










Els cap de setmana 20 i 21 de desembre torna una
nova edició de la Fira del Gall de Vilafranca del Penedès.
Aquesta edició requerirà un canvi d’ubicació a causa
de les obres de construcció del pàrquing soterrat de la
rambla de Sant Francesc i es trasllada al parc de Sant
Julià. Per aquest motiu es farà un esforç complementari
de senyalització de la fira per adreçar els visitants. Així,
dos grans arcs inflables, un a l'inici de l'avinguda
Catalunya tocant al carrer d'Eugeni d'Ors i l'altre al
costat de la rotonda de l'avinguda del Pla del Diable,
marcaran la ubicació de la fira.

El 57% dels visitants de la Fira del Gall són de
fora de Vilafranca i el 17% de la comarca

La Fira d’Artesans s’ubicarà al llarg de
l’avinguda de Catalunya

Parc de Sant Julià

• Es tracta d'un espai a prop del centre comercial i
patrimonial de la ciutat. L'espai encabirà els 1.150m2

de carpes cobertes per acollir la mostra gastronòmica
i el Superceller, 300m lineals per a la mostra d'aviram,
altres espais pels diferents estands d'informació, premsa,
recollida d'animals vius, recollida d'animals sacrificats,
venda d'aviram, taquilles, a més de 600m lineals per
a la mostra d'artesans.
• El parc de Sant Julià també compta amb fàcil
aparcament. Al voltant del parc s'hi compten fins a
1.800 places d'aparcament (vial de les Clotes, Zona
Esportiva i l'esplanada de davant de l'Auditori). A cinc
minuts a peu, també s'hi troben els pàrquings del centre
de la ciutat: Cal Rondina, plaça del Penedès i General
Prim amb un total de 700 places.



Vilafranca ha estrenat aquesta tardor el nou Auditori
Municipal de Vilafranca, un equipament cultural que
pretén convertir-se en espai de referència tant a la vila
com a la comarca i vol acollir totes les manifestacions
vinculades a la música i les arts escèniques.

L’edifici té totes les condicions tècniques necessàries
per acollir les propostes musicals de caire professional
que li permetran l’entrada en els circuits de
programacions estables del país. Així mateix, la inquietud
musical de la vila, que es manifesta a través d’entitats
i grups musicals, té un nou espai on expressar-se i
desenvolupar-se amb les condicions tècniques i de
comoditat necessàries. A la vegada, la versatilitat i
polivalència de l’equipament permeten encabir-hi altres
tipus d’esdeveniments culturals i socials com fires,
àpats, congressos, presentacions, etc.



El 23 de novembre de 1983 es van inaugurar
simultàniament els mercats de La Pelegrina i de Sant
Salvador. Vilafranca, de gran tradició comercial des de
l’edat mitjana, ja comptava, des de l’any 1874, amb
el Mercat de La Carn i del Peix, mercat que proveïa la
població de carn i peix, però que mancava dels altres
sectors de l’alimentació fresca.

Els mercats municipals de Sant Salvador i La Pelegrina
van néixer amb una funció de proveïment de la població,
materialitzada en una competència directa des de
l'Administració Pública, ja que per llei s’establia que
els mercats són un servei públic que ha de prestar tot
municipi superior a 5.000 habitants.

De característiques molt diferents als mercats
contemporanis al Mercat de la Carn -ubicats sobretot
en destacats edificis modernistes: Mercat de la
Concepció, Mercat de la Boqueria, etc-, els mercats
sorgits els anys 80 compleixen amb una única funció
comercial i la seva arquitectura és més simple i austera.

Per tal de celebrar els 25 anys dels mercats de La
Pelegrina i de Sant Salvador s’han organitzat una sèrie
d’accions adreçades a clients dels mercats. La campanya
“Rasca i guanya” que ha repartit fins a 5.000 regals
sorpresa i la celebració d’un dinar popular al pavelló
firal, el 23 de novembre (dia de l’aniversari dels mercats),
seguit d’un ball.

REFORMES DE MERCATS MUNICIPALS

A poc a poc, aquests mercats van envellint i creix la
necessitat de realitzar reformes estructurals, comercials
i de gestió per adaptar-los a les característiques dels
consumidors actuals. En aquest context, l'Ajuntament
de Vilafranca des del  Patronat de Comerç i Turisme ve
desenvolupant des de l'any 2000 actuacions per convertir
els mercats municipals en centres comercials moderns
i competitius, reforçar i consolidar-ne l'ús per part de
ciutadans i incrementar el seu paper com a element
impulsor i articulador dels centres comercials urbans.

• L’any 2001 s’inaugura el remodelat Mercat Sant
Salvador, esdevenint el primer mercat de Catalunya i
de l’Estat espanyol, que combina les parades del mercat
amb la presència d’un supermercat.
• L’abril de 2008, es va inaugurar el Mercat de la Carn
després de la seva rehabilitació integral, que l’ha convertit
en un edifici modern i  emblemàtic per a la vila. El
Mercat de la Carn ha doblat la seva superfície amb la
construcció de la planta altell, on s’hi ha ubicat la
cafeteria-restaurant Mer.Cat.
• El Mercat de la Pelegrina ha sofert algunes millores
des de la seva inauguració l’any 1983. El Patronat de
Comerç i Turisme ha realitzat ja diversos estudis de
rehabilitació del mercat, que serà el proper espai a
reformar.



Des del passat mes de setembre, el servei de bus urbà
és gratuït per a les persones majors de 65 anys i les
persones amb mobilitat reduïda. A partir del 15 de
setembre, també els escolars poden utilitzar de forma
gratuïta el servei de bus urbà en les franges horàries
d’entrada i sortida dels centres d’educació i se’n poden
beneficiar tots els escolars fins a finalitzar els estudis
obligatoris d'ESO i els seus acompanyants.

L’Ajuntament de Vilafranca ha incrementat de forma
important l’aportació municipal a aquest servei per poder
fer front a l’oferiment de bitllets gratuïts a aquests

col·lectius. La iniciativa ha estat molt ben acollida per
la ciutadania, fet que ha quedat reflectit amb el notable
increment en l’expedició del Carnet Blanc entre les
persones jubilades o pensionistes, necessari perquè la
gent gran pugui obtenir la gratuïtat del passatge. Entre
el 20 d’agost i el 23 de setembre l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament de Vilafranca va expedir un
total de 433 nous Carnets Blancs. A banda de la gratuïtat
en el servei de bus, el Carnet Blanc també permet
descomptes en les activitats i serveis del Complex
Aquàtic, a la Zona Esportiva municipal.

Com aconseguir el Carnet Blanc

S’ha de sol·licitar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la
planta baixa de la Casa de la Vila.
Requisits: trobar-se empadronats a la vila i tenir 65
anys o més.
Documentació necessària: DNI i una fotografia de mida
carnet.
En el cas de ser pensionista, caldrà emplenar una
sol·licitud acompanyada d’un informe de vida laboral
i una fotografia de mida carnet.

El Servei de Salut Pública i Consum i Ràdio Vilafranca
han posat en marxa aquesta temporada un nou espai
radiofònic que han batejat amb el nom de ‘Qui t'entengui

que et compri’, un espai de salut dirigit a mares i pares
de joves adolescents que ofereix informació actualitzada
i assessorament de professionals experts en la promoció
de salut.

‘Qui t’entengui que et compri’
On: Magazine ‘La Plaça’, Ràdio Vilafranca (90.1FM)
Quan: Cada dijous amb periodicitat quinzenal



Aquest estiu s’han instal·lat dos mòduls de contenidors
d’escombraries soterrats al carrer de Ramon Freixas.
Un mòdul ha quedat col·locat en el tram entre els carrers
Menéndez Pelayo i Germanor i l’altre entre Ateneu i
Bisbe Morgades. La instal·lació de contenidors soterrats
al carrer Ramon Freixas és una obra complementària
als treballs d’ampliació de voreres que es van executar
a la zona del Poble Nou fa uns mesos i permet eliminar
contenidors a la via pública, amb les molèsties que de
vegades impliquen.

 

L’Ajuntament de Vilafranca està realitzant treballs de
manteniment de les columnes de les zones porxades
del Centre de la Vila. La gran confluència de vianants
a la zona fa necessari realitzar periòdicament un
manteniment programat de les columnes d’aquests
espais porxats com la plaça de la Constitució, el carrer
de la Cort i la plaça de Sant Joan. Aquesta actuació ve
motivada, perquè aquestes columnes pateixen problemes
d’aflorament d’humitats i perquè, a conseqüència dels
usos que es donen en aquests espais (mercats, actes
públics, etc.), es produeix una agressió continuada a
les columnes. Els treballs de manteniment consisteixen
en el sanejament de les parts afectades, reposició de
l’obra i repintat de les columnes que siguin necessàries.

Aquest estiu han entrat en vigor nous sentits de
circulació al carrer de Santa Clara i als carrers del
Carme, Puigmoltó i Muralla de Sant Magí. El carrer de
Santa Clara té ara sentit únic de circulació, en direcció
al centre de la Vila. Amb aquesta modificació s’ha volgut
millorar la fluïdesa del trànsit a la cruïlla coneguda com
Sant Magí, on conflueixen la rambla de Nostra Senyora,
l’avinguda de Barcelona, el carrer de Santa Clara i el
carrer de la Parellada.

També  s’ha modificat també la circulació a l’entorn de
la plaça de Josep Anselm Clavé, la plaça del Triangle,
i s’hi ha d’accedir pel carrer de Pines/plaça de Milà i
Fontanals o bé pel carrer de la Font.  La sortida, pel
carrer de la Muralla de Sant Magí o bé pels carrers del
Dos de Maig i de Pines.



La pista coberta de patinatge i hoquei annexa al pavelló
d’hoquei de la zona esportiva ha finalitzat aquest any
el tancament dels laterals, millorant aquesta instal·lació
esportiva que és més funcional i augmenta les seves
possibilitats d’ús esportiu.

Els treballs han tingut un pressupost d’uns 250.000
euros. Les properes intervencions se centren en el repàs
de la coberta de la pista i en la remodelació dels vestidors
del Pavelló d’Hoquei, una obra que podria estar acabada
a principis de 2009.

Des del passat 1 d’octubre el Complex Aquàtic de
Vilafranca ha posat en marxa l’activitat de ciclisme
indoor, popularment conegut com spinning, i que portarà
el nom de schwinn cycling. Aquesta activitat
cardiovascular és senzilla i motivant i ajuda a millorar

Un nou pavelló

Després d’aquestes obres de tancament s’ha obtingut
un espai apte per a la pràctica esportiva en qualsevol
època de l’any, amb bones condicions funcionals
d’il·luminació i ventilació, higiene, manteniment i
respecte al medi ambient, utilitzant materials totalment
desmuntables i reciclables. El tancament de la pista
annexa al Pavelló d’Hoquei ha posat a l’abast de la
ciutadania pràcticament un nou pavelló a la Zona
Esportiva de Vilafranca.

la forma física. Cada participant escull el seu nivell
d’esforç i els seus objectius.

Més informació www.complexaquat ic .com.



Les obres d’excavació de l’aparcament soterrat de la
rambla de Sant Francesc han posat al descobert restes
arqueològiques que permeten documentar encara més
el passat històric de Vilafranca. En aquest cas, es tracta
de la base i els fonaments d’una torre defensiva que
formaria part de la muralla de Vilafranca, però que es
trobava avançada respecte al seu perímetre. Les restes
s’han trobat entre el monument a Milà i Fontanals i la
cantonada amb la rambla de Nostra Senyora i tot fa
pensar que la torre se situava en un dels límits de la
muralla.

L’antiga muralla medieval de Vilafranca data del segle
XIV, tal com s’ha pogut documentar en excavacions en
altres punts de la ciutat, si bé la torre en qüestió es
podria datar d’entre els segles XV i XVI, a tenor de les
restes de ceràmica d’aquesta època que s’han recuperat
del seu interior. La troballa de la rambla ha permès
documentar també el fossar que envoltava la muralla.

Després d’aquesta troballa, el projecte de l’aparcament
soterrat es modificarà en allò que afecta l’entorn
d’aquestes restes per tal de protegir-les, de tal manera
que des de l’interior de l’aparcament seran visibles en
la seva totalitat a través d’una pantalla de vidre.



tal d’informar, orientar sobre temes referents als drets de
les dones mitjançant una atenció especialitzada i amb
perspectiva de gènere.
Fons documental de diferents materials impresos i gràfics,
com a préstec i/o consulta. Arxiu documental de premsa
escrita sobre diferents temàtiques.
Col·laboració amb diferents entitats en l’organització d’actes
que afavoreixin la participació de les dones en la vida
social i cultural de la vila.
Tutorització de treballs de recerca tan en l’educació
secundària com en la universitària en temes de gènere.
Assessorament a altres municipis.
Servei de suport psicològic adreçat a dones víctimes de la
violència de gènere.

El Casal de les Dones és el servei municipal del Pla per
la Igualtat. És un centre d’informació i recursos per a
dones que forma part de la Xarxa de Centres d’Informació
i Recursos per a Dones de la Diputació de Barcelona.

L’objectiu principal del Casal de les Dones és potenciar
la participació de les dones en tots els àmbits socials i
facilitar-ne els recursos per tal d’avançar en la igualtat
d’oportunitats.

El Casal de les Dones és un servei per a les dones i amb
les dones, gratuït i obert a totes les dones de Vilafranca
del Penedès. Té com a finalitat donar resposta a les
diferents demandes d’informació i atenció, potenciar els
processos d’autonomia de les dones i contribuir a la
superació de totes les situacions de desigualtat de gènere.

SERVEIS DEL CASAL DE LES DONES

Informació i orientació dels recursos i de les activitats que
es duen a Vilafranca, que siguin d’interès per a les dones,
i assessorar-les sobre aquests aspectes.
Atenció i suport personalitzat en relació a les necessitats
i demandes que fa la dona i detectar i recollir les demandes
que les dones manifestin.
Espai de trobada per a grups que tinguin iniciatives en la
promoció de la igualtat entre dones i homes.
Programa de dinamització sociocultural. Consisteix en un
programa de cursos, seminaris i tallers que es desenvolupa
en el mateix Casal i en  diferents barris de Vilafranca.
Servei d’assessoria jurídica i d’assessorament per a dones.
Aquest és un servei gratuït dut a terme per advocades per



L’Ajuntament de Vilafranca s’ha adherit a la campanya
Catalunya Lliure de Bosses de Plàstic, liderada per la
Fundació per la Prevenció dels Residus i el Consum. En
el marc d’aquesta adhesió s’han iniciat un seguit de
mesures destinades a reduir l’ús de les bosses de plàstic.

Ordenances fiscals: Les ordenances fiscals per a
l’any vinent preveuen una bonificació en la quota de la
taxa pels serveis de recollida, tractament i eliminació
d’escombraries als comerços adherits a la campanya.

Bossa clauer: Distribució de bosses clauer reutilitzables,
a través dels comerços d’alimentació que distribueixen
els carnets per obtenir la bossa obsequi de la campanya.

Les bosses de plàstic estan fetes de petroli, un recurs
no renovable i costós. Suposen un 2,3% del total de la
brossa, triguen uns 500 anys a descomposar-se i llençar-
les afecta la fauna terrestre i aquàtica. A Vilafranca en
consumim més de 77.000 en un sol cap de setmana.
Aquests impactes es poden reduir substituint la bossa
de plàstic per altres sistemes reutilitzables. Per aquest
motiu, el lema de la campanya és “Evitem les bosses
de plàstic. Hi ha alternatives”.

La campanya ‘Vilafranca Lliure de Bosses de Plàstic’
preveu la realització d’altres accions conjuntes amb els
mercats i comerços de la vila, amb l’objectiu de
conscienciar i sensibilitzar la població sobre la
importància de reduir l’ús d’aquestes bosses.



La Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de
Ciutadania del Departament d’Acció Social i Ciutadania
de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Vilafranca
han posat en funcionament un nou servei Minuts Menuts
a la vila, una iniciativa pionera que vol oferir un temps
de respir a les famílies amb infants de 0 a 3 anys i
facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i
familiar.

Minuts Menuts és servei de guarda d’infants que vol
donar resposta a aquelles necessitats no previstes o
puntals dels seus pares i mares.

A Vilafranca, el servei estarà instal·lat en tres de les
llars municipals d’infants:

• El Parquet. Avinguda Europa, 2. Barri de la Girada

• L’ Enxaneta. Pl. Fèlix Mestre Nutó, 2. Barri de l’Espirall

• Sol Solet. C. Sant Antoni Maria Claret, 6-8. Barri de
Sant Julià


