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La via pública és l’espai de trobada dels ciutadans i ciutadanes d’una comunitat. És on conflueixen diàriament i
de forma ininterrompuda diversitat d’usos i interessos que fan que es generin multitud d’incidències que fan
necessària la presència constant i l’acció permanent dels diferents serveis de l’Ajuntament que tenen a veure amb
la via pública.  Des de la recollida d’escombraries, passant per la il·luminació dels carrers, vetllar per l’ús correctes
de la via pública, tenir cura dels plantes i arbres, vetllar per la mobilitat de les persones i dels vehicles i per la
convivència entre les diferents modalitats de transport, potenciar el transport urbà i mantenir les zones de jocs
infantils, fins a netejar les pintades i els grafits, els cartells mal enganxats o les taques a l’enrajolat de les illes
de vianants... Totes aquestes només són algunes de les tasques que l’Ajuntament fa a la via pública. Unes tasques
que només amb la col·laboració i el civisme de tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes de Vilafranca han de
fer possible que la via pública esdevingui un espai comú de qualitat i convivència.

La via pública, l’espai comú de qualitat
i convivència

MOBILITAT

• Gestió d'un parc mòbil de 23.300 vehicles.
• 3 línies en servei de bus urbà.
• 53 punts de parada de bus urbà i 100.487
usuaris anuals de bus urbà.
• 5 km actuals de carril bici.
• 10 km en projecte de circulació compartida
cotxe-bicicleta.
• 600 pilones col·locades per la Unitat de
Serveis.

GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA

• 60 tones diàries de brossa.
• 4.000 tones anuals de brossa selectiva.
• 250 tones anuals d’envasos.
• 1.000 tones de paper i cartró recollits.
• 800 tones de vidre recollit.
• 1.500 tones de brossa orgànica.
• Instal·lació de 14 mòduls més de contenidors
soterrats.
• 40 Km de carrers netejats diàriament.
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MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

• 54 km de camins rurals.
• 12.000 m2 de superfície repintada al 2006.
• 8.152 m2 de voreres renovades al 2006.
• 35.070 m2 de carrers reasfaltats al 2006.
• 8.200 m2 de pas de vianants repintats al 2006.
• 70 cantonades rebaixades per supressió de barreres
arquitectòniques.
• Instal·lació de 3 de WC públics autonetejables i
adaptats a minusvàlids.
• Construcció de 7 guals remuntables com a mesura de
reducció de velocitat.
• 2.800 actuacions de manteniment realitzades per la
Unitat de Serveis.
• 14.400 kg d’asfalt en reparacions de calçada per la
Unitat de Serveis.
• 200 senyals reparades per la Unitat de Serveis.
• 16.800 kg de ciment en reparacions de vorera per la
Unitat de Serveis.
• 5.100 actuacions resoltes per la Unitat de Serveis.
• 980 actuacions de la Unitat de Serveis per
infrastructures o suport a un total de 240 actes celebrats
a la via pública.

PARCS I JARDINS

• Manteniment de 10.000 arbres de més de 50 espècies.
• Plantació aquest any de 400 arbres i 700 arbusts.
• Poda de 5.500 arbres.
• Desbrossat de 7 Hectàrees (equivalent a 7 camps de
futbol).
• Manteniment de 36 Km. de bardisses.
• Sega de 8,7 Hectàrees de gespa (equivalent a 9 camps
de futbol).

SOCIALISTA (PSC-ICV): En aquesta legislatura
l’equip de govern està dedicant molts esforços
humans i econòmics en la millora de la Via
Pública: increment de la neteja, ampliació
de voreres, reasfaltat de carrers, més jocs
infantils, mesures per facilitar la mobilitat
dels vianants, supressió de barreres
arquitectòniques, nous aparcaments per als
vehicles... perquè l’espai públic continuï sent
un espai de civisme i convivència, i un element
de cohesió social amb la implicació i la
corresponsabilitat de totes les veïnes i els
veïns de la Vila.

CIU: La via pública és un dels temes més
importants, ja que afecta al dia a dia de la
gent. Qüestions com la neteja dels carrers, o
la millora de les zones verdes, ha estat una
constant en la preocupació del nostre grup.
Per això hem realitzat un seguit de propostes
que han millorat allò que pensem que afecta
a tots, com millores en el contracte de la
neteja, o noves normes que ajuden a reduir
les molèsties que produeixen les obres als
vilafranquins. En això hi seguirem treballant,
i molt.

ERC: Vetllar per la millora constant a la via
pública és una de les prioritats d’Esquerra
Republicana de Catalunya. L’asfaltat i
alineacions dels carrers, les ampliacions de
voreres, l’eliminació de les barreres
arquitectòniques, l’acabament de molts
entorns urbans, la neteja constant i, en resum,
el manteniment en general de les vies
públiques haurà de ser, encara més, una de
les premisses constants a treballar el dia a
dia.

PP: En aquest últim any  s’ha incrementat
de forma considerable el pressupost destinat
a la millora de la via publica així com el
nombre de tècnics que han de supervisar-la.
També s’ha incrementat igualment de forma
molt notable la quantitat que s’ha abonar a
la concessionària que s’encarrega de la neteja
dels carrers. Ara falta que aquest augment
de la despesa es noti en una millora important
de conservació i neteja dels carrers.

CUP: Les deficiències de la via pública no
poden esperar any rere any una partida dels
pressupostos que solucioni aquella vorera
malmesa o aquell contenidor d’escombraries
que està trencat. Cal que l’Ajuntament actuï
constantment per a solucionar-les com abans
millor i cal també sortir del despatx de
l’Ajuntament i passejar més per la Vila per a
adonar-se que no tot és tant bonic com ells
ens volen fer creure. Menys paraules i més
actuacions!
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Es netegen les pintades, els cartells i les taques al paviment
del centre

L’Ajuntament farà 7 guals remuntables en diferents cruïlles de vies
públiques de Vilafranca. Aquests guals consisteixen en passos de vianants
amb plataforma elevada que tenen l’objectiu de reduir la velocitat dels
vehicles i alhora protegir el pas dels vianants en cruïlles conflictives
amb molta afluència de vianants pel fet que la majoria són properes a
centres educatius. Així s’instal·laran guals al carrer d’Igualada, a l’alçada
del carrer d’Antonio Acedo de Sopetrán per creuar cap al Parc de Llevant;
al carrer de Sant Pau, a l’alçada del carrer de Torrelles de Foix; al carrer
de Moja, a l’alçada del carrer de J.V. Foix, prop de l’escola Cristòfor
Mestre; al carrer de Torrelles de Foix, a l’alçada del carrer de Ferran
prop de l’IES Milà i Fontanals; a la rambla de Sant Francesc, davant
de l’escola Sant Josep; a l’avinguda d’Europa, a l’alçada de la Llar

Municipal d’Infants El Parquet; i al carrer d’Eugeni d’Ors, a l’alçada de l’escola L’Espiga. La formació d’aquests
guals té un pressupost de més de 51.000 euros.

Es construiran 7 guals remuntables per disminuir la
velocitat i protegir el pas dels vianants en diferents

L’Ajuntament té destinats 60.000 euros per tal de reparar voreres en
mal estat dels diferents barris de la Vila. Es prioritza la reparació de les
voreres d’aquells carrers que registren més afluència de vianants pel fet
de ser properes a mercats, escoles etc. o per altres circumstàncies.

Reparacions de voreres malmeses

L’Ajuntament s’ha proposat no donar treva als actes incívics que malmeten l’entorn
urbà. Així setmanalment es porten a terme treballs de neteja de pintades i grafits
en diversos espais públics de Vilafranca, a càrrec d’una empresa especialitzada.
Els treballs consisteixen en l’aplicació de productes químics biodegradables i la
neteja posterior de les pintades amb aigua a pressió. Aquest servei és altament
especialitzat i té capacitat per actuar en un ampli ventall de situacions. Així, està
previst netejar uns 2.000 m2 de façanes i espais públics i privats afectats per
pintades i grafits.
D’altra banda, l’Ajuntament porta a terme periòdicament treballs de neteja de cartells
mal encastats. Aquests cartells, bàsicament enganxats en façanes, portes, contenidors
i altres espais no permesos, ofereixen una imatge descurada de la via pública.
L’Ajuntament fa una crida als col·lectius que fan aquest tipus d’enganxades massives
perquè actuïn amb civisme, respectin l’entorn i encastin cartells en els espais destinats
a aquest ús com ara les cartelleres distribuïdes per tota la Vila. Justament l’any
passat es va ampliar de forma notable el nombre de cartelleres a petició d’entitats
i col·lectius de Vilafranca que habitualment en fan ús per difondre el seu ideari o les seves activitats.
Finalment, l’Ajuntament ha encarregat a una empresa especialitzada la neteja de taques i xiclets encastats a
l’enrajolat de l’illa de vianants del Centre de la Vila.
Tots aquests treballs tenen un pressupost d’uns 38.000 euros.
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Ajuntament i paradistes tiraran endavant la reforma
integral del Mercat de la Carn que l’ha de modernitzar
i dinamitzar. S’aposta per convertir-lo en un mercat de
producte fresc i incloure un restaurant que doni vida a
l’espai i al seu entorn. La reforma serà integral i ha de
permetre recuperar part de l’activitat comercial que
havia minvat darrerament. En l’actualitat tant sols estan
obertes diàriament tres de les set parades de l’antic
Mercat de la Carn i els dissabtes obre la parada dedicada
al peix. Per redreçar aquesta tendència d’estancament
en l’activitat del vell mercat, paradistes i Ajuntament
han projectat reorientar-ne l’activitat, modernitzar els
serveis i incorporar alguna activitat complementària que
dinamitzi l’espai. L’obertura del mercat a tot el producte
fresc i la inclusió d’un espai destinat a restaurant
s’inclouen en la proposta final amb la qual l’Ajuntament
i els paradistes pretenen convertir el Mercat de la Carn
en el mercat del centre.
Amb la dinamització d’aquest mercat es potenciarà
l’entorn comercial del centre de la vila i es podrà
assegurar l’activitat en el sector de l’alimentació al
centre. Històricament el Mercat de la Carn ha ofert un
servei de qualitat i ha estat punt de referència de les
compres d’aquest producte.

El projecte de reforma integral del
Mercat de la Carn vol modernitzar-lo
i dinamitzar-lo

El nou mercat constarà de 7 parades de producte fresc.
Aquestes parades només podran vendre producte fresc
i hauran de garantir varietat d’oferta, com qualsevol
mercat modern. A la planta baixa hi haurà 3 o 4 parades
de carn/xarcuteria, 1 de peix i marisc, 1 de fruita i
verdura. També una botiga de productes selectes. En
la planta baixa també hi hauran 2 magatzems, 3 cambres
frigorífiques i una sala de manipulació d’aliments. La
novetat del projecte és la creació d’una planta altell
amb un espai de restaurant/cafeteria. Aquesta zona, de
nova construcció, també comptarà amb un espai per
acollir exposicions i activitats (cursos, xerrades...), serà
accessible a través d’un ascensor amb visió panoràmica
del mercat i tindrà un accés independent del de la resta
del mercat.
La superfície total construïda serà de 720 m2, 410 a
la planta baixa i 310 a la planta altell.
L’activitat del Mercat continuarà a diari fins a l’inici de
les obres previst per al mes de novembre. Una
remodelació integral que mantindrà l’edifici del segle
XIX i permetrà recuperar l’embigat i la claror dels seus
finestrals. La inauguració del nou Mercat de la Carn és
prevista per a la primavera de 2007, després dels cinc
mesos d’obres inicialment calculats i que tenen un cost
aproximat de 485 mil euros que aportaran els
concessionaris i l’Ajuntament.
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Els indicadors econòmics de Vilafranca, pel que fa a
la creació de nous llocs de treball i a la taxa d’atur,
assenyalen que la Vila està exercint de motor de la
comarca i està en un bon moment econòmic. Segons
les dades de què disposa l’Ajuntament de Vilafranca
facilitades pel Departament de Treball i Indústria, al
llarg de l’any 2005 es van crear un total de 693 nous
llocs de treball al municipi de Vilafranca. Això suposa
un increment del 5% respecte a l’any anterior, una xifra
superior a la mitjana catalana (4%) i a la de la comarca
que és d’un 4,5% (1.622 llocs de treball nous). Aquestes
dades confirmen el bon moment pel que fa a la creació
d’ocupació que viu la comarca de l’Alt Penedès i
especialment la seva capital Vilafranca.
L’altra dada que serveix de referència per refermar
aquest bon moment econòmic és la taxa d’atur. Així, a
finals del darrer trimestre de 2005 l’atur a Vilafranca
se situava en una taxa del 6,7% i a l’Alt Penedès en
una taxa del 7,03% de la població activa. Aquestes
dades confirmen l’Alt Penedès i al capdavant la seva
capital Vilafranca en una taxa d’atur clarament per sota
de la mitjana de Catalunya, que és del 8%, i encara
més per sota de les mitjanes de les comarques veïnes
del Garraf, del Baix Penedès i de l’Anoia, totes elles

amb una taxa al voltant del 9%. A finals dels anys 80,
quan l’Ajuntament de Vilafranca va començar a impulsar
polítiques actives d’ocupació, la taxa d’atur era del
18,8%, la qual cosa permet afirmar que en 20 anys
l’atur s’ha reduït a Vilafranca en gairebé 2/3 parts.
Segons les dades, el 52% de les noves contractacions
que es fan a l’Alt Penedès corresponen llocs de treball
que es creen al municipi de Vilafranca.

Creixement en qualitat de vida

D’altra banda i segons l’estudi ISQV (Índex Sintètic de
Qualitat de Vida) que ha eleborat AQR-Irea (Anàlisi
Quantitatiu Regional) per a la Universitat de Barcelona,
Vilafranca ocupa el cinquè lloc en qualitat de vida entre
les 25 ciutats mitjanes de la província de Barcelona.
L’ISQV es mesura a partir de tres factors: la capacitat
de progrés individual, l’índex d’equilibri social i la
condició de vida de la comunitat. L’estudi abasta el
període 1991-2002 i destaca que durant aquests anys
Vilafranca ha presentat un valor de l’ISQV superior a la
mitjana de la província i ha pujat en el rànquing de
ciutats del 6è lloc de l’any 1991 al 5è de 2002.

Vilafranca crea ocupació, disminueix l’atur
i incrementa la qualitat de vida
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La nova escola de la Girada va cremant etapes per tal
que sigui una realitat al llarg del curs vinent. El Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya publicava en
l’edició del dia 9 de maig l’anunci pel qual es feia
pública la licitació de diversos contractes, entre els
quals hi havia la redacció del projecte del nou Centre
d’Educació Infantil i Primària de la Girada, a Vilafranca,
i l’execució de les obres. En concret, la Generalitat, a
través de l’empresa pública Gestió d’Infraestructures,
SA, GISA, va treure a licitació l’assistència tècnica per
a la redacció del projecte bàsic i d’execució, de l’estudi
de seguretat i salut, de l’estudi geotècnic, del projecte
d’activitats per a la llicència ambiental i la posterior
direcció i execució de les obres de la nova escola de la
Girada. El nou centre d’educació infantil i primària
(CEIP) de la Girada serà de dues línies d’educació
infantil i primària i, a banda del centre escolar també
s’inclourà dintre del mateix recinte espais destinats a
serveis educatius d’àmbit comarcal que actualment
estan situats en locals municipals a la plaça del Penedès,
a l’edifici dels Jutjats. Són serveis com l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), el Centre de
Recursos Pedagògics o la Inspecció del Departament
d’Educació.

Segons figura en l’anunci publicat al DOGC, el termini
per a la redacció dels projectes i estudis és de 3 mesos,
i el termini per a l’execució de l’obra és de 9 mesos, 5
dels quals són per a l’execució dels espais destinats a
educació infantil i 4 a l’execució dels espais destinats
a educació primària i als serveis educatius. El pressupost
del contracte és de 4.387.000 euros. El dia 6 de juny
s’acabava el termini per a la presentació de propostes
de les empreses interessades.
La nova escola de la Girada es construirà en uns terrenys
de 14.000 metres quadrats cedits per l’Ajuntament i
situats a l’avinguda d’Europa, a la zona d’equipaments
del barri de la Girada. Aquest ampli solar, situat al
costat de la llar municipal d’infants El Parquet, acollirà
aquesta escola d’infantil i primària i en un futur també
està projectat que pugui acollir un Institut d’Ensenyament
Secundari (IES) de forma que en un mateix recinte es
podran cursar els estudis des dels 3 fins als 16 anys.
Malgrat que el nou CEIP de la Girada físicament encara
s’ha de començar a construir, sí que està creat
administrativament i de cara al nou curs ja disposarà
d’un grup de P-3 que temporalment el proper curs
iniciarà les classes dintre del CEIP Cristòfor Mestre.

La Generalitat treu a licitació el projecte de la
nova escola del barri de la Girada
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Recepció amb motiu del 25è aniversari del
Torneig d’Hoquei Base l’Enxaneta

El Saló de Sessions de la Casa de la Vila va ser l’escenari
el 26 de maig passat de la presentació de la 25a edició
del Torneig d’Hoquei Base l’Enxaneta, una acte que va
servir per fer un reconeixement al Club Patí Sant Ramon,
organitzador d’un torneig que enguany va arribar a les
noces de plata.
A l’acte hi van assistir, a banda dels organitzadors del
torneig, l’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve, el president
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès Ramon Xena, el

diputat provincial Cisco de la Cruz i el pare Crispin
Funes en representació de les escoles Pare Manyanet
de Catalunya.
A continuació de l’acte es va dir a terme el llançament
de 25 morters des del terrat de la Casa de la Vila i
l’obertura d’una exposició commemorativa dels 25 anys
a la capella de Sant Joan. L’acte va ser el tret de sortida
a una setmana plena d’activitats relacionades amb
l’hoquei que va culminar amb el torneig celebrat els
dies 2, 3 i 4 de juny, sens dubte el més prestigiós
torneig d’hoquei base que se celebra a l’Estat Espanyol.
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Un govern que respon amb fermesa a les necessitats dels ciutadans: les
llars d’infants, la remodelació de la rambla de Nostra Senyora i l’ampliació

de l’aparcament soterrat de la plaça del Penedès

L’oferta de places a les llars municipals públiques de Vilafranca és una de les més importants del país
proporcionalment a la nostra població. El fet de disposar de quatre llars d’infants públiques col·loca
Vilafranca amb un ràtio de places públiques per cada 1.000 habitants molt per sobre de ciutats com
Vilanova, Igualada o Manresa, entre d’altres.
Però aquesta planificació no ha estat suficient per assumir una demanda que any rere any augmenta
d’acord amb una realitat social alhora condicionada pel mercat laboral i entorn econòmic. Per això, el
grup municipal Socialista (PSC-ICV) i el govern municipal del qual forma part, han decidit ampliar amb
caràcter extraordinari i d’urgència el nombre de places a les llars d’infants. Som conscients que aquesta
mesura suposa un esforç organitzatiu i del personal del servei, però, com a govern no  podem mirar cap
a una altra banda. Els ciutadans demanen solucions i el govern respon amb fermesa i eficàcia.
Un altre tema que ha exigit fermesa i decisió ha estat el projecte de remodelació de la rambla de Nostra
Senyora i l’aparcament soterrat  a la rambla de Sant Francesc.  D’acord amb l’estudi d’implantació d’un
nou aparcament soterrat al nucli urbà de Vilafranca realitzat per la mateixa empresa que ha fet l’estudi
de remodelació, la vila té un dèficit d’unes 300 places d’aparcament soterrat al centre. Aquesta és la
xifra que ens permet assolir una proporció similar de places soterrades a la d’altres ciutats com la nostra
sense haver de col·lapsar el centre històric de vehicles, fet que tindria conseqüències negatives si ho
mirem des de criteris de mobilitat i d’activitat comercial.  Arribar a aquest número de places a la rambla
de Nostra Senyora (actualment en obres de remodelació) no és viable ja que la distància entre façanes
és de poc més de 30 metres i la construcció d’aquest gran aparcament en una zona amb habitatges
antics podria arribar a posar en risc l’estructura els edificis que delimiten la rambla. Ja han anunciat, i
ho sabem, que el grup municipal de CiU està en permanent campanya electoral, però, el que no podem
admetre és que vulguin posar pals a les rodes al projecte de millora de la rambla amb l’objectiu de
construir un aparcament petit que ni donaria resposta a la demanda ni satisfaria les expectatives del
sector comercial.
Recolzem la decisió del govern municipal de construir un aparcament a la rambla de Sant Francesc amb
més de 300 places arribant a la xifra que dóna sortida a la necessitat d’aparcament al centre però sense
comprometre la mobilitat de la zona.  Aquest aparcament se suma al conjunt d’aparcaments que s’estan
construint a les entrades de la vila: nou aparcament al costat de l’Hospital (152 places), nou aparcament
a les Clotes (162 places), al carrer Torrelles de Foix (25 places), al costat del cementiri (70 places) i
d’altres actualment en projecte.
La rambla de Sant Francesc amb una distancia entre façanes de més de 50 metres ens permet construir
un aparcament més gran i sense comprometre la seva viabilitat econòmica i tècnica. És una inversió
d’aproximadament 5 milions d’euros que s’adjudicarà mitjançant concurs a una empresa externa i que
d’aquesta manera no comprometrà d’altres inversions previstes pel govern municipal en educació, salut
i benestar social.
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Fa cosa d’un any i mig, en un procés de participació ciutadana, es van fer propostes sobre el projecte de
la nova Rambla de Nostra Senyora, i la gran majoria dels vilafranquins que hi van participar van reclamar
la construcció d’un aparcament soterrat. Posteriorment, i sense cap estudi econòmic ni tècnic que ho
justifiqui clarament, el govern de l’ajuntament ha renunciat a aquesta proposta. Per què? Doncs no ho
sabem, però podem pensar que pot ser per un o varis d’aquests motius:

• Al PSC no li interessa fer un aparcament, doncs les obres al centre són molestes i electoralment això
no els interessa. Recordem que fa vint anys, els comerciants del centre, amb el suport de l’oposició
volia un aparcament al centre i el PSC va dir que no era possible, com ara. (Llavors es plantejava a
la Rambla de Sant Francesc)

• Al PSC no li interessa fer una aparcament a la Rambla de Nostra Senyora, però proposa fer-lo a l’altra
rambla. Com diem abans, aquells que defensaven la impossibilitat de fer-lo abans, com és que ara
no tenen problemes a fer-lo? I per què interessa fer-lo a l’altra rambla? Quins interessos hi ha per fer-
lo allà?

• Al PSC no li interessa fer una obra que duri més enllà de les eleccions municipals, ja que vol fer
inauguracions abans de les eleccions per apuntar-se medalles.

Fer ara l’aparcament a la Rambla Nostra Senyora implica avantatges importants:

• Els accessos són els ideals: la major part del trànsit ve de les Av. de Barcelona i Tarragona, per tant
els accessos en aquestes avingudes son els millors i els més fàcils per descongestionar el trànsit que
entraria i sortiria de l’aparcament.

• Seria molt més barat que fer-lo a l’altra rambla. Una part mol important del cost de construcció és el
que s’hi fa a sobre, és a dir, la urbanització. Ara es farà aquesta urbanització, és a dir, ja està
pressupostada, per tant és una part a la qual no hauríem de fer front. Fent l’aparcament a l’altra rambla
ens trobem en que haurem d’urbanitzar les dues rambles quan això no està previst pressupostàriament.

• Seria una inversió de futur. Si fem l’aparcament ara, i en un futur ens queda petit, sempre podem
fer l’altre aparcament a la Rambla de Sant Francesc. Si no el fem ara, com justificarem que es torni
a aixecar la Rambla de Nostra Senyora si l’altre aparcament quedés ple en un futur?

• Ajudem al comerç i al dinamisme de la vila. Un gran aparcament al centre millora la connexió amb
els comerços, que demanen, a més, ajudes en aquest sentit. Igualment per donar servei a aquelles
persones que han de fer gestions al centre de la vila. També ajudaria a millorar el trànsit de vehicles
que busquen i busquen i no troben aparcament.

El govern del PSC està mostrant una manca de planificació. No té ambició per fer noves obres, malgrat
les propostes insistents dels vilafranquins. Fa nyaps, un darrera l’altre: com fa vint anys la vergonyosa
estació que tenim o l’aparcament aquest que no és va fer, o actualment l’afer de la base de muntatge, el
lamentable mur que s’està construint a l’estació, per posar alguns exemples. L’actual govern mira massa
per la seva imatge i no pensa en què és el millor per als vilafranquins. Ja seria hora que algú es posi les
piles a Vilafranca!

Ara es fa la nova Rambla. I l’aparcament, on és?
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Ja fa molt de temps, que la gent d’Esquerra ens sentim presionats amb una certa precipitació i agressivitat,
en un sol objectiu: que renunciem als nostres principis. Ho hem vist al llarg de la campanya sociovergent
i, per suposat, ho seguirem veient fins que el “govern” de Catalunya no es dissolgui.

No hi ha dubte que, quan es publiqui aquest escrit, el panorama polític català haurà canviat,  però el
que sí que qüestionem és que aquest canvi sigui per millorar.

Afortunadament, el president de la nació única i veritable ens ha promès que no serà garrepa amb la
interpretació i el desenvolupament del nou Estatut de la Comunitat Autònoma de Catalunya. Gràcies!.
També haurem d’estar agraïts als amics i amigues de CiU per la seva gran aportació a l’aprofundiment
en l’autogovern del nostre país. De ben segur que, ara sí, es publicaran les balances fiscals, podrem
parlar en català al Congrés dels Diputats i a Europa, i que el govern espanyol ens farà el favor d’invertir,
en set anys, allò que mai no ha invertit cap govern espanyol a Catalunya, i que ens demanaran perdó
per tants anys de greuge, espoli i menyspreu. Gràcies!.

No podem oblidar als coneguts i conegudes del PP, que s’han sumat al NO d’Esquerra i, en definitiva,
del conjunt de l’esquerra sobiranista del nostre país. Ja ho saben, a Madrid?.

Cal, doncs, anar tirant amb els pocs recursos de què podrem disposar, amb un sentiment generalitzat
de presa de pèl, de manca d’ambició política per part dels màxims dirigents del país. En definitiva, amb
un cert regust amarg. No calia malbaratar l’energia i les il·lusions de la ciutadania en un procés de
redacció, negociació a la alça i grans declaracions, tot per obtenir un resultat modest i  baix en dignitat
nacional.

Hem tornat a perdre una oportunitat històrica, no hem sabut mantenir-nos fidels a la voluntat col·lectiva,
la mateixa voluntat que s’engrescà i s’emocionà amb aquella aparença d’unitat política.

El patriotisme català és malauradament efímer i els espanyols, ara sí, ho saben.

Des d’Esquerra diem NO a les retallades descarades, a l’ús entusiàstic del ribot i a tot allò que fa un
cert tuf a l’anti-catalanitat.

Molestem, és ben cert, però no poden passar sense nosaltres. Hem oblidat les amenaces militars, en
ple segle XXI?, hem oblidat els boicots comercials?, hem oblidat el constant assajament a què hem estat
sotmesos?. No ens convindria pas oblidar-ho de nou. Ha arribat l’hora de deixar de pagar i callar, com
fins ara. Ha arribat l’hora que la classe política estigui a l’alçada del poble al que representa.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya i, de ben segur, des del conjunt de forces sobiranistes del
nostre país, seguirem lluitant per una Catalunya lliure, desacomplexada i, sobretot, major d’edat. Per
un país que pugui, finalment, desempallegar-se del llast etern, d’aquesta molèstia que tant ens ofega i
que es diu Espanya.

No és això companys, no és això...
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Aparcament soterrat al centre

A la rambla de Sant Francesc o de la Nostra Senyora? L’Equip de Govern de la nostra Vila, format pel
PSC i ERC, ha decidit la futura construcció d’un aparcament soterrat a la rambla de Sant Francesc.
Aparcament  que ja podríem tenir des de fa quasi vint anys sense cap cost per a l’Ajuntament. L’any
1986 els comerciants volien construir-lo, fent-se càrrec dels costos de l’obra, però aquesta iniciativa no
va comptar amb el recolzament  de l’Equip de Govern del PSC. Ara aquesta decisió errada ens costarà
5 milions d’euros.
Decisió precipitada? Des del PP creiem que s’ha descartat de forma prematura la construcció d’un
aparcament soterrat a la rambla de Nostra Senyora aprofitant les obres de remodelació que es pretenen
realitzar a la mateixa.
No s’ha realitzar una anàlisi geòtecnica a la rambla de Sant Francesc. En obres en edificis al costat
d’aquesta rambla s’ha trobat aigua. De produir-se aquesta circumstància la construcció d’un aparcament
podria ser molt més costosa i els aparents avantatges de construir-lo en aquesta rambla  podrien deixar
de donar-se.
No s’ha comprovat tampoc si hi ha restes arqueològiques o si les obres afectaran els arbres de la rambla
de Sant Francesc. Circumstàncies que de donar-se podrien provocar que finalment no es fes l’aparcament
projectat en aquest indret, segons ha expressat  Josep Colomé, regidor d’Urbanisme, i s’hagués de fer
en un altre lloc.
Finalment, no s’han estudiat les necessitats d’aparcament al centre en els pròxims anys per comprovar
si amb el que es pugui construir a la rambla de Sant Francesc es podrien cobrir.
Pel fet de no portar-se a terme les comprovacions i estudis necessaris abans esmentats, i que el PP va
demanar en el seu dia, ens podríem trobar que haguéssim d’obrir una altra vegada la rambla de Nostra
Senyora, malmetent la remodelació projectada, d’un cost elevat. Ja sigui perquè no es pot construir un
aparcament soterrat a la rambla de Sant Francesc, o que al cap de pocs anys aquest sigui insuficient
per cobrir les necessitats d’aparcament del centre de la nostra Vila.
Cost? L’Equip de Govern calcula que ens costarà 5 milions d’euros. Esperem que l’estudi costos s’hagi
realitzat correctament i no es torni ha repetir l’error que es va produir quan es va adjudicar a SABA la
concessió per construir un aparcament subterrani a la plaça del Penedès. Es pensava que costaria la
seva construcció 600 milions de pessetes (3,6 milions de euros). En realitat ens havia de costar la meitat,
300 milions de pessetes, despesa aquesta última que era assumible en un termini de 6 a 10 anys per
l’empresa SOVIPARSA i l’Ajuntament tenint en compte els ingressos de la zona blava i l’aparcament de
Cal Rondina. Aquest càlcul erroni ens va portat a hipotecar els ingressos de la zona blava durant 10 anys
i els de Cal Rondina durant 30 anys.
Gestió directa? Des del PP creiem que és possible assumir la gestió directa d’aquest nou aparcament
soterrat. Si el cost estimat de la seva construcció és de 5 milions d’euros i els ingressos de la zona blava
són al voltant de 450.000 duros l’any s’amortitzaria en deu anys, sense comptar els ingressos del mateix
aparcament. És evident que tot hagués estat més senzill si l’any 1986 s’hagués deixat construir aquest
aparcament als comerciants. Haguéssim pogut disposar dels ingressos de la zona blava per poder construir
nous aparcaments soterrats sense necessitat de recórrer a l’endeutament.
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Si hi ha alguna cosa per la que Vilafranca destaca pel seu mal estat, és justament la via pública. La
nostra vila, no és ni de lluny, capdavantera en el bon manteniment i lluïment de places i carrers. Només
cal donar un passeig o simplement viure-hi. Per molta exposició o poesia que l’equip de govern hi posi,
la realitat la patim cada dia.

El planejament dels carrers i de les places és d’un disseny despersonalitzat i poc curiós, massa econòmic,
massa urbà, sense elements artístics que enriqueixin l’ànima de les artèries de la nostra vila. El mateix
aquí que a l’Hospitalet, que a Cornellà o ... Res que urbanísticament emocioni massa, res que faci
diferent la nostra ciutat. Disseny del barat, del que prima en aquells municipis obsessionats per créixer
sense donar altres valors a la ciutat, com la bellesa, que també forma part de la qualitat de vida dels
ciutadans.

La sensibilitat per als espais oberts i pels parcs públics (de dimensió considerable) no ha existit en el
planejament de la vila. S’ha urbanitzat la ciutat només per vendre, només per construir i així s’han oblidat
de donar l’espai adequat pel lleure, s’han oblidat d’oxigenar la ciutat, d’embellir-la, de connectar-la amb
l’entorn natural. Les places són més que dures, grises ciment, sense agradables jardins, sense aquells
espais verds emblemàtics que fan que t’estimis, que visquis i que valoris més la teva ciutat.
El manteniment del poc espai verd també es mereix un suspens. En el darrers anys hem estat testimonis
del deteriorament de l’arbrat més antic de la vila, com el dels plàtans de la Rambla, els de la Plaça de
Sant Joan, l’extermini dels pins quasi centenaris del Passeig Rafel Soler, el pins de la Plaça Milà i
Fontanals, les contínues tales abusives i agressives, el poc estat de salut de les poques flors i arbustos
de les places, etc.

La neteja també suspèn. Carrers bruts, d’aspecte deixat, amb contenidors per a la recollida selectiva
rodejats de brossa per arreu, contenidors bruts i/o trencats, etc. Cal una millora del model de recollida
per a optimitzar els resultats.
I ens aturem un moment en el manteniment de les voreres i dels carrers. Vilafranca és plena de carrers
amb varicel·la. Per estalviar asfalt, es fan pegats de quitrà per arreu que no solventen el problema del
mal estat dels carrers i que donen una imatge pèssima i pobra de la ciutat. Aquestes actuacions demostren
que no hi ha els diners necessaris per invertir el que realment caldria. Moltes voreres són estretes i
impedeixen una correcte mobilitat per a tothom, i encara són molts els carrers que degut a les barreres
arquitectòniques discriminen als ciutadans amb mobilitat reduïda.

L’equip de govern fa la seva feina segons el seu model de ciutat. Des de la CUP creiem que caldria fer
un canvi de direcció. Fer i mantenir els carrers i places no és només asfaltar i posar 3 arbres i 2 bancs
de la Diputació de Barcelona. És molt més que això, és donar sensibilitat a la ciutat, és vestir-la i fer-la
respirar, és fer dels espais comunitaris espais agradables i essencials per viure-hi, amb parcs i jardins
dignes, amb color, amb flors, amb més espais més ben adaptats per al més petits de la vila, més ben
cuidats i amb ombra, amb intervencions artístiques, espais adaptats a les celebracions populars (per al
teatre, la música, el folklore...), sense barreres arquitectòniques, amb carrils bici ...Però per això, cal
deixar de créixer  tant i començar a desenvolupar-nos com a ciutat. Aquest és el repte.

Un suspens a l’estat de la via pública a Vilafranca
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Penyes del RCD Espanyol

28Butlletí núm. 184

j u n y  2 0 0 6

Vilafranca acull la XVI Trobada de
Penyes del RCD Espanyol

Vilafranca va acollir diumenge 28 de

maig la XVI Trobada de Penyes del RCD

Espanyol, en una jornada que va transcórrer

amb un gran ambient. Més d’un miler de

persones provinent de 68 penyes d’arreu,

van omplir els carrers de la vila dels colors

blanc i blau. Un dels actes més destacats

de la trobada va ser la recepció oferta per

l’Ajuntament de Vilafranca a la comitiva

que encapçalava el president del RCD

Espanyol Daniel Sànchez Llibre, amb

l’assistència entre d’altres de l’Alcalde de

Vilafranca Marcel Esteve i del regidor

d’Esports Joan Recasens. Una recepció

que va acabar amb l’oferiment des del

balcó de la Casa de la Vila de la Copa del

Rei assolida enguany pel club. La festa

va acabar de completar-se amb la disputa

de les semifinals de la Copa de la Reina

de futbol femení al Camp de Futbol de

gespa artificial de Vilafranca entre

l’Espanyol i el Llevant, que va acabar amb

victòria espanyolista per 1-0.

L’aplec va finalitzar amb un dinar a la

Zona Esportiva Municipal que va aplegar

quasi un miler d’afeccionats “periquitos”,

al qual van assistir personalitats com el

Secretari General de l’Esport de la

Generalitat Manuel Ibern i al seu

antecessor en el càrrec Rafel Niubò.
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16 /maig / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

Modificació puntual del POUM. Es va aprovar inicialment una
modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal,
que afecta fonamentalment l’àmbit del PAU núm. 4, denominat
carrer Olèrdola.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA ((PSC-
ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions del grup de
CiU.

Modificacions a l’ordenança d’establiments. Es van aprovar
inicialment diferents modificacions en l’Ordenança dels
Establiments de Concurrència Pública consistents bàsicament
en:
- millorar el redactat quan admet amb caràcter excepcional
la contigüitat dels restaurants i restaurants bar amb l’habitatge
per les parets laterals si no es generen molèsties al veïnat.
- millorar el redactat que obliga a justificar, en el supòsit
d’implantació de nous establiments de classe C (musicals),
l’aparcament de vehicles disponible.
- pel que fa als locutoris i locals similars, limitar l’horari límit
de tancament a les 22 h. per evitar molèsties al veïnat.
Igualment, es distingeix entre aquests locals i els bars amb
ordinadors i altres aparells que permeten connexions
telemàtiques i comunicacions(cibercafès).
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), de CiU, d’ERC i del PP i l’abstenció del grup de la CUP.
  
Modificació del pressupost. Es va aprovar una modificació
del pressupost de l’Ajuntament del 2006 en la qual es doten
dues partides de 3.587 euros casdascuna (corresponents a
10 cèntims d’euro per habitant) per accions en suport a la
Vegueria del Penedès, s’actualitzen els convenis amb les
associacions de veïns davant la proximitat de les festes de
barri i els treballs de condicionament de locals, i per al projecte
de renovació de la web municipal, el qual compta amb
subvenció de la Generalitat (Administració Oberta).

Junta d’accionistes de l’Empresa d’Aigües. El ple constituït en
junta d’accionistes ordinària de l’Empresa Municipal d’Aigües
de Vilafranca, SA va aprovar els comptes anuals de 2005 i el
Balanç de Situació a 31 de desembre de 2005.
Aprovat per unanimitat. 
 
Junta de socis de la Societat Municipal d’Habitatge. El ple
constituït en junta de socis ordinària de la Societat Municipal
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès, SL, va aprovar els
comptes anuals de 2005 i el Balanç de Situació a 31 de
desembre de 2005.
Aprovat per unanimitat. 
 
Junta de socis de SERCOM, SL. El ple constituït en junta de
socis ordinària de la societat municipal SERCOM, SL va aprovar
els comptes anuals de 2005 i el Balanç de Situació a 31 de
desembre de 2005.

 
JUNTA DE SOCIS de SOVIPAR, SL. El ple constituït en junta de
socis ordinària de la societat municipal SOVIPAR, SL va
aprovar els comptes anuals de 2005 i el Balanç de Situació
a 31 de desembre de 2005. 
Aprovat amb els  vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC i de la CUP) i les abstencions dels grups de CiU
i del PP.
 
Moció sobre el 75è aniversari de la República. El grup d’ERC
va presentar una moció en la qual es saludava i recordava la
proclamació de la República Catalana, el 14 d’abril de 1931,
com a fita històrica en el recobrament de les llibertats nacionals
i democràtiques del poble de Catalunya. 
El regidor del PP estava absent  en el moment de la votació.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el Registre Civil i el Català. El grup d’ERC va
presentar una moció en la qual reclamava el reconeixement
implícit a realitzar les inscripcions en els llibres del registre
civil en català, llengua pròpia de Catalunya i que el Parlament
de Catalunya sol·liciti al govern estatal l’aprovació i publicació
de les disposicions reglamentàries per poder fer realitat i legals
les inscripcions als llibres de registre de naixements, matrimonis
i defuncions dels Registres Civils en català.
Aprovat per unanimitat.
  
Moció sobre les seleccions esportives catalanes. Es va
aprovar la moció presentada pels grups d’ERC, CiU i
SOCIALISTA (PSC-ICV) per la qual l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès s’adhereix com a Col·laborador Institucional de
la campanya “Una Nació, una Selecció”.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, de CiU, de
la CUP i SOCIALISTA (PSC-ICV) i el vot en contra del grup
del PP.
 
Moció sobre trens i mobilitat reduïda. Es va aprovar la moció
presentada pel grup de la CUP en què demanava que
l’Ajuntament demani a la companyia responsable de la gestió
dels trens de rodalies, i a les autoritats del Ministerio de
Fomento, que tots els trens que parin a l’estació de Vilafranca
garanteixin que els ciutadans/es amb mobilitat reduïda puguin
fer-ne ús; i que l’Ajuntament presenti la seva queixa a l’empresa
que gestiona els trens de rodalies i exigeixi una ràpida solució
i l’adopció de les mesures urgents necessàries per tal de
pal·liar els dèficits, així com una pla temporalitzat per a la
seva ràpida solució.
Aprovada per unanimitat.
 
Moció sobre SIDA i món local. El grup municipal de la CUP va
presentar una moció en la qual l’Ajuntament s’adheria a la
Xarxa SIDA i món local amb un compromís de desenvolupar
un pla d’actuació intersectorial, plural i participatiu per assolir
els objectius de la Xarxa.
Aprovat per unanimitat.



Salutació
La Plataforma per una Vegueria Pròpia entra a les
pàgines d’aquest butlletí municipal gràcies a l’acord
6è del ple de 21 de març d’enguany  que preveia
“Reservar una plana en el “Butlletí Municipal” per tal
que la Comissió, creada en aquest Ple, pugui (...)
informant als vilatans i vilatanes sobre la vegueria”.
Ho fem amb confiança i reconeixement al nostre
consistori. Voldríem que aquesta informació fos una
peça més de la trobada necessària entre els diversos
nivells de representació popular i política en favor del
que ens comú: la millora del nostre context social, humà
i polític.

El ple del 21 de març
Els acords d’aquest ple  van ser donats a conèixer a
bastament per la premsa i per aquest Butlletí. Creiem
útil, però,  recordar, els més significatius i que motiven
la nostra presència en aquesta pàgina:
Acord 4t. Crear una comissió constituïda  per un
representant de cada partit  i per sis persones designades
pel  Secretariat de la “Plataforma V.P.”  que coordini
les accions per a promoure i impulsar la consciència
ciutadana per la Vegueria i junt amb tots aquells
ajuntaments i consells comarcals, que (...)  vulguin
afegir-s’hi, posar les bases per al desenvolupament
d’aquest nou àmbit funcional de planificació territorial.
5è. Fer (...) visible el recolzament d’aquesta Vegueria,
amb la col·locació d’elements publicitaris que s’escaiguin
(pancartes, anuncis...) 6è. Reservar una plana en el
“Butlletí Municipal”... 7è. Concedir un ajut  econòmic
a la Plataforma V. P.

Reunions de la  Comissió
 S’han celebrat tres reunions: 26 d’abril, 4 de maig i
1 de juny. En la  primera reunió es va comptar amb una
breu compareixença de l’alcalde Marcel Esteve per

saludar i encoratjar la Comissió perquè el resultat dels
treballs sigui positiu i obtingui el màxim consens possible.
Ha exercit de President-coordinador en Ramon Xena.
Les actes de la reunions són redactades per un component
de la Plataforma. Es va demanar que ho fes un
funcionari/a per a facilitar una més plena participació,
però encara no s’ha resolt.

Proposta bàsica de la Plataforma
A manca d’altres propostes, Fèlix Simón, president de
la Plataforma, va exposar la que s’havia formulat, i que
ha constituït l’eix de les altres reunions:
Visualitzar el logo de la VEGUERIA PENEDÈS en tots
els documents i en aquells actes que l’ajuntament i les
empreses municipals puguin desenvolupar. Que Ràdio
Vilafranca i Vilafranca Televisió informin i promoguin la
V. P. Col·locar un cartell en cadascuna de  les entrades
de la Vila : “Municipi Adherit / logo / VEGUERIA
PENEDÈS” i en totes les vies de comunicació que passen
pel terme municipal. En les festes locals, posar de
manifest visiblement, l’ adhesió de l’Ajuntament.
Patrocinar el muntatge de l’exposició “VEGUERIA
PRÒPIA”.  Invitació a les entitats vilafranquines a fer-
ho visible en el seu logo i a tenir les iniciatives pro V.P.
Igualment, pel que fa a les empreses. Plantejar la
possibilitat d’establir un dia de la Vegueria i estudiar-
ne els continguts i abast.

Desenvolupament posterior
La presència d’alguns representants municipals ha estat
discontínua. S’ha comptat amb el suport explícit d’ERC,
CiU, CUP i PP i les dilacions o dificultats de procediment
de regidors del PSC i ICV. Malgrat tot, la Comissió avança
i es va desbrossant el camí per posar en pràctica i de
manera visible les mostres oficials de suport expressades
per tot l’Ajuntament en aquells aspectes més genèrics.

En compliment de l’acord del ple municipal extraordinari del dia 21
de març de 2006, votat a favor pels grups de CiU, d’ERC, del PP i
de la CUP i en contra pel grup SOCIALISTA (PSC-ICV), en el qual es
reservava una plana d’aquest butlletí municipal per informar sobre
la vegueria, es transcriu íntegrament  a continuació l’escrit facilitat
per la Plataforma per una Vegueria Pròpia.
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D I L L U N S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)
14.20 El contrapunt. Opinió (Cada Hora)
14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 L’entrevista.
15.30 Diades castelleres.
16.30 Els esports.
17.30 El vi i el Penedès. Reportatge de Pep Puig
17.50 El reportatge.
17.55 Lua i el món. Dibuixos animats
18.30 Què, Non?. Infantil (Programació XTVL)
19.00 E,S,O. Juvenil (Programació XTVL)
19.30 C-41.  Concurs (Programació XTVL)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.20 El contrapunt. Opinió (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Els esports.
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 L’entrevista.
23.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Repetició
23.30 Diades castelleres.
00.30 Esports en xarxa. (Programació XTVL)
01.00 Bad Music. Musical (Programació XTVL)
01.30 El vi i el Penedès. Reportatge de Pep Puig
01.50 El reportatge.
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I M A R T S

MATí
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)
14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 El reportatge.
14.40 Vilafranca opina. Enquesta
15.30 Va de castells. Tot sobre el món casteller
16.30 Els esports.
17.30 DB. Actualitat musical
17.55 Lua i el món. Dibuixos animats
18.30 Què, Non?. Infantil (Programació XTVL)
19.00 ESO. Juvenil (Programació XTVL)
19.30 C-41. Concurs (Programació XTVL)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Els esports.
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 El reportatge.
22.40 Vilafranca opina. Enquesta
23.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
23.30 Va de castells. Tot sobre el món casteller
00.30 Esports en xarxa. (Programació XTVL)
01.00 Bad Music. (Programació XTVL)
01.30 DB. Actualitat musical
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I M E C R E S

MATí
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)
14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 L’art de viure. Magazín cultural

14.50 El reportatge.
15.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
16.30 Tàpias a la carta. Magazín de cuina
17.30 El book insígnia. El món dels llibres
17.55 La Lua i el món. Dibuixos animats
18.30 Què, Non?. Infantil (Programació XTVL)
19.00 E,S,O. Juvenil (Programació XTVL)
19.30 C-41. Concurs (Programació XTVL)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Tàpias a la carta. Magazín de cuina
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 Filmets. Curtmetratges
23.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
23.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
00.30 Esports en xarxa. (Programació XTVL)
01.00 Bad Music. Musical (Programació XTVL)
01.30 El book insígnia. El món dels llibres
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I J O U S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)
14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 Retalls d’història.
14.40 Memòries de guerra i postguerra a Vilafranca.
15.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
15.50 Anem a l’escola. Reportatge
16.30 +Cine. Magazín de cinema
17.30 La malla. Actualitat tecnològica
17.55 Lua i el món. Dibuixos animats
18.30 Què, Non?. Infantil (Programació XTVL)
19.00 E,S,O. Juvenil (Programació XTVL)
19.30 C-41.  Concurs (Programació XTVL)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 +Cine. Magazín de cinema
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 Retalls d’història.
22.40 Memòries de guerra i postguerra a Vilafranca.
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Repetició
23.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
23.50 Anem a l’escola. Reportatge
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 La malla. Actualitat tecnològica
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I V E N D R E S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)
14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 El reportatge.
14.40 Anem a l’escola. Reportatge
15.30 L’entrevista.
16.30 Aventura i BTT.
17.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
17.55 La Lua i el món. Dibuixos animats
18.30 Què, Non?. Programació XTVL
19.00 E,S,O. Programació XTVL
19.30 C-41. Programació XTVL

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Aventura i BTT.
21.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 El reportatge.
22.40 Anem a l’escola. Reportatge
23.00 L’informatiu vespre amb traducció LSC. Notícies
23.30 L’entrevista.
00.30 Esports en xarxa. Programació XTVL
01.00 Bad Music. Programació XTVL
01.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I S S A B T E

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
14.20 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
14.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
14.50 Actualitat.
15.25 Poemes pel Penedès. Amb Paton Soler
15.30 El book insígnia. El món dels llibres
16.00 XS Esports. (Programació XTVL)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
20.20 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
20.30 Les notícies de la setmana. Edició dissabte

Amb subtítols per a persones sordes
21.30 Fanzivid. Programa de cinema
22.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
22.50 Actualitat.
23.00 Cinema de nit. (Programació de la XTVL)
00.30 DO. (Programació de la XTVL)
01.30 Fanzivid. Programa de cinema
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I U M E N G E

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
10.00 Repetició de l’emissió del dia anterior

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
14.20 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
14.30 15 anys de Vilafranca TV.
14.50 Actualitat.
15.25 Poemes del Penedès. Amb Paton Soler
15.30 Fanzivid. Magazín de cinema
16.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge

Amb subtítols per a persones sordes
17.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
18.30 15 anys de Vilafranca TV.
19.25 Poemes del Penedès. Amb Paton Soler
19.30 Fanzivid. Magazín de cinema

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
20.20 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
20.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge

Amb subtítols per a persones sordes
21.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
22.30 15 anys de Vilafranca TV.
22.50 Actualitat.
23.25 Poemes del Penedès. Amb Paton Soler
23.30 Molt honorables. (Programació de la XTVL)
23.55 +Cine. (Programació de la XTVL)
00.20 Si tu vols/Sobrevent. (Programació de la XTVL)
00.30 DO. (Programació de la XTVL)
01.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)




