de reforma dels estudis de
RTV Vilafranca completen l’esforç de modernització que
SERCOM SL ha fet els darrers mesos, amb diverses
millores de l’equipament tècnic, que inclouen la compra
d’una nova unitat mòbil per a la televisió. Aquesta
reforma ha permès que Vilafranca TV disposi de tres
sales d’edició i realització de programes, que ocupen
41 m2, i que compten amb cinc edicions digitals. També
s’ha equipat un nou plató polivalent de 28 m2, per a
presentacions i entrevistes. En conjunt Ràdio Televisió
Vilafranca disposa de 250 m2 dedicats a oferir informació serveis a la ciutadania. Més endavant també està previst
equipar l’actual Auditori de l’edifici Ateneu, amb capacitat per a prop de 300 persones, per tal de poder-lo utilitzar
com a plató de televisió on realitzar actes i programes amb públic.

A mitjans de gener van entrar en funcionament les
noves dependències del Servei de Cultura de
l’Ajuntament, que fa uns mesos va abandonar l’edifici
dels Trinitaris, ara ocupat per l’Escola Municipal d’Art
Arsenal. Les noves dependències del Servei de Cultura
estan situades en una ala de l’antic Escorxador on hi
havia antigament el laboratori. Es tracta d’un
emplaçament més espaiós, de 80 m2, amb dos despatxos
i una sala ampla on es troben els tècnics de Cultura.
El nou emplaçament del Servei ha permès d’una banda
la recuperació d’un espai que servia de magatzem des
que l’Escorxador es va convertir en equipament cultural,
ajuntar en un sol espai tots els tècnics de Cultura (que
abans es trobaven en diferents espais); i una major
funcionalitat pel fet de trobar-se en un equipament molt
utilitzat per multitud d’entitats de la vila.
A Cultura hi treballen cinc tècnics, el conserge, un administratiu, el cap de Servei i el regidor. L’horari d’atenció
al públic és els dies feiners de 9 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 9 del vespre.

Noves dependències del Servei de Cultura a
l’Escorxador

Radio Televisió Vilafranca compta amb estudis
remodelats
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Amb un acte festiu amb teatre, dansa i música, el dia
21 de gener va obrir portes el renovat Teatre Municipal
Cal Bolet després de les reformes que s’hi han dut a
terme durant sis mesos. L’acte va comptar amb els
parlaments d’inauguració a càrrec del president del
Patronat del Teatre Cal Bolet Joan Rios i de l’Alcalde
de Vilafranca Marcel Esteve i la presència de bona part
del consistori, dels membres del patronat i de nombrós
públic que no es va voler perdre l’estrena de la
remodelació d’aquest equipament cultural polivalent.

Seguretat, camerinos i una nova cara

Les obres al Teatre Cal Bolet van començar el mes de
juliol de l’any passat i s’han centrat en tres grans
apartats. D’una banda, la seguretat, amb el reforçament
de l’estructura dels dos pisos de llotges; de l’altra, la
reforma integral dels camerinos per dotar-los d’unes
condicions higièniques i de comoditat dels artistes el
més òptimes possible; finalment, s’ha rebaixat l’alçada
de l’escenari i se n’ha eliminat el pendent que dificultava
el treball de les companyies de teatre. Una vegada
realitzats aquests treballs, també s’ha aprofitat l’ocasió
per repintar tota la sala del teatre amb l’objectiu de
millorar-la estèticament, facilitar la il·luminació de
l’espai i ressaltar els elements històrics i més
característics del teatre: la boca de l’escenari, la motllura
del sostre i les baranes de les llotges. Les obres de
millora del teatre han costat uns 278.600 euros,
finançats íntegrament per l’Ajuntament de Vilafranca.
Un cop reobert el teatre, la programació d’espectacles
ha tornat a la normalitat i amb espectacles infantils,
espectacles professionals així com els altres usos que
tenia abans de la remodelació.

El Teatre Cal Bolet obre portes
després de la remodelació
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El dissabte 11 de desembre l’Ajuntament de
Vilafranca va fer un acte públic per recuperar
la memòria històrica d’aquelles persones que
de forma anònima van ser enterrades a la
fossa comuna del Cementiri de Vilafranca
durant la Guerra Civil.

Entre els anys 1937 i 1939, 268 soldats van morir a
la Clínica Militar núm. 10, que pels vilafranquins era
coneguda com l’Hospital de Sang del Molí d’en Rovira.
Del total de 268 soldats morts, 248 estan enterrats al
Cementiri, alguns d’aquests ho estan en nínxols però
la gran majoria, 215, estan enterrats a la fossa comuna.
Per dignificar l’espai de la fossa, l’Ajuntament va plantar
una bardissa d’arbustos al voltant, es van restaurar els
elements existents com cadenats, creus o inscripcions
i s’hi va col·locar un monòlit dintre de l’espai de la
fossa, al peu del qual s’hi va col·locar una placa amb
la inscripció “Homenatge als soldats que van perdre la
vida defensant la República”. D’altra banda, en el
transcurs de l’acte es va descobrir un faristol amb una
placa de metacrilat on hi ha una ressenya històrica i

L’Ajuntament recupera la memòria històrica de les
persones enterrades de forma anònima a la fossa
comuna del Cementiri durant la Guerra Civil

una relació amb els noms dels 215 soldats (18 dels
quals no identificats) que estan enterrats a la fossa
comuna.
Els historiadors Ramon Arnabat, Ernesto González i
Jordi Valls van realitzar el treball de localitzar la identitat
dels militars enterrats al cementiri vilafranquí morts
durant la Guerra Civil a l’Hospital del Molí d’en Rovira.
Del treball de creuament de dades entre el llibre on es
registraven els enterraments efectuats al cementiri i les
fitxes de defunció de l’Hospital del Molí d’en Rovira,
en va sortir el llistat de 268 noms, els quals es van
posar fa temps a l’abast de l’Associació per a la
recuperació de la memòria històrica, amb seu a Torrelles
de Llobregat, per tal que els incloguessin en la seva
base de dades que serveix d’orientació als familiars que
intenten localitzar on van morir i on estan enterrats els
seus ascendents que van lluitar en l’exèrcit de la
República durant la Guerra Civil. Arran de la divulgació
dels noms, diverses famílies han pogut saber que els
seus familiars que van lluitar a la Guerra Civil al costat
de la República estan enterrats a Vilafranca.
Amb aquest acte l’Ajuntament va voler fer un exercici
de recuperació de la dignitat i de la memòria d’unes
persones que van ser enterrades de forma anònima i
sense cap mena de reconeixement públic. Hi va assistir
el consistori i hi va haver parlaments i la presència de
representants de l’Associació per a la Recuperació de
la Memòria Històrica.
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La consellera d’Educació de la Generalitat de
Catalunya, Marta Cid, va ser a Vilafranca
el 2 de febrer passat. La consellera va ser
rebuda a la Casa de la Vila per l’alcalde
Marcel Esteve, el coordinador de Govern
Ramon Xena i diversos membres del govern
municipal, amb els quals va mantenir una
reunió de treball.

La consellera d’Educació confirma que
Vilafranca tindrà una nova escola situada al
barri de la Girada

A continuació la consellera es va
traslladar a la Fundació l’Espiga
on va visitar el centre i es va reunir
amb els directors de les escoles
públiques de la comarca.

La visita de la consellera va servir
per confirmar que la Generalitat
construirà un nou centre educatiu
a Vilafranca, concretament al barri
de la Girada. L’Ajuntament té
previst de cedir de forma imminent
els terrenys amb uns 14.000 m2

al Departament d’Educació. La
consellera va assegurar que durant
aquest any 2005 s’elaborarà el
projecte i per al 2006 es preveuria
la consignació econòmica
corresponent en els pressupostos
de la Generalitat. La consellera
Cid no va posar dates encara a
l’entrada en funcionament del
centre perquè no és el mateix optar
per un sistema de construcció
convenc iona l  que per  la
construcció a partir del mòduls
industrials (com el que es va
utilitzar en la nova llar d’infants
de la Girada) que permet un pro-
cés molt més ràpid. Des de
l’Ajuntament es vol que el recinte
educatiu aculli ensenyament
primari i secundari amb edificis i
accessos independents i en principi
la Generalitat ho ha acceptat. Si
això es confirmés, el fet que
primària i secundària estiguin en
el mateix recinte seria una

experiència innovadora dins l’ensenyament públic a
Catalunya.

La consellera Cid va confirmar que una de les actuacions
importants del seu departament per aquest any 2005
a la comarca és l’ampliació fins a dues línies de l’escola
Mas i Perera de Vilafranca per un import de 2,42 milions
d’euros. Els representants municipals també van plantejar
a la consellera la possible ampliació de la Fundació
l’Espiga, la reubicació de l’Escola d’Adults, l’escola
d’Art Arsenal o el suport a l’ensenyament de 0-3 anys.
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El delegat del Govern de l’Estat a Catalunya
Joan Rangel va visitar el passat 10 de
desembre Vilafranca. La visita es va iniciar
amb una rebuda a la Casa de la Vila a càrrec
de l’alcalde Marcel Esteve, el coordinador de
Govern Ramon Xena i diversos regidors del
consistori. A la Casa de la Vila el delegat va
mantenir una reunió de treball amb l’equip
de govern per analitzar diversos aspectes
sobretot relacionats amb la seguretat ciutadana
a la Vila. A continuació el delegat va visitar
les obres de soterrament i cobriment de les
vies a la zona del pont de Santa Digna i de
l’Estació. Joan Rangel es va comprometre des
del seu càrrec a seguir l’evolució d’aquestes
importants obres que han de canviar en positiu
la fisonomia de Vilafranca.

El delegat del Govern visita les obres de soterrament i cobriment
de les vies

El Conseller en Cap de la Generalitat Josep
Bargalló va ser a Vilafranca per clausurar el
passat dia 11 de desembre la Trobada Nacional
de Regidors i Regidores de Joventut que es
va celebrar al Fòrum Berger Balaguer de Caixa
Penedès. Acompanyat per l’alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve i el coordinador de
Govern Ramon Xena, i al costat la Secretària
General de Joventut Marta Rosàs, del president
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, Lluís
Valls i del diputat provincial Francesc de la
Cruz, Bargalló va presentar la proximitat,
l’emancipació i la participació com els tres
eixos de la política de joventut del Govern de
la Generalitat.

El Conseller en Cap Josep Bargalló a la cloenda de la Trobada Nacional
de Regidors de Joventut
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Aquest mes de febrer han començat les obres de la
nova pista d’atletisme de Vilafranca que, amb un cost
de 732.000 euros, serà una realitat abans d’acabar
aquest any 2005. Aquesta important obra de millora
dels equipaments esportius de Vilafranca substituirà
completament l’anterior pista, construïda l’any 1982,
que amb el pas dels anys havia perdut tota la seva
utilitat. La construcció de la nova pista era una de les
prioritats de l’equip de govern en matèria esportiva i
serà una realitat d’aquí pocs mesos.
L’empresa Poligràs de Sant Cugat del Vallès, la mateixa
que va instal·lar fa pocs mesos la gespa artificial al
camp de futbol de Vilafranca, és la que realitza les
obres. El cost total s’eleva als 732.000 euros, 227.000
seran aportats per la Generalitat de Catalunya, 60.000
per la Diputació de Barcelona i la resta per l’Ajuntament
de Vilafranca.

Sis carrers

Les característiques més destacades de la nova
instal·lació són que hi haurà un carril perimetral
d’escalfament de 500 metres de gespa artificial, que

Comencen les obres de construcció de la nova
pista d’atletisme

l’interior de la pista serà de gespa natural, que la pista
tindrà sis carrers i que l’accés serà per la mateixa porta
del camp de futbol. La recta principal de 100 metres
anirà a la part oposada que l’actual, és a dir, donarà
l’esquena a la tribuna principal del camp de futbol i
d’aquesta manera estarà molt més a prop que els
vestidors i serà més facin de controlar-ne l’accés. Així
mateix, la pista estarà aixecada uns 15 cm. respecte
al nivell del sòl per evitar riscos d’inundació en cas de
pluges excessives així com la contaminació de terres o
graves que hi puguin haver de l’entorn.

Gespa natural

Tot i que els responsables municipals”van treballar fins
a darrera hora perquè l’interior de la pista d’atletisme
fos de gespa artificial, cosa que hauria permès donar-
li molta més utilitat, aquesta possibilitat no ha estat
acceptat per la Generalitat de Catalunya, en no figurar
en el projecte inicial.
Mentre durin les obres els usuaris que necessiten una
pista per entrenar van a la pista de Vilanova o se’ls
donen espais alternatius.
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Seguretat Ciutadana
• Creació de la Policia Comunitària o Guàrdia
de Barri
• Redacció d’un nou Pla d’Emergència

Educació
• Noves inversions en escoles públiques i a 
les llars municipals d’infants

Habitatge
• Construcció d’habitatges protegits
• Creació d’una borsa d’habitatge de lloguer

Ocupació
• Projecte Igualem

Esports
• Nova pista d’atletisme
• Remodelació del pavelló d’hoquei (2ª fase)
• Pla de Manteniment de les instal·lacions 
esportives

Serveis Socials
• Guia dels Serveis Socials de Vilafranca
• Programa d’acollida a nouvinguts
• Supressió de barreres arquitectòniques

Cultura
• Construcció del nou Auditori
• Rehabilitació i ampliació del Museu de 
Vilafranca-Museu del Vi
• Millores al teatre municipal Cal Bolet

Política Lingüística
• Trasllat del Servei de Català a l’edifici de la 
Creu Roja

Participació Ciutadana i Plans Transversals
• Procés de participació ciutadana en la 
remodelació de la rambla de Nostra Senyora i en
el cobriment de l’Eix de la Via
• Guia per a la Nova Ciutadania

Actuacions més destacades per a l’any 2005

El PAM (Pla d’Actuació Municipal) és un document que recull les actuacions que l’equip de govern té
previst d’impulsar durant l’any 2005.
Pren com a punt de partida els punts que figuren en l’acord de govern dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i
d’ERC per al període 2004/2007 i sota els criteris de:

• Novetat (només s’han incorporat aquelles accions que aporten alguna novetat respecte al que ja es ve
fent o a l’activitat usual del servei).

• Viabilitat tècnica (s’ha prioritzat les accions que seran executades durant l’any 2005).
• Viabilitat econòmica (amb recursos propis o bé d’altres administracions o esponsoritzacions d’altres

tipus).
El PAM ha estat la base de la redacció dels pressupostos de 2005 i garanteix la coherència amb la resta
d’exercicis de la legislatura.

- Serveix de marc de referència en el treball per aquesta anualitat.
- És una eina de planificació municipal.
- És una eina de comunicació externa i també i sobretot interna; permet conèixer totes aquelles novetats

que l’ajuntament tirarà endavant en el proper any des de cadascun dels seus serveis.
Tres línies estratègiques són les que defineixen el PAM i que aglutinen les 125 noves accions que l’ajuntament
de Vilafranca impulsarà aquest any:

 1 L’ajuntament de tothom i per a tothom (inclou tots els serveis a les persones)

 2 L’ajuntament de la ciutat i per a la ciutat (inclou totes les infrastructures i urbanitzacions i aspectes
referits a la via pública).

 3 L’ajuntament com a organització i pel desenvolupament econòmic (organització interna i accions pel
desenvolupament empresarial).

L’Ajuntament recull en el PAM les actuacions



• Edició del llibre “Veus de Dones”
• Actualització de la Guia de Recursos per a la 
Petita Infància
• Revisió del Pla Local de Joventut
• Punt d’informació adreçat a la gent gran
Societat del Coneixement
• Divulgació del programari lliure

Cooperació i Solidaritat
• Llibre sobre l’agermanament de Vilafranca amb
Puerto Cabezas

Salut i Consum
• Creació d’una Comissió Municipal de Salut 
Mental

Urbanisme
• Remodelació de la rambla de Nostra Senyora
• Remodelació de la plaça de Milà i Fontanals
• Urbanització de la plaça Lluís Via i entorns
• Urbanització de la plaça dels Segadors

Medi ambient
• Ampliació del sistema de recollida porta a porta
del paper i cartró comercial
• Redisseny del mapa de capacitat acústica
• Xarxa de carrils bici

Via pública
• Adequació i reasfaltat de 14.300 m2 de via 
pública
• Arranjament i ampliació de voreres
• Soterrament de contenidors

Transports i aparcament
• Nou aparcament al balcó de les Clotes

Economia
• Redacció del projecte Vinópolis

Comerç i Turisme
• Remodelació del Mercat de la Carn
• Turisme cultural: la Vilafranca Medieval

Comunicació
• Actualització de la Guia de Serveis Municipals
• Exposició sobre el projecte de l’Eix de la Via

Relacions Europees
• Intercanvis amb les ciutats agermanades

Organització interna
• Creació d’una extranet per millorar la gestió de
la via pública
• Publicació de l’anuari “La població de Vilafranca
en xifres”

novedoses per executar aquest any 2005
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