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DES DE L’ALCALDIA

L’experiència en mandats anteriors m’ha ensenyat que quan s’està a la meitat de cada
un d’ells dóna la impressió que no s’ha fet res. Ara estem a punt de complir els dos anys de
l’actual i, com en d’altres ocasions, pot donar la sensació a més d’un que ben poques coses
s’han fet de les que s’havien posat en el programa per al període 1999-2003. I aquesta
impressió es confirma quan al final de qualsevol mandat –aquí i a qualsevol altre municipi-
s’acaben moltes coses; és allò que la gent del carrer diuen que “és que s’acosten les
eleccions”.

La realitat és aquesta. I segurament que no pot ser de cap altra manera. Per què? Doncs
perquè totes les coses tenen la seva fase de preparació, de maduració, d’execució i
d’acabament. I més encara a l’administració pública on els tràmits als que obliga la legalitat
alenteixen d’una forma moltes vegades exasperant qualsevol realització.
Ara ens trobem, doncs, a mig mandat. I, si repassem les coses que s’han fet i que estan en
curs, ens podrem adonar que s’ha treballat intensament durant aquest temps. Agafem
aquelles qüestions més importants que estaven previstes:
• Revisió del Pla General: l’avanç està ja aprovat i durant aquest any s’espera fer
l’aprovació inicial.
• Pla estratègic per a la Cultura: Aquest mes de maig es realitza la segona fase
que ha de comportar la finalització per enguany.
• Auditoria mediambiental i Agenda 21: Acabada la primera i en procés de
realització l’Agenda 21.
• Remodelació av. de Barcelona i de Tarragona:  En el pressupost d’aquest any.
• Urbanització de la plaça de la Constitució: En realització.
• Centre de les Tecnologies de la Informació i el Coneixement: entrarà en
funcionament el proper curs amb un acord amb la Universitat Oberta de Catalunya.
• Recollida selectiva d’escombraries: en procés d’implantació.
• Espai polivalent: Demanat el suport econòmic al FEDER i pendent de resposta.
• Segona fase de la Girada: Acord amb l’Incasol per tirar-ho endavant.
• Nou aparcament a l’antiga fàbrica del gas: Ja funciona.
• Grups de Participació Ciutadana: Feta la primera experiència i en curs de
continuació.
• La llista podria continuar però no voldria deixar d’esmentar el tema del pas del
TGV: és l’actuació a la que s’hi han dedicat més hores durant aquests dos anys. A
l’espera d’arribar a un acord amb el Ministeri de Foment.

Podríem afegir-hi altres actuacions i serveis, com la posta en marxa
del xec-servei per l’assistència a la llar de les persones grans, o la
posada en marxa d’una nova aula a les llars d’infants o el nou organi-
grama i la valoració de llocs de treballs en marxa a nivell de
funcionament intern.
Com també cal posar èmfasi a l’esforç que s’està fent pel manteniment
de la via pública: neteja, conservació de carrers, places i parcs... si bé
mai n’hi haurà prou i sempre caldrà reforçar aquests aspectes.
És evident que moltes d’aquests coses les veurem d’aquí un temps.

Però serà perquè durant una etapa, uns anys, s’hi ha treballat.
I la veritat és que puc afirmar que l’Equip de govern -a qui li correspon
tirar endavant els projectes- treballa de forma intensa i amb ganes
perquè Vilafranca funcioni i vagi cada vegada millor. El mateix que
farem durant els dos anys que ens queden fins a l’acabament de l’actual
mandat.
Però no fora just també no deixar constància que tot aquell treball és
possible perquè la gent de la casa, els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament, ho fan possible. El meu reconeixement públic a la seva

dedicació i professionalitat.
I gràcies sobretot a tots els ciutadans i ciutadanes de la Vila que amb el seu suport i el seu
treball diari fan possible que Vilafranca avanci i que puguem tenir una ciutat on s’hi pugui
viure millor.

Joan Aguado Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès

2 anys passats; 2 anys per davant

La nova urbanització de la plaça de la Constitució estarà llesta aquest estiu.
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L’AJUNTAMENT INFORMAEl contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
setembre de 1987, es constituí en òrgan de revisió
del contingut del butlletí municipal.

Any 2001, Maig-Juny
Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

REGIDORS - DELEGATS

A IMUS R
Alcalde, Joan Aguado i Masdeu, hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Serveis Socials, Celina Guijo i Lobato, 1a Tinent d’Alcalde, Coordinadora de l’Àrea,
dimarts de 12 a 14 h. i altres hores a conenvir.
Salut, Medi Ambient i Consum, Lourdes Bohé i Medialdea, hores a convenir.
Esports, Francisco Espín i Martínez, de dilluns a divendres de 18 a 21 h. (hores a
convenir).
Educació, Lourdes Sánchez i López, dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Cultura i Lleure, Patrocinio Recober i Caballé, hores a convenir.

ÀREA DE SERVEIS CIUTADANS

Promoció Econòmica, Policia local, Circulació i Aparcaments, Participació
en el Fòrum de les Cultures 2004, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde, Coor-
dinador de l’Àrea, dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a
14 h. (hores a convenir).
 Lourdes Sánchez i López (adjunta), dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres
de 12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de l’Ocupació i Foment de les Noves Tecnologies, Francisco Romero
i Gamarra, hores a convenir.
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
dilluns, de 13 a 14 h. (hores a convenir).

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

Comunicació, Participació Ciutadana i Coordinació dels plans transversals,
Marcel Esteve i Robert, 3r Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, hores a convenir.

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, dilluns, de 13 a 14 h. (hores a
convenir).
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

Relacions amb els grups municipals, Jordi Cuyàs i Soler, dilluns (hores a convenir).

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I HISENDA

Règim Intern i Recursos Humans, Anna Girona i Alaiza, 4a Tinent d’Alcalde,
Coordinadora de l’àrea, hores a convenir.
Hisenda i Compres, Joan Pareta i Papiol, dimecres de 12 a 14 h. (hores a convenir).

HORARIS DE VISITA I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS/LES REGIDORS/RES-DELEGATS/DES DE L’AJUNTAMENT

PORTADA

Vilafranca, cada dia millor.

1. Des de l’alcaldia.

2. Horaris de visita i d’atenció
al públic dels regidors/res-
delegats/des de
l’Ajuntament.

3. El Ministeri de Foment troba
una solució per ensorrar la
via de l’AVE, està estudiant
l’ensorrament de la de
rodalies i no descarta
l’estació de trens regionals.

4. L’Ajuntament posa en marxa
el programa Vilafranca
Virtual per al foment de les
noves tecnologies.

 6. Els grups municipals diuen.

 8. La Reflexió Estratègica de la
Cultura a la Ciutat (RECC)
cobreix una nova etapa amb
la fase de propostes.

 9. Josep Bricullé deixa la
Sindicatura de Greuges i
Glòria Valeri en pren el
relleu.

10. Pàgina verda.
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INFRASTRUCTURES

Una delegació encapçalada per l’Alcalde de Vilafranca,
Joan Aguado, es va entrevistar el dia 9 d’abril amb el
Secretari d’Estat d’Infraestructures del Ministeri de
Foment, Benigno Blanco, per tractar diferents aspectes
del pas de la línia de l’AVE per Vilafranca. Formaven part
de la delegació, a més de l’alcalde, el regidor
d’Urbanisme Josep Soler, l’arquitecte municipal Joaquim
Gascó, el gerent del Consorci Xarxa Viària Jordi Carrillo,
el subdirector general d’Actuacions Concertades de la
Generalitat Jordi Casso i Josep Tutusaus, en
representació de la vicepresidenta del Parlament de
Catalunya, Dolors Montserrat, que finalment no hi va
poder assistir.

De “positiva i esperançadora” va qualificar l’alcalde
Joan Aguado, aquesta segona reunió amb el Secretari
d’Estat. Durant la reunió Aguado va percebre una acti-
tud receptiva del representants del ministeri i la sensació
que havien treballat per solventar els problemes que es
plantegen. En aquest sentit, el Ministeri ha trobat una
solució tècnica per soterrar la via de l’AVE a la zona del
Poble Nou i la Girada. On es plantegen més dificultats

El Ministeri de Foment troba una solució per ensorrar la
via de l’AVE, està estudiant l’ensorrament de la de
rodalies i no descarta l’estació de trens regionals

és a l’hora de soterrar totalment la via de rodalies en la
mateixa zona degut a les actuals exigències de menor
pendent. Aquest aspecte, treballat pels tècnics de la
Generalitat i també de l’Ajuntament de Vilafranca,
implicarà probablement rebaixar l’estació actual. El
Secretari d’Estat va encarregar als tècnics del mateix
ministeri que en qüestió de setmanes estudiessin la
viabilitat i el cost de les diferents alternatives inclòs el
rebaix de la platja de vies de l’estació. En la reunió,
l’alcalde va exposar que continua sent un tema impres-
cindible el soterrament de les dues línies per poder fer
efectiu el cobriment des del pont de la carretera de Moja
al de la carretera de Vilanova.

D’altra banda, Joan Aguado també es va mostrar
“moderadament satisfet” pel tema de l’estació per a trens
regionals ja que no hi va haver un tancament del Ministeri
de Foment a tractar-ho, si bé considera que continua
essent dificultós. L’alcalde també va valorar positivament
els passos fets des del ministeri per millorar el servei a
través dels trens de rodalies.

El soterrament de la via de rodalies implicarà probablement rebaixar l’estació actual.
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NOVES TECNOLOGIES

L’Ajuntament posa en marxa el programa Vilafranca
Virtual per al foment de les noves tecnologies

L’Ajuntament de Vilafranca desenvolupa i projecta iniciatives
d’activació del sector de les Tecnologies de la Informació i la
Comunicació, a fi d’estimular el mercat local de serveis TIC a
Vilafranca i la seva àrea d’influència. La coordinació d’aquestes
accions s’impulsa amb la creació de la Regidoria de Foment
de les Noves Tecnologies i el desenvolupament del Programa
Vilafranca Virtual, com a element de referència per al
desenvolupament de projectes al municipi, en base a la
cooperació amb tots els sectors que conformen la dinàmica
social i econòmica de la vila.

L’objectiu que es proposa  el programa Vilafranca Virtual és
“Afavorir l’entrada de Vilafranca en la societat de la informació
i el coneixement tot aprofitant el seu potencial de creixement
i d’integració, de forma que incideixi en la millora de la qualitat
de vida de les persones i en el desenvolupament sostenible
de la ciutat.”

Vilafranca Virtual desenvolupa les seves activitats a partir
de sis línies estratègiques:

1. Infraestructures. (Pla d’Infraestructures de
Telecomunicacions amb l’objectiu de racionalitzar i regular la
implantació a la ciutat de les xarxes telemàtiques).

2. Accés (Generalització dels punts d’accés a les xarxes
telemàtiques).

3. Formació i educació. (Facilitar i promoure l’accés de la
població a les xarxes telemàtiques)

4. La vila virtual. (Disposar d’una presència a la xarxa que
sigui coherent amb la vila real).

5. Participació en xarxes. (Necessitat imprescindible que
neix de la complexitat del món actual. Localret, Telecities,
INEPS,...)

6. Desenvolupament i ocupació. (Perquè tots els àmbits
es beneficiïn del potencial que ofereix l’entrada en la societat
de la informació).

En el web de Vilafranca Virtual (vilafrancavirtual.org) es pot
trobar més informació sobre el programa i les activitats que
es porten a terme, així com notícies, pàgines web recomanades,
i tot el que fa referència al desenvolupament de les noves
tecnologies de la informació i la comunicació a la nostra vila.

CTIC Vilafranca Virtual

En el marc de la jornada, que va tenir lloc a l’auditori del
Museu de Vilafranca el dia 26 de març, sota el lema L’educació
en la societat del coneixement, l’Alcalde de Vilafranca Joan
Aguado, i el vicerector en Metodologia i Innovació Educativa
de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Francesc
Vallverdú, van presentar el projecte de creació del Centre de
Tecnologies de la Informació i la Comunicació Vilafranca Vir-
tual. L’Ajuntament de Vilafranca i la UOC, amb la signatura del
conveni de creació d’aquest CTIC, faran possible que Vilafranca
disposi ben aviat d’un espai adequat per portar a terme
activitats formatives i de divulgació en matèria de noves
tecnologies. Un espai que, a la vegada, serà seu de l’Institut
d’Aprenentatge Productiu (IDAP) i centre de suport per als
estudiants de la UOC, que acaba de guanyar un premi a la
millor universitat virtual i a distància del món. També cal des-
tacar que aquest és el primer conveni de creació d’un CTIC
que signa la UOC, tot i que també hi ha en projecte la creació
de centres similars en altres municipis.

El Centre de Tecnologies de la Informació i la Comunicació
Vilafranca Virtual (CTIC) és una iniciativa de l’Ajuntament de
Vilafranca que neix d’un acord amb la Universitat Oberta de
Catalunya i s’adreça a la població en general, amb l’objectiu
d’esdevenir un espai de referència sobre la formació, recerca i
serveis a l’entorn d’Internet i de les tecnologies de la informació
i la comunicació.

El Centre Vilafranca Virtual disposarà d’espais individuals
de connexió a Internet, amb connexions i equipaments de
qualitat a preus econòmics. També oferirà formació bàsica
d’accés a Internet per a les persones que es vulguin iniciar en
aquest entorn de comunicació, així com formació avançada i
especialitzada sobre noves tecnologies. Igualment, disposarà
d’espais de teletreball especialment adreçats a l’àmbit dels
professionals. Així mateix serà un espai multifuncional, obert

L’estand de l’Ajuntament a les Fires de Maig tractava sobre el projecte Vilafranca Virtual i
les noves tecnologies.
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NOVES TECNOLOGIES

a l’ús específic de col·lectius, empreses i centres d’ensenyament que requereixin espais
amb la més avançada dotació tecnològica. L’Ajuntament de Vilafranca té la voluntat
d’impulsar el Centre de Tecnologies de la Informació i la Comunicació Vilafranca Vir-
tual per mitjà de la concertació amb els sectors privats, a fi d’oferir una sèrie d’activitats
i serveis per promoure i difondre l’ús de les noves tecnologies entre els ciutadans. En
aquest sentit, ja s’ha començat el projecte d’adequació de l’edifici de la plaça de la
Verema, destinat a ser la seu del CTIC Vilafranca Virtual, que entrarà en funcionament
la propera tardor.

El Portal Educatiu

El Portal Educatiu de Vilafranca és una de les primeres activitats impulsades des del
programa Vilafranca Virtual, en col·laboració amb el Servei d’Educació i amb el suport
de la Diputació de Barcelona. El Portal Educatiu (vilafrancavirtual.org/portaleducatiu)
és un espai que agrupa tota l’oferta formativa local i comarcal; també és una recopilació
exhaustiva de recursos educatius  per a centres d’ensenyament, mestres i alumnes; és
un instrument per facilitar la comunicació i la relació entre els ensenyants, entre els
estudiants, i entre uns i altres; és un mitjà de comunicació; és un servei a disposició de
la comunitat educativa i del seu màxim representant, el Consell Escolar Municipal; i és,
en definitiva, un recurs per aprofitar les possibilitats didàctiques que ens ofereixen les
noves tecnologies.

Ja funcionen els serveis de correu electrònic i de missatgeria instantània del portal.
Per mitjà d’un nom d’usuari i una contrasenya, cada persona que es registri podrà
tenir accés als serveis actuals i futurs del Portal Educatiu de Vilafranca. Un dels grans
avantatges d’aquest portal és que permet que cada centre, cada entitat educativa,
pugui gestionar el seu web, sense necessitat de coneixements d’informàtica.

S’hi poden trobar informacions diverses. L’actualitat, l’agenda, l’oferta formativa,
dades de centres educatius, organismes i serveis, entitats, pràctiques, recursos educatius
i  xarxes, tot això referent a Vilafranca i comarca.

En el disseny del Portal Educatiu s’ha optat per la senzillesa i l’eficàcia. És un treball
que estarà en permanent construcció mentre sigui útil a la comunitat educativa. Sempre
serà susceptible de millores i ampliacions. I, si som capaços de mantenir-lo complet i
actualitzat, pot ser una eina didàctica idònia per millorar i facilitar el treball educatiu i
l’aprenentatge.

L’educació en la societat del coneixement

Va ser el lema de la segona jornada de Vilafranca Virtual sobre la Societat del
Coneixement, que es va dedicar a l’anàlisi dels canvis pedagògics que implicarà l’ús
de les noves tecnologies de la informació. Dues conferències i dues taules rodones
van contribuir a clarificar el context tècnic i social de l’ensenyament, ja sigui presentant
les innovacions de les tecnologies aplicades a l’educació, els canvis en el paper dels
ensenyants i les actuacions institucionals previstes en el camp educatiu per avançar
cap a la societat del coneixement o algunes iniciatives sorgides a la nostra comarca en
matèria de noves tecnologies aplicades a l’ensenyament i les possibles millores
didàctiques que se’n poden derivar.

PSC: “Davant l’accés a la Societat del
Coneixement, des del PSC considerem que
el concepte de societat de la informació està
ja superat. El repte actual és posicionar-nos
davant el tema del coneixement. El gran
debat d’avui és entre la informació i el
coneixement. L’objectiu global, en matèria
d’educació i de societat, és dominar les TIC
(Tecnologies de la Informació i la
Comunicació) per gestionar els co-
neixements i evitar fenòmens d’info-
exclusió. Pel que fa a l’accés, un repte que
cal afrontar és la generalització de l’accés a
les xarxes telemàtiques. Els ciutadans i les
ciutadanes, les organitzacions i les
empreses, han de tenir cada vegada més
fàcil l’accés a les xarxes, amb la finalitat
d’evitar nous fenòmens d’exclusió i, per altra
banda, d’aconseguir la massa crítica
necessària per engegar amb més garanties
d’èxit diferents processos de desen-
volupament basats en les noves tecnologies
de la comunicació”.

CiU: “ Atès el canvi que s’està produint
com a conseqüència de l’extensió de totes
les aplicacions informàtiques, i molt
concretament pel que a l’àmbit d’Internet,
és molt important que, tant els diferents
sectors privats com sobretot el sector públic,
i molt especialment l’administració local, per
ser la més pròxima al ciutadà, aprofitin tots
els avantatges que aquests nous elements
proporcionen i sobretot puguin minimitzar-
se els riscos que també té. Per això, el grup
municipal de Convergència i Unió de
l’Ajuntament de Vilafranca considera vital
que l’Ajuntament també aprofiti els
avantatges d’aquests sistemes. Per això, ens
mostrem plenament d’acord amb qualsevol
iniciativa que des de l’Ajuntament s’em-
prengui de cara a no quedar enrere pel que
fa a la societat del coneixement, com és el
cas de Vilafranca Virtual”.

ERC: “En el marc de la voluntat de
projecció de la nostra vila vers el ciberespai,
és positiva l’existència del projecte conegut
com Vilafranca Virtual. Una de les iniciatives
del projecte ha estat l’impuls d’un portal
educatiu. Per la seva mateixa naturalesa, un
Portal és un mitjà de comunicació i d’in-
formació, exactament igual que un diari, re-
vista, ràdio o televisió; només que en un
suport i un format totalment innovadors:
Internet. I si un Portal no deixa d’ésser un
mitjà de comunicació, un Portal elaborat i
mantingut des d’un Ajuntament és un mitjà
de comunicació públic que no es pot
sostreure als mecanismes previstos per al
seu control i gestió democràtics i par-
ticipatius. I això inclou Vilafranca Virtual i el
seu Portal Educatiu. Si el projecte vol
comptar amb el decidit suport d’ERC, caldrà
que això es tingui en compte”.

PPC: “Pel que a les noves tecnologies,
el grup municipal del Partit Popular de
Catalunya està d’acord amb les accions que
s’estan duent a terme des de la regidoria de
Foment de les Noves Tecnologies i que cal
donar-hi el suport necessari per tal que la
Vila sigui capdavantera en tot el que fa
referència en aquesta matèria”.

L’opinió dels grups
municipals
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Sobre l’Hotel
Pere III

Els nostres carrers
i places Continuem

La ineficàcia de l’equip de govern
a l’Ajuntament de Vilafranca es posa
reiteradament de manifest en
l’assumpte de l’Hotel Pere III. Tal i
com ja va anunciar el grup munici-
pal de CiU, la situació ja s’ha produït
i l’arrendatari no ha abandonat
l’edifici municipal. D’acord amb el
pacte signat entre l’alcaldia i l’Hotel
Pere III, aquesta és la data en què els
arrendataris haurien de deixar l’hotel
perquè quedi a disposició de
l’Ajuntament de Vilafranca. Amb tot,
no hi ha cap indici que això es pugui
produir.

L’Hotel Pere III és un edifici muni-
cipal que des del 1973 està ocupat i
explotat com a hotel amb un
pagament mensual de 150.000
pessetes per a la seva explotació.

Després d’una sèrie de vicissituds
judicials entre hotel i Ajuntament de
Vilafranca des del 1993, el 12 de
febrer de 1996 a través d’un nou
acord entre l’alcaldia i l’Hotel Pere III,
es prorroga per cinc anys el contracte
d’explotació sense que l’Ajuntament
rebi el lloguer de l’edifici.

Aquest nou contracte s’acaba l’11
d’abril i el grup municipal de CiU a
l’Ajuntament de Vilafranca té
seriosos dubtes que el llogater
abandoni l’edifici.

Malgrat que durant tots aquests
anys els grups municipals han
recolzat l’equip de govern, la seva
gestió ha estat nefasta. Com a
mostra, el grup de CiU en el Ple Mu-
nicipal celebrat el passat mes de
novembre ja va mostrar la seva sor-
presa pel fet que aquest edifici no
constava en el Registre de la
Propietat, ja que, inexplicablement,
l’equip de govern no havia fet la
declaració d’obra nova fins a
principis d’aquell mateix mes, en
concret el 2 de novembre de 2000.

Si la situació de l’edifici construït
no estava regularitzada, el grup mu-
nicipal de CiU es qüestiona si altres
aspectes legals i fiscals ho estaven o
no.

Per tots aquests arguments
Convergència i Unió denuncia la
mala gestió de l’equip de govern a
l’Ajuntament de Vilafranca en aquest
assumpte de manera reiterada
durant vint anys i espera que l’11
d’abril es compleixi el pacte signat
entre l’alcaldia i l’Hotel Pere III.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Esquerra Republicana de
Catalunya continua fent esforços per
evitar més coses mal fetes, per part
de l’equip de govern, amb un treball
algun cop poc lluït però del tot
efectiu.

En el que va ja d’any hem fet arri-
bar unes 200 fotografies denunciant
l’estat malmès d’alguns indrets de la
vila, neteja, arbrat, estacionaments
mal fets, canonades trencades,
embornals tapats, l’estat de la zona
esportiva i recinte firal etc.. és a dir,
un seguiment del dia a dia , del que
pateixen els vilatans i vilatanes pel
que fa en els temes de serveis.

També hem fet arribar unes 80
preguntes per escrit, sense comptar
amb les orals, de temes i qüestions
que tractem directament amb els
membres de l’equip de govern per
tal que sigui solventats.

Hem presentat també diferents
mocions al Ple, sobre la sanitat de
les dones, el discurs del rei en con-
tra del català, etc.

També hem fet diverses reunions
amb el grup socialista, sobre el
seguiment de l’acord de 90 punts per
Vilafranca, relacions que da-
rrerament no passen pel millor
moment, doncs hi ha qüestions com
l’hotel Pere III i el cobriment de la via
de l’AVE i l’actual via de rodalies, que
creiem, des d’ERC, no s’han portat
de la millor manera, ni en el temps
ni en la forma.

Hem escoltat veïns i veïnes de
Vilafranca i sempre donant o
intentant donar solucions als temes
que se’ns proposen.

També hem fet el seguiment dels
convenis per sortir a la foto, que
signa l’equip de govern amb diverses
entitats vilafranquines. Per exemple,
“l’associació de veïns del Centre” la
qual rep una subvenció de 300.000
pessetes i ningú sap qui són ni on
van a parar aquests diners.

Aquest és, a tall d’informació, i per
l’espai que ens donen en aquest
butlletí, quasi semestral, tot el que
us podem explicar.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

La nostra cultura ha utilitzat molt
des de sempre els carrers, les places
i els parcs, de manera que, com a
bons mediterranis, als vilafranquins
i vilafranquines ens agrada fer ser-
vir els carrers com una prolongació
de casa nostra, un lloc per relacio-
nar-nos, passar-hi l’estona i gaudir-
hi, a més que ens serveixen per anar
d’un lloc a un altre.

Això vol dir que tenim uns espais
públics que els utilitzem moltíssim i
que tots plegats, Ajuntament i veïns,
ens hem de continuar esforçant
perquè tinguin tranquil·litat, estiguin
nets, siguin cada cop més agradables
i bonics.

Es per això que els socialistes, des
del govern municipal, sempre hem
anat treballant en aquest sentit; una
tasca que volem reforçar en aquest
moment en què Vilafranca creix,
s’amplia la illa de vianants, s’està
acabant el procés de recollida selec-
tiva de les escombraries, s’estan fent
els últims retocs a projectes
importants que veurem en els
propers anys, com l’acabament dels
parcs de Sant Julià i de Llevant (a la
carretera d’Igualada) o la millora com
a passeig de les avingudes de Bar-
celona, Tarragona i el carrer de
l’Espirall, entre d’altres. Per això hem
adequat l’organització de l’Ajun-
tament i els seus pressupostos,
proposarem millores en normes d’ús
de l’espai públic i estem ampliant i
reorganitzant la Policia Local, a fi de
donar resposta a aquesta necessitat
de tenir uns espais públics per po-
der ser ben utilitzats.

I perquè aquesta feina sigui eficaç,
cal la col·laboració de tots per
mantenir la Vila com cal, per respec-
tar les normes de circulació, per fer
servir tots els elements adequats per
tenir la Vila neta (papereres…).  Se-
gur que, entre tots, tindrem la Vila
de la millor manera per gaudir-ne
tots i totes.

GRUP MUNICIPAL
SOCIALISTA
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Plaça del Penedès, 4, 4t.
 Tel. 93 817 10 46 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

Emissió diària

per ones

(canal 54 de

l’UHF)

i per la xarxa

de cable a les

14h,

15h,

17h,

19h,

21h i 23h.

Sobre l’AVE

Plaça del Penedès, 4, 4t.
Tel. 93 817 26 26 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es
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PROGRAMACIÓ
De dilluns a divendres:

El Grup Municipal Popular vol
mostrar la seva satisfacció, perquè
sembla que Vilafranca del Penedès
al final podrà soterrar la via de l’AVE
al seu pas per la Via.

Tots recordem el ple extraordinari
del passat 23 de desembre quan
totes les forces que formem aquest
consistori sense excepció, vam
aprovar una sèrie de peticions i
mesures, per què no dir-ho,
simbòliques, ja que les nostres
competències en el tema eren
nul·les, en les quals sol·licitàvem al
govern central que reconsiderés les
decisions preses obre el pas de l’AVE
per Vilafranca.

Doncs bé, ara podem dir que,
després de moltes gestions per part
dels homes i dones que formem el
Partit Popular, i en especial, de la
nostra Presidenta Provincial, la
sadurninenca Dolors Montserrat, es
va concertar una entrevista amb el
Secretari d’Estat d’Infrastructures del
Ministeri de Foment, Benigno Blan-
co, per tractar el tema. De l’entrevista
a Madrid es va percebre una actitud
receptiva del representant del
ministeri i la sensació que s’havia
treballat per solucionar els
problemes. En aquest sentit, el
ministeri ha trobat una solució
tècnica per soterrar l’AVE a la zona
del Poble Nou i la Girada, el que ens
congratula doblement: primer com
a vilafranquins i segon com a
membres del Partit Popular.

Esperem que, així mateix, es trobi
una solució per ensorrar les vies de
RENFE, de manera que es puguin
satisfer les demandes dels vila-
franquins, alhora que es resol la
comunicació d’alta velocitat, tal i com
propugna el Partit Popular i que els
anteriors governs no varen fer.

Esperem que quedin en res les
amenaces del consistori, d’arribar als
tribunals si cal, de fer mobilitzacions
i d’arribar a tallar la via fèrria si era
necessari. Potser els populars parlem
poc, però ningú ens pot negar que
parlem amb el treball i els fets.

GRUP MUNICIPAL  DEL PARTIT
POPULAR DE CATALUNYA

De 1,00 a 8,00      COM Ràdio
8,00 Penedès matí (informatiu i agenda

local i comarcal)
9,00 La Plaça (magazine)
12,00 El que faltava! (magazine d’humor i

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (quinzenalment)

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

13,30 Esports 14
14,00 Les notícies del migdia de COM Ràdio
15,00 Al teu aire (radiofórmula)
20,00 Penedès vespre (informatiu local i

comarcal)
Dilluns 20,30 Esports 21

23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimarts 20,30 Nit de somnis
21,00 Alt voltatge
22,00 Nit de Tertúlia
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimecres 20,30 Música
21,00 La Taverna
22,00 Et sona
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Música
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dijous 20,30 El cinema de la setmana
21,30 Un altre cop ahir
22,00 Música
23,00 Penedès Vespre (repetició)
23,30 El Borriquito
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Divendres 20,30 Amplirock
21,00 Temps de festa
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dissabte
De 1,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Canvi de rasant
12,00 Alt voltatge (repetició)
13,00 Penedès Cap de Setmana

(informatiu local i comarcal)
13,30 Ràdio Estalella
14,00 Informatiu de COM Ràdio
15,00 ViaMix
18,00 El rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Música variada
10,30 Nostra dansa (sardanes)
11,00 Música variada
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Tarda de gols
19,00 Connexió amb COM Ràdio
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L’Ajuntament de Vilafranca va engegar el mes de maig
de l’any passat un procés de discussió sobre l’estat ac-
tual de la cultura a Vilafranca amb el títol Reflexió
Estratègica sobre la Cultura a la Ciutat (RECC).

Aquest procés té per objectiu, en primer lloc, posar a
debat i revisar allò que Vilafranca vol ser en l’àmbit de la
cultura; en se-
gon lloc, establir
un Pla d’Acció
Cultural que
prevegi les prio-
ritats i les res-
ponsabi l i ta ts
compartides en-
tre els diferents
sectors i agents
implicats en la
cultura a Vila-
franca i, en ter-
cer lloc crear
m e c a n i s m e s
permanents de
reflexió i de
decisió sobre la
realitat cultural
vilafranquina.

La millor ma-
nera d’encarar
un procés de
reflexió com
aquest era
obrint-lo a tota la societat vilafranquina, tant a persones,
col·lectius, associacions i empreses de tot tipus implicats
en el món de la cultura. Aquest treball es va dividir en
dues fases, la Fase de Diagnòstic i la Fase de
Propostes.

Inici de la Fase de Propostes

La Fase de Propostes s’ha fet durant aquest mes de
maig. Aquesta fase pretenia recollir, a partir de les grans
línies sortides a la Fase de Diagnòstic, el conjunt ordenat
i sistemàtic d’estratègies, programes i accions que
dissenyin, des del més ampli consens possible, el futur
cultural de la societat vilafranquina.

Com en l’etapa d’elaboració del diagnòstic, l’aportació
dels diferents agents culturals de la ciutat esdevé cabdal.
Per això s’han previst diversos sistemes per tal que el
màxim nombre de persones hagin pogut participar-hi de
la manera que més s’adapti als seus interessos.

Entre aquests sistemes, s’han celebrat unes sessions
de treball anomenades Fòrums de proposta i que van
servir per concretar i recollir les idees que van anar
apareixent. Es tracta de quatre debats, oberts a la
participació de tothom sota els títols de El territori: cul-

La Reflexió Estratègica de la Cultura a la Ciutat (RECC)
cobreix una nova etapa amb la fase de propostes

tura, patrimoni i economia (per tractar la potencialitat del
patrimoni natural, arquitectònic i humà, i les aportacions de
la cultura a la promoció turística i la dinamització econòmica.
El cicle festiu (per debatre la funció i el sentit de les festes
vilafranquines, així com les dimensions territorials del cicle
festiu). Els serveis culturals (per tractar dels serveis, els

programes i els
equ ipaments
c u l t u r a l s
necessaris a
Vilafranca i la
població a la
qual s’adrecen) i
La cultura a
V i l a f r a n c a :
d i s s e n y ,
coordinació i
gestió (per de-
finir els meca-
nismes per al
disseny d’un
política cultural i
la implicació
que hi han de
prendre els di-
ferents agents).

Una altra
possibilitat de
participar en
aquesta fase va
ser omplint la

Butlleta de Proposta que es va trobar en tots els mitjans
de comunicació escrit o enviar-les a través del web de
l’Ajuntament de Vilafranca www.ajvilafranca.es. El termini
per fer arribar les propostes s’acabava el dia 31 de maig.

Jornada de valoració

La fase de propostes s’acabarà amb una sessió final que
tindrà lloc el dissabte dia 9 de juny, que servirà per explicar
el conjunt del procés de reflexió portat a terme, per conèixer
les estratègies, els programes i les accions elaborats al llarg
de la Fase de Propostes, i també per votar la totalitat de les
accions presentades per tal de ponderar les preferències dels
ciutadans i ciutadanes.

L’objectiu últim de la RECC és establir un Pla d’Acció
Cultural que permeti determinar quines són les prioritats i
les responsabilitats compartides entre les diferents
institucions públiques i organitzacions ciutadanes de
Vilafranca. No es tracta de fer un pla estratègic amb data de
caducitat, sinó d’establir un sistema de treball permanent,
que perduri més enllà dels límits temporals de la RECC, amb
capacitat d’anticipar-se i preveure els nous escenaris i con-
textos de la cultura a Vilafranca per als propers anys.

CULTURA
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Amb la presentació de l’Informe anual al ple municipal el
Síndic de Greuges de Vilafranca, Josep Bricullé, va acomiadar-
se del càrrec al qual ha renunciat per raons personals i
professionals, després d’un any i mig d’exercici. Amb tot,
aquesta figura, creada a principis dels anys 90 en el si de la
Corporació Municipal per defensar els drets del ciutadans
davant l’administració municipal, no ha quedat gaire temps
vacant, ja que que, si Bricullé s’acomiadava en el ple munici-
pal celebrat el dia 10 d’abril, un mes més tard, el dia 15 de
maig, el consistori nomenava per unanimitat la mestra Glòria
Valeri com a nova Síndica de Greuges de Vilafranca.

En l’apartat de conclusions del seu informe, el síndic sortint
Josep Bricullé va esmentar la necessitat d’un major respecte a
l’Ordenança de Protecció del Medi Ambient i en especial en el
que fa referència als sorolls que provoquen establiments
comercials en operacions de càrrega i descàrrega, bars i res-
taurants amb l’arrossegament de cadires i taules, el tancament
de portes metàl·liques, les converses en veu alta o els aparells
d’àudio en funcionament, o per celebracions públiques o
privades com per xemple al Pavelló Firal. Bricullé esmenta en
el seu informe que, al costat de la norma legal, cal una decidi-
da voluntat de fer-la complir per part de l’Administració.

Per altra banda, en queixes corresponents a diversos àmbits,
sobretot referents a Medi Ambient i Urbanisme l’Ajuntament
no és el causant directe dels greuges, si no qui ha de fer d’àrbitre
entre les postures de dos particulars. En aquesta casos, la
Sindicatura considera que, tot i el dubte legal d’emprendre
una acció administrativa, fóra bo que, sempre que s’acceptés
per les dues parts, l’Ajuntament adoptés una acció mediado-
ra, fent propostes de solució o reunint els afectats a una mateixa
taula per trobar-ne.

Bricullé també va exposar la conveniència d’una major
col.laboració amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya, una
col.laboració que ha existit darrerament a nivell d’intercanvi,
derivacions i actuacions conjuntes en diversos aspectes.

El síndic també va reclamar una major celeritat i agilitat en
la resposta i l’actuació de l’Ajuntament en casos de conflicte
veïnal.

Les conclusions de l’informe del 2000 de la sindicatura també
fan esment de la necessitat de més presència d’agents de la
Policia Local en funcions de policia administrativa i de prevenció
de la delinqüència. Malgrat l’interès de l’equip de govern a
solucionar aquest problema ampliant la plantilla d’agents, les

Josep Bricullé deixa la Sindicatura de Greuges
i Glòria Valeri en pren el relleu

places convocades darrerament queden desertes després de
la convocatòria o bé els aspirants no superen els cursos
prescriptius.

La conveniència d’educar en els drets i deures també és
una de les conclusions. Pel Síndic sortint, juntament amb la
presa de consciència que vivim en democràcia, que som
subjectes d’uns drets inalienables, hi ha unes llacunes
importants en saber quines són les nostres obligacions. Per
això, fóra bo que hi hagués alguna instància municipal que
s’ocupés de difondre de manera permanent i assequible i no
només en campanyes concretes, els drets i deures ciutadans:
el contingut de les ordenances, els drets i deures recollits en
les lleis i normes que regulen la vida municipal (Règim Local,
Hisendes Locals, Procediment Administratiu, ...), etc.

Pel que a les actuacions d’ofici, és a dir, propiciades per la
metixa Sindicatura de Greuges partint d’una demanda
ciutadana o institucional, se n’han emprès tres. Un d’ells relatiu
al dipòsit de detinguts iniciat per la Sindicatura de Catalunya.
Un altre relatiu al servei de taxis i, finalment, la consideració
que a nivell local es dóna els usuaris de targetes d’aparcament
per a persones amb disminució.

Glòria Valeri, quarta Síndica de Greuges

Nomenada amb la
unanimitat de tot el
consistori, la mestra de
l’escola Mas i Perera, Glòria
Valeri, s’ha fet aquest mes de
maig de  tirar endavant la
Sindicatura de Greuges de
Vilafranca en substitució de
Josep Bricullé.

Glòria Valeri és nascuda
a Barcelona però fa 22 anys
que viu a Vilafranca. És
mestra de l’escola Mas i
Perera des del curs 1982-83
i ha participat en entitats
com el Grup de Mestres del
Penedès i en activitats

vinculades al món educatiu de la Vila. Valeri serà la quarta
persona que desenvoluparà les funcions de la Sindicatura de
Greuges de Vilafranca des que es va crear la institució l’any
1993 per defensar els drets del ciutadans davant l’actuació de
l’Ajuntament i dels organismes que en depenen. Després del
primer Síndic de Greuges Josep Giralt, recentment traspassat,
va agafar el relleu la seva adjunta Lourdes Sànchez, la qual va
ser substituïda a finals del 1999 per Josep Bricullé, que ha
desenvolupat el càrrec en el darrer any i mig.

Glòria Valeri rebrà els ciutadans i ciutadanes que li vulguin
transmetre les seves queixes en entrevistes a hores
concertades. Cal concertar aquestes entrevistes a través de la
Secretària de la Sindicatura, a la planta baixa de la Casa de la
Vila i al telèfon 93 892 03 58, extensió 138.

SINDICATURA DE GREUGES

Josep Bricullé fent balanç de la seva etapa com a Síndic de Greuges.

Glòria Valeri.
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PÁGINA VERDA

La prova pilot de reducció de residus d’envasos i
embalatges a Vilafranca del Penedès

Durant els darrers anys, sota
el pretext de la necessitat de
garantir la qualitat, la protecció
i la higiene dels productes, la
utilització de l’envàs com a
instrument publicitari i la gra-
dual desaparició dels envasos
reutilitzables, han provocat un
increment notable de la
presència d’envasos i
embolcalls d’usar i llençar dins
del mercat de productes, que
ha generat un augment
important del volum de residus
que es produeixen en els
municipis.

Per afrontar aquesta
alarmant situació, es va plantejar la necessitat
d’aplicar mesures concretes per a frenar aquesta
tendència: les unes, per actuar sobre la gestió dels
residus generats (recollida selectiva de la brossa
orgànica, augmentar les recollides selectives de
deixalles…) i les altres, dirigides a l’origen del pro-
blema, incidint directament sobre el consum i la
producció dels residus; aquestes darreres es
tradueixen en estratègies per a la minimització dels
residus.

És en aquest sentit que es va iniciar a
Vilafranca una prova pilot per reduir els
residus d’envasos. L’objectiu d’aquesta prova era
garantir que la ciutadania poguessin exercir el seu
dret a comprar/consumir sense generar residus i
a triar aquells productes o envasos menys nocius
pel medi ambient. Tanmateix, per aconseguir-ho
calia la col·laboració i la implicació del sector co-
mercial

La campanya, que s’inicià a primers de febrer i
ha durat fins a finals del mes d’abril, ha tingut
quatre actuacions bàsiques. La primera va ser
passar una enquesta d’opinió a la població de
Vilafranca, per tal de conèixer les actituds i els

hàbits dels consumidors alhora
de decidir quins productes i
amb quins tipus d’envasos
preferien adquirir.

En segon lloc, es varen visi-
tar 290 comerços per tal
d’exposar-los les activitats de
la campanya i demanar la seva
col·laboració per dur a terme
promocions diverses, com ara
regalar bosses, carmanyoles,
vals de duro… Varen adherir-
s’hi 109 comerços de la vila i la
participació de la població en
les promocions va ser un èxit
que va superar totes les
expectatives.

Una altra vessant molt important de la
campanya ha estat la signatura d’un conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Vilafranca, la
Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall, el
Centre Vila, els Comerciants de l’Avinguda
Tarragona, l’Associació de Botiguers Eugeni d’Ors
i el Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA)
per tal d’establir una Xarxa Local de Comerços
Respectuosos amb el Medi Ambient i de Qualitat.
Aquesta Xarxa té com a principal objectiu regular
uns acords que suposin una ampliació de l’oferta
comercial dels establiments adherits, tot
incorporant criteris de protecció del medi ambient.

Finalment, també l’Ajuntament, a través del pro-
grama TEVA, ha adquirit  gots i una vaixella
reutilitzable que es llogarà a totes les associacions
i entitats sense ànim de lucre que ho desitgin per
tal que no facin servir materials d’un sol ús en
l’organització de menjars o celebracions. Aquest
material es llogarà net i es podrà tornar brut. Les
entitats interessades a  utilitzar aquest servei po-
den adreçar-se al CFO Francesc Layret, a l’edifici
de la Fassina, telèfon 93 817 13 24.


