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Projecte de reforma
integral del Mercat de
la Carn

Vilafranca compta
amb la tercera línea de
bus urbà

L’Ajuntament convoca
un concurs d’idees
sobre la urbanització
de la cobertura de les
vies La via pública,

l’espai comú de
qualitat i
convivència

La via pública,
l’espai comú de
qualitat i
convivència
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Aigües de Vilafranca 93 890 60 10
Ajuntament de Vilafranca 93 892 03 58
Ambulatori (CAP) 93 891 54 00
Arxiu Històric 93 817 23 11
Bombers (c/ Espirall) 93 892 20 80
Centre d’Emergències de Catalunya 112
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 93 890 00 00
Correus 93 890 31 06
Deixalleria 93 743 14 82
Delegació Agència Tributària 93 819 97 40
Emergències sanitàries 061
Estació d’Autobusos 93 890 11 51
FECSA (avaries) 900 747 474
Funerària 93 892 01 05
Gas natural (avaries) 900 750 750
Guàrdia Civil 93 892 00 64
Hospital Comarcal 93 818 04 40

Informació Generalitat 012
Jutjat núm. 1 93 891 53 30
Jutjat núm. 2 93 819 92 26
Jutjat núm. 3 93 891 53 32
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 818 15 16
Mossos d’Esquadra (trànsit) 93 892 11 54
Museu de Vilafranca 93 890 05 82
Oficina del Consumidor (OMIC) 93 892 03 58
Parròquies de Vilafranca 93 892 06 46
Policia Local 93 892 38 38
Ràdio Vilafranca 93 817 26 26
Registre Civil 93 819 92 22
RENFE 93 890 22 40
Taxis 93 890 36 27
Telèfon del carrer (recollida mobles) 93 817 24 50
Vilafranca TV 93 817 10 46

CALIMA. FESTIVAL DE MÚSIQUES
DE VILAFRANCA

• Dijous 29 de juny, 22 h. pl. Jaume I.
Underground Artist Produccions+Jaima

• Dijous 29 de juny, 22,30h. IES Milà i Fontanals.
Rosa Zaragoza

• Divendres 30 de juny, 22,30 h. IES Milà i Fontanals.
Transpenedès Jazz Orquestra

amb Victor de Diego

• Divendres 30 de juny, 00.00 h. Pl. Sardana.
Rauxa+dj

• Dissabte 1 de juliol, 00.00 h.
Glissando. Quiman

• Diumenge 2 de juliol, 21.00 h. IES Milà i Fontanals.
Sylvia Patricia

• Dimarts 4 de juliol, 22.30 h. IES Milà i Fontanals.
Angá Quartet

• Dimecres 5 de juliol, 22.30 h. IES Milà i Fontanals.
L’ombre de ton chien

• Dijous 6 de juliol, 22.30 h. IES Milà i Fontanals.
Roger Mas

• Divendres 7 de juliol, 19.00 h.
Tandarika Orkestar (itinerant)

inici a la pl. Jaume I

• Divendres 7 de juliol, 22.30 h. IES Milà i Fontanals.
Tandarika Orkestar

• Divendres 7 de juliol. 00.00 h. C/ Magarola.
Camarada Kalashnikov i Black Sheep

• Dissabte 8 de juliol. 12.00 i 18.30 h. Pl. Santa Maria.
Lisboa Zentral Café

• Dissabte 8 de juliol. 00.00 h. Parc de Sant Julià.
Pastora

VISITES DE POSTA DE SOL AL CAMPANAR
DE SANTA MARIA

• Dies 1, 8, 15, 22 i 29 de juliol, a les 20,30 h.

• Dies 5, 12, 19 i 26 d’agost, a les 20 h.

• Dies 9, 16, 23 i 30 de setembre, a les 20 h.

Inscripcions a l’Oficina de Turisme.
Tel. 93 818 12 54.

SETMANA DE L’ENOTURISME

• Del 17 al 23 de juliol
Visites a cellers i caves, degustacions, visites

guiades culturals i activitats a l'aire lliure.
Informació i reserves a l’Oficina Municipal de Turisme.

Tel. 93 818 12 54.

FESTES DELS BARRIS DE VILAFRANCA

• Molí d’en Rovira. Setmana del 3 al 9 de juliol.

• Les Clotes. Setmana del 10 al 16 de juliol.

• L’Espirall. Setmana del 17 al 23 de juliol.

• La Girada. Setmana del 24 al 30 de juliol.
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El contingut d’aquest núm. del butlletí municipal “L’AJUNTAMENT INFORMA”
ha estat supervisat per la Comissió de Comunicació, constituïda per acord del
ple municipal en sessió del dia 21 de setembre de 2004 i integrada per
representants de tots els grups municipals.

Tel. 93 892 03 58

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

Des de l’alcaldia.

Roses i llibres omplen la rambla per Sant Jordi

Primera pedra del nou Auditori Municipal Polivalent

Vilafranca compta amb la tercera línia de bus urbà

Les Fires de Maig consoliden la seva oferta de qualitat
augmentant visitants

Obert el passatge d’Antoni Sabaté Mill, que connecta el
carrer dels Ferrers amb la plaça de Lluís Via

La rambla de la Generalitat, al barri de la Girada, una
nova rambla a Vilafranca

Es remodela la rambla de Nostra Senyora

L’Ajuntament convoca un concurs d’idees sobre la
urbanització de la cobertura de les vies

S’amplien les voreres als carrers del Migdia i de
l’Escorxador

S’ampliaran les voreres als carrers Soledat i Dr. Zamenhof

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

Es netegen les pintades, els cartells i les taques al
paviment del centre. Es construiran 7 guals remuntables
per disminuir la velocitat i protegir el pas dels vianants
en diferents cruïlles. Reparacions de voreres malmeses

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

Vilafranca crea ocupació, disminueix l’atur i incrementa
la qualitat de vida

La Generalitat treu a licitació el projecte de la nova escola
del barri de la Girada

Recepció amb motiu del 25è aniversari del Torneig
d’Hoquei Base l’Enxaneta

Els grups municipals diuen.

Vilafranca acull la XVI Trobada de Penyes del RCD
Espanyol

Ple municipal.

Article de la Plataforma per una Vegueria Pòpia.

Programació de Vilafranca TV.
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Marcel Esteve Robert
Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria d’Alcaldia
al tel. 93 892 03 58, de 8 a 15h.)

Ramon N. Xena Pareta
1r tinent d’alcalde - Coordinador de Govern. Coordinador
de l’Àrea de Benestar Social.
Regidor de Serveis Socials. (Hores convingudes
prèviament)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Xavier Lecegui Ruano
Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil. (Hores
convingudes prèviament)

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

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

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSC-ICV)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

• PSC (Francisco Romero)
• ICV  (Patrocinio Recober)

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

Grup Municipal de Convergència i Unió
(CIU)
Els dilluns de 20 a 22 h., a la rambla de Nostra
Senyora, núm. 39. Tel. 93 890 31 82.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 817 14 70.

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25
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des de l’alcaldia

Els nostres carrers, places, parcs i zones verdes, en definitiva, el nostre entorn urbà,
constitueix l’espai on diàriament els vilafranquins, les vilafranquines i tothom qui ens
visita pot desenvolupar la seva activitat ciutadana, professional o de lleure. L’activitat
a la via pública és contant, intensa i no s’atura mai. La via pública és on amb l’esforç
i la col·laboració de tothom, fem la Vilafranca del dia a dia.
És per l’ús continuat que tots i cadascun dels vilafranquins i de les vilafranquines en
fem que la via pública és una realitat canviant i on es produeixen multitud d’incidències.
Durant l’any, es resolen unes 10.000 incidències a la via pública. Per aquesta raó,
l’Ajuntament ha d’articular diferents respostes en forma de serveis que actuen sobre
l’entorn urbà fent obres de millora, ampliació o manteniment sobre les voreres, reasfaltant
carrers, reposant o ampliant el mobiliari urbà, protegint voreres ocupades incorrectament
pels vehicles, instal·lant contenidors soterrats i ampliant i reposant els existents, millorar
l’arbrat i els espais verds, o reposant els elements danyats pels efectes del vandalisme
i de l’incivisme, entre d’altres. Aquest any 2006, per exemple, es reasfaltaran 25.070
m2 de carrer, es repintarà una superfície de 12.000 m2 i es renovaran 8.152 m2 de
voreres.
L’activitat més visible, on s’hi fixa tothom, és segurament la neteja dels carrers. A
Vilafranca, cada dia es netegen 40 km de carrers. Des de l’Ajuntament hem fet un esforç
important en aquest aspecte incrementat els recursos un 30%. Però, fent bona la dita
que “no és més net qui més neteja sinó qui menys embruta”, hem de demanar la
col·laboració cívica de tothom per mantenir una vila neta i acurada, de la qual tots en
puguem sentir orgullosos. Des de l’Ajuntament estem fent i farem més actuacions (neteja
de pintades i grafits, de cartells, de taques i xiclets a l’illa de vianants, de zones on es
desenvolupa l’oci nocturn de cap de setmana, etc.) però necessitem la participació de
tots els vilatans i les vilatanes en aquesta tasca perquè el nostre entorn urbà sigui un
espai de qualitat i convivència.
També hem de destacar les intervencions que tenen lloc a la via pública i que afecten
l’accessibilitat, la mobilitat i el transport. A Vilafranca hi ha un parc mòbil de 23.300
vehicles, a banda dels vehicles de pas o que vénen de fora i es mouen per la Vila. Des
de l’Ajuntament de Vilafranca tenim com a prioritat el respecte al vianant i una mobilitat
sostenible. En aquest capítol s’actua suprimint barreres arquitectòniques, fent guals
remuntables per minorar la velocitat, reparant camins, instal·lant marquesines, habilitant
zones de càrrega i descàrrega i reserves d’estacionament per a discapacitats i per a
motos, nous carrils bici, noves parades de bus urbà, etc.
Aquesta és l’activitat múltiple i diversa que es fa sobre la ciutat, que es fa per a tothom
i fa que tothom puguem desenvolupar la nostra activitat que alhora dóna vida a Vilafranca.
Una activitat que, malgrat que a vegades és invisible, és real i efectiva. Tothom ens
sentim part d’aquesta Vilafranca i cap a ella hem de actuar amb civisme col·laborant
en aquesta tasca amb l’Ajuntament. Entre tots i totes gaudirem d’un entorn urbà millor.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès
mesteve@vilafranca.org

Una Vilafranca que millora amb la
participació de tothom
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Roses i llibres omplen la rambla per
Sant Jordi
La Diada de Sant Jordi, que enguany va escaure en
diumenge, va omplir un any més la vila d’activitat lúdica
i cultural. Durant tot el cap de setmana la rambla de
Sant Francesc es va convertir en el centre neuràlgic de
la celebració amb les habituals parades de roses i llibres
i activitats paral.leles com espectacles d’animació o
sardanes. Enguany per Sant Jordi també coincidia amb
el Dia del Graller, una celebració que va fer més lluïda
encara la diada. Cal destacar la conferència institucional
de la diada celebrada al Saló de Sessions de la Casa
de la Vila enguany protagonitzada per l’escriptora Isabel-
Clara Simó, el concert de Maria del Mar Bonet, al Teatre
Municipal Cal Bolet i la Jornada de Portes obertes a

l’edifici de la Casa de la Vila que va permetre que més
de 2250 persones visitessin l’Ajuntament i coneguessin
les diferents sales de l’edifici i la seva història.
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estiguin enllestides la primavera de 2007. La segona
fase inclourà la construcció de la sala petita que, amb
un aforament d’unes 150 persones, es destinarà a
actuacions teatrals i escèniques de petit format. La
tercera fase comprendrà els espais per a les entitats
musicals i d’arts escèniques de la Vila i la urbanització
dels entorns de l’equipament. El sostre de l’Auditori,
en forma de cresta, està pensat per poder gaudir d’una
acústica òptima. La finalització total de l’equipament
es preveu per a l’any 2008.
La col.locació de la primera pedra, que va comptar amb
una nodrida reepresentació del món cultural i associatiu
de Vilafranca, va anar a càrrec de l’Alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve, del regidor de Cultura Joan Rios i de
Xavier Menéndez, delegat territorial de Cultura de la
Generalitat, en representació del Conseller Ferran
Mascarell.

Primera pedra del nou Auditori Municipal
Polivalent

Coincidint amb la vigília de la Diada de Sant Jordi,
que a Catalunya és sinònim d’activitat cultural, el
dissabte 22 d’abril es va fer l’acte oficial de col.locació
de la primera pedra del nou Auditori Municipal Polivalent,
les obres del qual van començar el passat mes de gener.
Aquest equipament emblemàtic està situat a l’avinguda
de Catalunya, al costat del Pavelló Firal. Actualment
s’estan executant els treballs de la primera fase de
l’auditori que inclou la construcció de la sala principal
amb capacitat per a 500 persones assegudes i 1.000
dretes, el vestíbul d’entrada, el bar, serveis, magatzem
i vestidors, la cimentació de la sala de petit format i
les seves instal·lacions auxiliars. Tindrà un escenari de
165 m2 que serà reversible i podrà enfocar-se cap a
l’exterior per concerts a l’aire lliure. L’auditori podrà
acollir principalment actuacions musicals i les grades
seran retràctils per tal d’acollir espectacles a peu dret,
enfortint la seva polivalència. Les obres es preveu que
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Des del dia 19 d’abril està en marxa la línia 3 del bus
urbà de Vilafranca, que a l’igual que les altres dues
línies té sortida i arribada al recinte de l’Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès. La tercera línia del microbús
passa per l’Estació d’Autobusos i l’Estació de RENFE,
amb la voluntat de potenciar l’ús del transport públic.
Per aquest motiu, s’ha ajustat l’horari de pas per l’estació
de RENFE enllaçant tant amb les arribades com amb
les sortides dels trens de rodalies. La freqüència de pas
d’aquesta nova línia 3 és cada mitja hora. A banda de
les estacions de tren i autobusos, la línia 3 del microbús
passa per l’avinguda de Barcelona, per les dues rambles,
pels carrers General Prim, Hermenegild Clascar, Ponent,
Sant Pau i Escorxador, seguint pel trajecte habitual cap
al carrer Espirall i l’Hospital Comarcal.

Els horaris de servei de les tres línies són actualment:

• Línia 1: de dilluns a dissabte des de les 7.50 fins a
les 21.35 h. (última sortida des de l’Hospital a les
20.50 h.)

• Línia 2: de dilluns a divendres des de les 8.10 fins
a les 14.50 h. (última sortida des de l’Hospital a les
14.10 h.)

• Línia 3: de dilluns a divendres des de les 6.58 fins
a les 20.28 h. (última sortida des de l’Hospital a les
19.58 h.)

La posta en marxa de la línia 3 ha coincidit amb la
instal.lació de noves senyalitzacions en les parades de
les tres línies del bus urbà de Vilafranca. En aquesta
nova senyalització es poden consultar els horaris de pas
de les línies que tenen parada en aquell punt. L’empresa
concessionària també ha editat nous horaris de butxaca
que es poden aconseguir a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
de l’Ajuntament o a l’Oficina de Turisme, entre d’altres.

Vilafranca compta amb la tercera línia
de bus urbà

Nova marquesina al Centre
Sociosanitari Ricard Fortuny

Des d’aquest mes de maig, la parada del bus
urbà del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny
situada, a l’avinguda de Vilanova, disposa d’una
marquesina per tal de fer més còmoda l’espera
del bus per part dels usuaris i usuàries. La
instal.lació de la marquesina, igual que la que
està instal.lada a la plaça del Penedès, ha tingut
un import de 7.845,08 euros.

En els darrers cinc anys la utilització del bus
urbà de Vilafranca ha experimentat un increment
notable. Si l’any 2001 van ser 75.465 viatgers,
el 2002 van ser ja 80.749. Més tímid va ser el
creixement d’usuaris de l’any 2003 amb 83.505
i en els dos darrers anys el l’increment ha estat
d’uns 7.000 usuaris cada any (l’any 2004
90.137 i l’any 2005 97.294). Amb la posta
en marxa de la línia 3 i seguint la progressió
d’utilització dels darrers anys, es pot fer una
estimació d’utilització del bus urbà per aquest
any 2006 per part d’uns 142.000 viatgers en
total.

El nou bus urbà de la línia 3 presentara una imatge
renovada i exclusiva que el fa fàcilment identificable
per als usuaris. La posada en marxa de la nova línia
comporta una subvenció addicional de l’Ajuntament de
54.604 euros per a l’empresa adjudicatària del servei
per al període de funcionament fins al 31 de desembre
d’enguany, que és quan expira la concessió del servei
de transport urbà de viatgers.
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Les Fires de Maig consoliden la seva
oferta de qualitat augmentant visitants

Vilafranca va tornar a viure entre el 19 i el 21
de maig les Fires i Festes de Maig o dels
Enamorats que, com cada any, presentava
algunes novetats per fer-la més atractiva. El
conseller d’Agricultura de la Generalitat Jordi
William Carnes va ser l’encarregat d’inaugurar
les fires d’enguany on l’augment de visitants,
l’esforç dels expositors per oferir espais atractius
i la bona acceptació dels canvis introduïts van
ser els tres elements que el Patronat Municipal
de Comerç i Turisme ha destacat en el balanç
del certamen. Les tardes de dissabte i de
diumenge la fira va rebre més visitants que en
anys anteriors, una demostració que confirma
l’atracció que exerceixen les fires de Vilafranca.
Des de l’organització es considera que l’aposta
estratègica d’oferir un certamen firal de qualitat
es va consolidant. En aquest sentit, es valora
molt l’esforç dels expositors per millorar la
qualitat de la fira. A més, l’aposta per enguany,
palesada en l’eslògan “Vine a les fires, dóna
un tomb i compra qualitat”, que volia potenciar
l’espai firal com un espai de negoci, es va
veure  recompensada per un increment de
vendes i un augment d’operacions que podrien
fructificar posteriorment.
Enguany les Fires de Maig van aportar novetats
com l’atorgament dels premis del Concurs de
Cartes Romàntiques que es van lliurar el dia
del pregó, que enguany va pronunciar
l’escriptora Núria Esponellà.
Dintre de les activitats festives cal destacar
un any més la diada castellera amb les dues
colles locals, els Castellers i els Xicots de
Vilafranca, que va tenir el seu preàmbul amb
el descobriment d’una placa al paviment de
la plaça de la Vila que commemora l’assoliment
de la primera Torre de Nou amb Folre de la
història dels castells. Aquest castell el van
aconseguir carregar els Castellers de Vilafranca
en la diada de Sant Fèlix de l’any passat en
la que està considerada fins avui la millor
actuació castellera de tots els temps.
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Des del dia 12 de maig està obert el passatge d’Antoni
Sabaté Mill, un vial per a vianants que connecta la
plaça de Lluís Via i el carrer dels Ferrers. L’obertura
d’aquest passatge i la construcció d’un edifici amb 8
habitatges de protecció oficial de lloguer amb façana
a la plaça de Lluís Via ha estat possible gràcies al
desenvolupament d’una Unitat d’Actuació promoguda
per l’Ajuntament de Vilafranca i l’INCASOL de la
Generalitat.
Aquesta actuació urbanística forma part d’un dels
objectius de l’Ajuntament en el Pla Especial de Reforma
Interior (PERI), que era crear un circuit de vianants des
del barri de les Clotes cap al Centre. La primera fase
d’aquest circuit ja es va executar connectant el carrer
dels Banys amb la plaça de Lluís Via. La segona fase
ha consistit en l’enderrocament dels edificis existents
amb façana a la plaça de Lluís Via i al carrer dels Ferrers
i la construcció d’un passatge de vianants en planta
baixa i un edifici en forma de porxo amb façana a la
plaça de Lluís Via amb 8 habitatges de protecció oficial.
L’acte d’obertura del passatge Antoni Sabaté Mill va
comptar amb l’actuació del grup de saxos de l’Escola
Municipal de Música, i, a banda dels responsables
municipals encapçalats per l’Alcalde Marcel Esteve, hi
van ser presents representants del sector comercial, de
l’AVV de les Clotes i representants de la família d’Antoni
Sabaté Mill que van descobrir una placa amb un breu
escrit d’aquest escriptor, historiador i professor,
desaparegut a finals del 2002, després de ser guardonat
aquell mateix any amb la Medalla de la Vila.

Obert el passatge d’Antoni Sabaté Mill, que connecta
el carrer dels Ferrers amb la plaça de Lluís Via
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La rambla de la Generalitat, al barri de la Girada,
una nova rambla a Vilafranca

El passat 13 de maig es va fer la inauguració oficial
de la rambla de la Generalitat, al barri de la Girada, un
immens espai públic que, després de la urbanització
del segon sector de la Girada, ha quedat definitivament
completat. Amb la rambla de la Generalitat, Vilafranca
gaudeix d’un nou espai públic de més de mig quilòmetre
de llargada i de 33.000 metres quadrats de superfície
situat al barri de la Girada. La nova rambla de la
Generalitat disposa de jocs infantils, espais per a l’esport,
zones de descans, d’esbarjo i de passeig. En definitiva,
un gran espai als servei de tots els ciutadans i ciutadanes
de Vilafranca.
Les rambles de la Girada i de la Generalitat constitueixen
els dos eixos principals del barri de la Girada i el creuen
una de forma longitudinal i l’altra de forma transversal.
La rambla de la Girada té un caràcter més urbà, comercial
i de passeig, metre que la rambla de la Generalitat, amb
un tractament més tou, té un caràcter més d’esbarjo i
de lleure, amb jocs infantils i espais per a l’esport
(petanca, bàsquet...).
La inauguració pública de la rambla de la Generalitat
va comptar amb un espectacle d’animació infantil a
càrrec de Lluís Pinyot i la Tremenda Banda que va
comptar amb una nodrida participació de famílies amb
infants petits i el parlament de l’Alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve, que estava acompanyat per membres de
consistori i una representació de l’AVV del barri.
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Un dels espais centrals i emblemàtics de la Vila, la
rambla de Nostra Senyora, es troba en plenes obres de
remodelació. Els treballs està previst que s’allarguin
fins a principis de l’any vinent i tenen un pressupost
de gairebé 1,7 milions d’euros.
La remodelació de la rambla de Nostra Senyora és un
dels projectes més destacats d’aquest mandat municipal.
Des que va entrar en servei la variant de la carretera N-
340, l’Ajuntament de Vilafranca va iniciar el procés per
remodelar i recuperar l’antiga carretera que transcorria
pel nucli urbà de la Vila. Així, després de remodelar les
avingudes de Barcelona i de Tarragona i diferents cruïlles
amb la instal·lació de rotondes, tan sols queda per
condicionar l’espai central: la rambla de Nostra Senyora.
Les obres de remodelació canviaran totalment la fesomia
de la rambla de Nostra Senyora i prioritzaran els vianants.
El accessos en vehicle a tot aquest sector, tant per la
banda de la Font de Sant Magí com per l’avinguda de

Tarragona, seran amb remuntables que convertiran tot
l'espai en una única plataforma on els vianants gaudiran
de més espai que en l'actualitat i cada espai tindrà un
tractament diferenciat en el paviment.
La reforma canviarà també alguns dels espais colindants
com la plaça de Llorens i Barba i del tram final del
carrer de la Parellada, entre el carrer del Pou de la Pina
i la rambla de Nostra Senyora, que tindran plataforma
única com la resta de l’illa de vianants i quedaran
integrats a la zona. Es reordenaran també els enllaços
de la rambla de Nostra Senyora amb el carrer de Santa
Clara i amb l’avinguda de Barcelona, a la zona de la
font de Sant Magí, i amb l’avinguda de Tarragona.
La programació de les obres preveu que els espais que
afecta aquest projecte estiguin transitables per la Festa
Major i que en el transcurs de les obres es puguin
mantenir les terrasses dels establiments d’hosteleria de
la rambla.

Es remodela la rambla de Nostra Senyora
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L’Ajuntament de Vilafranca ha obert un concurs d’idees
adreçat a equips d’arquitectes perquè puguin presentar
propostes d’urbanització dels gairebé 80.000 m2 i 1,5
quilòmetres que guanyarà Vilafranca amb el cobriment
de les vies del tren. La primera fase oberta a tothom
consistirà en un concurs de mèrits en el qual se
seleccionaran cinc equips en base al currículum i a la
valoració professional. En una segona fase, aquests cinc
equips sel.leccionats participaran en un concurs d’idees
per fer propostes d’urbanització dels espais que es
generaran amb el cobriment de les vies a Vilafranca.
Aquests equips hauran de tenir en compte les conclusions
del procés de participació ciutadana sobre els usos del
cobriment de les vies que es va dur a terme a principis
d’any. Actualment una empresa especialitzada està
duent a terme el buidatge i sistematització dels més de

1.000 Quaderns de Participació Ciutadana lliurats amb
les opinions de les més de 2.000 persones que hi van
participar.

El concurs d’idees entre els cinc equips seleccionats
serà remunerat, és a dir, tots els equips rebran una
compensació econòmica pel seu treball. Entre aquests
equips s’escollirà el projecte definitiu de les obres
d’urbanització de la cobertura de les vies. L’Ajuntament
de Vilafranca espera que aquest concurs pugui ser
atractiu i s’hi presentin equips capdavanters en matèria
d’urbanització d’espais urbans.

Es preveu que a final d’any es pugui fer una exposició
amb les propostes i maquetes presentades pels cinc
equips seleccionats.

L’Ajuntament convoca un concurs d’idees sobre
la urbanització de la cobertura de les vies
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El carrer del Migdia es troba en plenes obres de reforma
de les voreres. El projecte afecta el tram del carrer del
Migdia entre el carrer de Santa Digna i el carrer de Cal
Bolet on les voreres són molt estretes i la circulació de
vehicles pot comportar perill per als vianants. Les voreres
s’amplien fins a 1,40 m. per cada costat del carrer i
deixant al mig una calçada de 2,75 m. Les cantonades
d’accés al carrer del Migdia des del carrer de Santa
Digna i des del carrer de Cal Bolet comptaran amb guals
remuntables que faran minorar la velocitat dels vehicles
que hi accedeixin i les voreres estaran separades de la
calçada amb pilones metàl.liques. Els treballs d’ampliació
de voreres al carrer del Migdia tenen un pressupost de
87.000 euros.

D’altra banda, s’ha ampliat la vorera del davant de
l’Escorxador per millorar els accessos a l’equipament.
La vorera té ara una amplada de 3 metres, la qual cosa
inclou l’habilitació d’un espai per a la plantació d’arbrat
ocupant un metre d’amplada i dos metres de vorera per
a vianants. La finalitat d’aquesta obra és suprimir les
barreres arquitectòniques en aquest tram de vorera i
millorar els accessos a l’Escorxador, un equipament

municipal utilitzat habitualment per centenars de
persones ja que acull actes i reunions diàriament i és
seu de moltes entitats de Vilafranca. En aquest cas les
obres han tingut un pressupost de gairebé 39.500 euros.

S’amplien les voreres als carrers del Migdia
i de l’Escorxador
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L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat els projectes
d’ampliació de voreres als carrers Soledat i Doctor
Zamenhof. Pel que fa al carrer Soledat es preveu actuar
en tota la llargada del carrer, des del carrer General
Cortijo fins al carrer Germanor, i al carrer Doctor Zamenhof
s’actuarà en la vorera dels números senars entre el carrer
Pere Alagret i la via del tren.
Actualment les voreres d’aquests dos carrers són estretes,
especialment les del carrer Soledat que, per les seves
dimensions tan reduïdes, esdevenen impracticables.
L’actuació al carrer Soledat consistirà en la creació
d’una plataforma única mixta entre panot i aglomerat
asfàltic al llarg de tot el carrer delimitant les voreres
amb pilones. El carrer quedarà configurat per dues
voreres d’1,5 metres una a cada costat del carrer
realitzades en panot i delimitades per pilones i una
calçada d’aglomerat asfàltic al centre per a la circulació
de vehicles amb una amplada de 3 metres. La
configuració escollida és l’única possible tenint en
compte els criteris d’accessibilitat i mobilitat. El
pressupost del projecte d’ampliació de voreres al carrer
Soledat és de gairebé 88.500 euros.
Pel que fa al carrer Doctor Zamenhof, s’actuarà en la
vorera dels números senars entre el carrer Pere Alagret
i la via del tren. El projecte consisteix en l’ampliació
d’aquesta vorera que passarà de tenir un metre d’amplada
a tenir 3,5 metres. Al costat d’aquesta vorera hi haurà

un carril d’estacionament de 2 metres d’amplada, una
calçada de circulació de 3 metres, un altra zona
d’estacionament de 2 metres i una vorera a la banda de
números parells d’1,5 metres. El pressupost del projecte
d’ampliació d’aquest tram de vorera és de gairebé 53.000
euros.

S’ampliaran les voreres als carrers Soledat
i Dr. Zamenhof


