
Quinze equips d’arquitectes es van presentar al concurs d’idees convocat per l’Ajuntament per definir la urbanització
del nou espai generat amb el cobriment de la via. El jurat del concurs va escollir per unanimitat la proposta de
Batlle i Roig Arquitectes, valorant que dóna solució a les diferents problemàtiques i tracta l’espai com una globalitat,
on l’arbrat i la vegetació hi tenen una presència destacadíssima. La proposta de Batlle i Roig és la que millor recull
també 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 i en el qual van participar més de 2.000 persones, situant en l’espai zones de passeig,
de joc infantil, d’estacionament, de pràctica esportiva, d’activitat cultural i de lleure.

El nou espai es concep com el gran parc urbà de Vilafranca i delimita dues franges paral·leles diferenciades: la
zona pròpiament sobre la llosa de cobertura on hi hauria la plantació de zones d’arbustos i de gespes, amb
abundància d’arbustives d’olor i floració diferenciades, que es recorreria amb petits camins, i una franja arbrada
on discorre un passeig. Als dos extrems del cobriment se situen les que podrien ser icones arquitectòniques d’aquest
emblemàtic projecte. A l’extrem sud, entre els carrers Tossa de Mar i Montblanc, s’organitzen dues zones on fer
representacions: una espècie de teatre de fusta amb una capacitat d’unes mil persones i un segon espai, molt més

L’eix de la via serà el gran parc urbà de Vilafranca
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SOCIALISTA (PSC-ICV): A principis de 2008
finalitzaran les obres de cobriment de les vies
i ha arribat el moment de començar a treballar
en el projecte d’urbanització d’aquest espai.
El projecte anomenat “Sota els arbres” va
guanyar el concurs d’idees convocat. Aquest
projecte consisteix a crear un gran passeig sota
arbres a l’actual passeig Rafel Soler,
contemplant a sobre la llosa un nou passeig
amb diferents tipus de vegetació mediterrània,
amb elements arquitectònics, com un teatre a
l’aire lliure, jocs infantils i espais per practicar
esports. Es tracta d’un projecte emblemàtic,
fruit del treball i la il·lusió per una Vilafranca
dinàmica, humana i amb un elevat nivell de
vida.

CIU: Les obres del soterrament i cobriment de
les vies, malgrat l’elevadíssim cost que suposarà
per als vilafranquins, permetran arreglar el nyap
produït pel govern socialista de l’Ajuntament,
que va intentar soterrar (malament) les vies fa
més de vint anys i ara, “gràcies” al pas del
TGV, arreglarem aquella destrossa. Serà el
projecte més gran que mai haurà viscut
Vilafranca. Esperem que el govern estigui a
l’alçada d’això i no ens falli una altra vegada.

ERC: Vilafranca hi guanya. En el nou espai que
es crearà pel cobriment de l’eix de la via , la
nostra ciutat serà més gran però també es farà
més gran.
Des d’ERC creiem que aquest projecte històric
que aviat serà una realitat, serà un pas endavant
important pel guany de qualitat de vida dels
nostres ciutadans.
La divisió de Vilafranca en dues parts (deixant
de banda els barris del Molí d’en Rovira i La
Girada) ja no existirà i el nou espai que
guanyarem cal que ens el fem nostre.

PP: Les obres de cobriment de la via tenen
una importància cabdal , ja que faran possible
una bona connexió amb els barris de Molí d’en
Rovira i de la Girada.  Quan estigui acabada la
llosa de cobertura , així com el Pla de Millora
Urbana  del carrer Comerç, es convertirà en
l’eix central de la nostra Vila. Per això, és
especialment important que la urbanització de
la llosa sigui encertada i que ajudi a cobrir
dèficits d’equipaments dels barris a prop de la
mateixa.

CUP: Tot i que el cobriment i la urbanització
de la via del tren serà un canvi més que positiu
per Vilafranca, no podem descuidar quin serà
el cost econòmic i social. La mala negociació
per part de l’equip de govern amb el Ministeri
de l’estat ens suposarà el cost d’aquesta obra
en 36 milions. Com ho pagarem ? Doncs amb
els diners extrets del creixement desmesurat
de la vila que ens han planificat. I això qui ho
paga?

petit, que s’entén com un teatre de titelles sota una pèrgola.
En el sector nord del cobriment, entre la plaça Torras i Bages
i davant de l’antiga Cinzano, s’organitzen unes àrees esportives
o de jocs, on es poden situar les pistes de petanca, taules
de ping pong o jocs infantils. Finalment, destaca el fet que
el mobiliari urbà, bàsicament enllumenat públic i bancs,
tindria un disseny senzill per no restar protagonisme a
l’element vegetal.

El bufet Batlle i Roig argumenta la seva proposta indicant
que, a diferència de ciutats que pel fet d’estar situades a les
vores d’un riu o amb proximitat a rieres o muntanyes tenen
incorporades a la seva estructura urbana gran quantitat de
vegetació arbòria, Vilafranca no té un gran parc urbà. La
proposta de l’equip d’arquitectes converteix el nou eix que
genera el cobriment de la via en el gran pulmó verd de la
ciutat.
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Igual que l’abril de 1865, l’arribada del ferrocarril
suposa una acceleració de la transformació de Vilafranca
cap a una societat moderna que avança amb la millora
dels seus serveis i infrastructures, el pas del tren de
gran velocitat, que ha permès soterrar i cobrir les vies,
serà un important revulsiu que marcarà de forma
important el futur de la ciutat. Vilafranca és una ciutat
en plena transformació i amb el projecte de cobriment
de les vies del tren l’Ajuntament vol aconseguir fer un
salt endavant per modernitzar la ciutat i incrementar el
creixement econòmic i el seu nivell de benestar.

Aquest projecte, que marcarà la història contemporània
de Vilafranca, la convertirà en  una ciutat més ben
comunicada i cohesionada. A més dels nous accessos
que ja comencen a ser visibles entre els barris de la
Girada i el Poble Nou i entre la Barceloneta i el Molí
d’en Rovira, es crearan noves àrees d’aparcament i una
nova estació de trens de rodalies més moderna i
accessible i amb millors serveis. També està prevista
la construcció d’una estació de trens regionals, situada
entre la base de manteniment del TGV i el pont de la

Pelegrina, i d’altres administracions coincideixen en la
necessitat d’habilitar una segona estació de trens de
rodalies, que donaria servei a la zona sud de Vilafranca
i l’entorn industrial que allà s’hi troba.

Vilafranca aprofitarà el pas d’aquesta nova infrastructura
per millorar les comunicacions amb les ciutats de l’entorn
com Barcelona i Tarragona afavorint i millorant el transport
públic. L’estació de regionals ha de donar servei a tota
la comarca i fins i tot a les comarques veïnes i suposarà
una millora de la mobilitat i les comunicacions amb les
principals ciutats catalanes.

Vilafranca aprofita la nova infrastructura per
millorar la mobilitat i les comunicacions

Estació de rodalies i trens regionals

Estació-baixador de rodalies

Estació central de rodalies

Plànol extret del Pla Director de l’Alt Penedès
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L’exposició institucional de l’Ajuntament  de Vilafranca,
titulada “Vilafranca fa per tu”, ha rebut més de 7.000
visites. La mostra, que repassa els projectes més
rellevants que s’han executat a la ciutat en els darrers
anys i els que s’han de desenvolupar en un futur
immediat, es va poder visitar durant totes les festes de
Nadal a la Capella de Sant Joan, on va estar instal·lada
del 15 de desembre al 7 de gener. La mitjana de visites
va ser d’unes 300 persones diàries.

“Vilafranca fa per tu” és una exposició que vol reflectir
el moment de canvi que s’està experimentant en aquest
inici de segle i que fa de Vilafranca model de ciutat
sostenible, oberta i integradora amb nous equipaments
i millora en la qualitat de serveis. La mostra s’estructurava
en dotze blocs temàtics i tenia la fotografia com a
element central. Més de 40 imatges de gran format
mostraven l’evolució dels projectes més rellevants de
la ciutat. Dotze grans plafons reforçaven cadascun dels
blocs temàtics amb imatge fotogràfica, text i vídeo.
Finalment, també s’hi incloïa un plànol de Vilafranca,
on es podia repassar la situació geogràfica de bona part
dels projectes i les promocions d’habitatge públic,
impulsades en el marc del Pla de l’Habitatge 2004-
2007 i amb prop de 400 habitatges construïts i
rehabilitats per a venda i lloguer.

“Vilafranca fa per tu” també va poder visitar-se de forma
organitzada i guiada per l’alcalde de Vilafranca, Marcel
Esteve. Un seguit de visites programades obertes a tots
els ciutadans van oferir aquesta visió de la mostra
acompanyada de les explicacions de l’alcalde vilafranquí.

Una versió reduïda de la
mostra es pot visitar
actualment al passadís de
l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès.

“Vilafranca fa per tu”, una mostra de l’evolució
de la ciutat
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Ampliació del Complex Aquàtic

Una de les actuacions més destacades que s’han de realitzar
durant aquest any 2007 a l’àrea esportiva municipal és
l’ampliació del Complex Aquàtic, unes instal·lacions que
registren més de 600.000 usos l’any. El Complex Aquàtic
es reformarà i ampliarà, amb la construcció d’una nova
piscina coberta i noves sales d’activitat física i poliesportiva.
També es remodelarà i ampliarà la sala de fitness i es
construiran nous vestidors col·lectius i espais auxiliars.
Com a novetat, el Complex Aquàtic disposarà de servei de
mainadera i ludoteca. La nova pista d’atletisme i el camp
municipal de futbol de gespa artificial han estat les dues
principals instal·lacions que ja s’han millorat i modernitzat
per a una millor pràctica esportiva, però també destaquen
el cobriment de la pista annexa al pavelló d’hoquei, la
millora del camp de futbol de l’Espirall, el nou circuit de
footing o les noves instal·lacions de petanca al barri de la
Girada.

Atenció a les persones

L’atenció a les persones, amb un treball de millora de la
qualitat dels serveis d’atenció a les persones i garantir el
seu benestar, és una de les prioritats municipals. En els
darrers anys la ciutat ha acollit nous equipaments i serveis
d’atenció a la gent gran, però també s’ha prioritzat l’atenció
domiciliària amb un increment de recursos econòmics
constant. Els pressupostos inclouen el finançament per a
la posada en funcionament d’un projecte pilot d’àpats a
domicili per a la gent gran.. L’Ajuntament de Vilafranca
també col·labora amb fundacions privades com la fundació
l’Espiga, Mas Albornà o Entrem-hi, amb les quals s’ha
col·laborat per tirar endavant alguns dels seus projectes
d’interès social.

Cobriment de la via del tren

El cobriment de la via del tren i la posterior urbanització
que la plataforma que generi serà un nou punt d’inflexió
en l’evolució de Vilafranca, que guanyarà 80.000 metres
quadrats d’espai públic. Espais per al lleure familiar, zones
d’estacionament de vehicles i zones verdes van ser les
propostes més repetides en el procés de participació
ciutadana i que s’han inclòs a la proposta d’urbanització.
El cobriment de la via suprimirà també la barrera entre
barris que suposa el pas del tren. La renovada estació de
rodalies, més moderna i funcional, i la posada en
funcionament de l’estació de trens regionals, que s’ubicarà
entre la base de manteniment de l’AVE i el pont de la
Pelegrina, donaran un nou impuls a les possibilitats de
comunicació de Vilafranca i el seu entorn i potenciaran el
transport públic.

Habitatge protegit

Amb prop de 400 habitatges socials de compra i lloguer
per a joves, famílies i gent gran, el Pla d’Habitatge s’està
desenvolupant entre els anys 2004 i 2007. Aquest pla
inclou 146 habitatges en promocions de lloguer i 259 en
promocions de venda. Un total de 69 habitatges per al
lloguer ja s’han finalitzat i 77 més estan en fase de
construcció. Pel que fa als habitatges públics que es posen
a la venda, 72 ja han estat adjudicats i la resta s’adjudicaran
abans de l’estiu de 2007. El Pla d’Habitatge de Vilafranca
reforça el programa de rehabilitació d’habitatges i incentiva
la millora en edificis construïts durant els anys 60 i 70,
a través dels ajuts per a la instal·lació d’ascensors i per a
la supressió de barreres arquitectòniques.

Nou mercat de la carn

El projecte de reforma integral del mercat de la carn
convertirà aquesta instal·lació en centre aglutinador i
dinamitzador del centre de Vilafranca, capital en comerç
i serveis que ha d’adaptar de forma constant els seus
equipaments comercials i atractius turístics.
L’Ajuntament de Vilafranca ha apostat per convertir el
mercat de la carn en un mercat de producte fresc, que
inclourà també l’oferta de restauració amb l’obertura d’un
restaurant  al primer pis que ha de donar vida a l’espai i
al seu entorn. Es preveu que la reforma estigui finalitzada
abans de la propera festa major.

Millora dels espais públics

L’àrea de Via Pública de l’Ajuntament de Vilafranca gestiona
les diferents millores que s’estan realitzant en places i
carrers. Destaca la remodelació de la rambla de Nostra
Senyora, una obra amb una repercussió social important
i que potenciarà l’ús ciutadà d’un dels eixos principals de
la ciutat. La renovació del parc del Poble Nou serà una de
les properes actuacions destacades, amb la instal·lació
d’una nova tipologia de jocs infantils adreçada a diferents
edats i amb la fusta com a material principal d’estructura.
Les renovacions de les places de Milà i Fontanals i dels
Segadors són dues de les actuacions destacades que en
aquest àmbit s’han desenvolupat, amb una transformació
de la imatge que les fa més acollidores i funcionals i obertes
a la ciutadania. Pel que fa a l’estacionament, s’han obert
aparcaments a la plaça de les Avantguardes (al Molí d’en
Rovira) i al costat de l’Hospital i durant l’any 2007 es tirarà
endavant la construcció dels nous aparcaments soterrats
a l’Espirall i a la rambla de Sant Francesc.

Mobilitat sostenible

En els darrers anys s’estan prenent mesures per retornar
el protagonisme de la Vila als vianants, amb la creació de
noves zones de vianants, carrers amb plataforma única amb
espai compartit per a vehicles i vianants. Es fan actuacions
per limitar la velocitat dels cotxes, com la col·locació de
remuntables als passos de vianants; s’amplien les voreres
i s’eliminen barreres arquitectòniques. Alhora, s’ha ampliat
el transport públic urbà en bus amb una nova línia i s’estan
estudiant nous recorreguts i ampliacions per a un futur
proper.
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Vilafranca, una de les capitals més actives del nostre país

Progrés, qualitat de vida i capacitat d’innovació fan de Vilafranca una de les capitals més actives del nostre
país. Vilafranca experimenta un moment de canvis que la fa model de ciutat sostenible, oberta i integradora
amb nous equipaments i millora en la qualitat dels serveis a les persones i el seu benestar.

El cobriment de les vies del tren esdevé el motor principal d’aquesta transformació. Vilafranca guanyarà 80.000
metres quadrats d’espai públic amb noves connexions entre els barris per a vehicles i vianants, espais d’oci i
espais per a estacionament de vehicles, segons els suggeriments que els mateixos ciutadans van fer durant
el procés de participació ciutadana.

A nivell d’equipaments que tenen a veure amb el benestar, en un sentit ampli del terme, Vilafranca també
farà un salt decisiu en els propers anys. L’ampliació de l’hospital o el segon Centre d’Atenció Primària
(ambulatori) que es construirà l’any vinent a la zona del Parc de Llevant. En l’àmbit educatiu cal assenyalar
un any més l’increment del nombre de places de les llars municipals d’infants i la nova escola pública que
el curs vinent s’estrenarà a la Girada. La gent gran disposa del nou centre sociosanitari Ricard Fortuny, estrenat
fa un any, i de més places concertades a la residència Sant Francesc. També s’han finalitzat els habitatges
socials per a gent gran a l’antiga escola Cal Mencia, al carrer dels Ferrers.

Una ciutat que avança i progressa amb la participació de tothom. Dialogant i arribant a acords amb totes les
administracions per sobre dels partits de torn que governin. Buscant recursos econòmics de la Unió Europea
(finançament del cobriment i soterrament del tren d’alta velocitat, programes de rehabilitació d’habitatges,
...), del govern de l’Estat (finançament de la remodelació estació de rodalies, ...), de la Diputació provincial
(remodelació de la rambla Nostra Senyora, equipaments esportius, ...) i del govern de la Generalitat (nova
escola de la Girada, remodelació de la plaça Milà, ...).

L’exposició Vilafranca fa per tu, que mostrava aquestes passades festes de Nadal tota aquesta transformació
que està vivint Vilafranca, s’ha convertit amb una de les exposicions amb més visitants de les que s’han fet
en els últims anys. Més de 7.000 vilafranquins i vilafranquines van passar per la capella Sant Joan en aquestes
dues setmanes i escaig que ha estat oberta a tothom i amb més de vint visites guiades que han permès
compartir els diferents projectes entre l’Alcalde i els ciutadans. El grup municipal de CiU està en contra que
l’Ajuntament informi els ciutadans i ciutadanes de tot allò que es mou a Vilafranca i per això ha criticat aquesta
exposició. El seu portaveu, el senyor Regull, com sempre, critica per criticar i comet errades de calibre fruit
de la seva poca dedicació a les tasques municipals. Les crítiques del portaveu de CiU demostren el seu enuig
per una exposició que mostrava una Vilafranca, dinàmica i emprenedora, amb un total de més d’un centenar
actuacions realitzades, en execució o previstes per a un futur proper i que està a anys llum de la visió grisa,
conservadora, immobilista i pessimista que el senyor Pere Regull té de Vilafranca.

Aquest plantejament topa amb la realitat de la ciutat i no coincideix amb la majoria del consistori vilafranquí.
L’últim pressupost aprovat per al 2007 i per tant la dotació econòmica dels diferents projectes de la ciutat
es va aprovar amb 14 vots a favor i 7 en contra. Només CiU i CUP es van posicionar en contra.

Progrés o conservadorisme. Avançats o tradicionalistes.

Vilafranca va fent camí.
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- L'exposició està muntada per fer propaganda de l’equip de govern i és electoralista, doncs es fa poc abans
de les eleccions municipals.
- Tot i que algú pot pensar que el govern ha de fer una exposició al final de la legislatura per donar comptes
del que ha fet, això seria vàlid si no fos perquè:
1) El govern ha fet una exposició cada any, o més (Fires de Maig, etc.)
2) Els resultats no es veuen en una exposició, si no en el dia a dia. Vilafranca està millor ara que fa quatre
anys? Nosaltres pensem que no (neteja deficient, obres mal acabades, falta aparcament, impostos més i més
alts, ...)
 
Sobre l’exposició:
 1) Hi ha una relació de coses que s’han fet, però que no ha fet l’Ajuntament de Vilafranca, sinó la Generalitat
o el Ministeri de Foment: Escoles, Pista Atletisme, Residència Ricard Fortuny, Jutjats, Estació de Rodalies,
etc. Inclús algunes d’aquestes obres les va projectar, i pressupostar, el govern de la Generalitat de Jordi Pujol
com és la Residència Ricard Fortuny. En aquest cas concret, en aquesta legislatura, l’ajuntament hi ha posat
menys del 2% de la inversió.
També s’inclou com a projectes els jocs infantils de les diverses places, quan el que s’ha fet era obligació
d’adequar-los a la nova normativa. Si no, caldria treure’ls.
També hi ha coses que trobem a faltar a l’exposició, el que serien els errors del govern municipal, com per
exemple la Base de Muntatge, o el nyap de l’estació ...

2) Igualment hi ha una relació de coses amb el nom de "Projectes Futurs", de les quals:
a) Pràcticament la meitat no les farà ni projectarà l’ajuntament, sinó que són obres que preveu fer la Generalitat
o d’altres administracions, inclús alguns projectes pertanyen a empreses privades.
b) Algunes d’aquestes obres no estan ni compromeses per l’administració que les ha de fer, com és el cas
del nou Ambulatori o l'institut de Les Bassetes.
c) Hi ha el cas de les obres de l’empresa Mas Albornà o de l’empresa Entrem-hi, que són iniciatives privades,
malgrat que l’Ajuntament hi col·labori, com amb d’altres.
d) De les obres que correspondrà a l’ajuntament, d’alguna no hi ha ni projecte ni pressupost, com és l’aparcament
de camions, quan fa més de deu anys que es diu que es farà.
e) S’inclou projectes futurs coses com "Equipaments municipals" el parc de Bombers actual i L'Estació
Enològica, sense indicar què s’hi farà. Evidentment, ara ja ho són, d’equipaments municipals.
d) S’inclou projectes com la remodelació dels carrers de La Fruita, Graupera, Plaça Lluís Via i carrer de la
Palma, que ja estan pressupostats, alguns fa molts anys, i que no s'han fet encara. Ens preocupa que sigui
un projecte "futur", ja que ja hauria d'haver-se fet i això ens fa pensar que encara haurem d'esperar molt de
temps encara.

Lluita desigual

Els grups que no estem en el govern, no estem en igualtat de condicions. No tenim recursos per fer exposicions
pagades pels vilafranquins. L’actual alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, utilitza la televisió i ràdio municipal
per a ús propi, sortint cada dos per tres i disposa d’un espai propi d’opinió. CiU va demanar que un programa,
els dilluns, fos a disposició només dels grups de l’oposició, ja que el govern disposa, a més, d’un altre espai
els dimarts a la ràdio, a més del programa exclusiu per al Sr. Marcel Esteve.
Evidentment, el govern va votar-hi en contra.

“Vilafranca fa per tu”. La propaganda del PSC
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Aquests darrers dies s’ha fet la presentació davant la premsa -i per tant pública- del Balanç d’Actuació
Municipal de 2006 i del Pla d’Acció Municipal (PAM) de l’equip de govern del nostre consistori.

El primer dels documents fa referència a totes les actuacions realitzades des de cadascuna de les regidories
i serveis de l’ajuntament durant tot l’any 2006. Des d’Esquerra en som part , conjuntament amb els nostres
companys d’equip de govern, de totes les accions aquí presentades. De la feina feta, ben feta, i del treball
constant i les propostes desenvolupades, les noves i les no tan noves. Del seguiment i creixement de les
qüestions que ja es trobaven en funcionament, però també d’aquelles que s’han iniciat del no res dins d’aquest
any. Se’n podrien destacar moltes, però la llista no hi tindria prou espai en aquestes ratlles.

I del segon dels documents, el PAM, cal destacar-ne el propòsit, que no és cap altre que el d’esmenar en un
document totes i cadascuna de les accions noves creades i desenvolupades en el sí de tots els serveis,
departaments i regidories. Tot el que s’ha fet i s’està realitzant, de nou, en aquesta legislatura apunt de
finalitzar. Aquesta eina de planificació ha estat l’eix principal de gestió i actuació del desenvolupament de
l’actual equip de govern. Accions a la via pública, nous equipaments, noves instal·lacions esportives i culturals,
nous espais d’accions dels serveis socials, rehabilitació d’edificis per habitatges, podrien ser-ne algun dels
exemples del llarg llistat. Però no tot és ciment a l’aportació d’aquest PAM. També cal destacar-hi el gran
nombre de noves accions desenvolupades al llarg d’aquesta legislatura, pensades, creades i desenvolupades
per el millorament del dia a dia del ciutadà i les accions socials adreçades a diferents col·lectius amb necessitats
diverses , per exemple la creació del servei d’àpats a domicili per a persones grans depenents.

La majoria d’aquestes accions han estat i son actualment propostes desenvolupades des de l’equip de govern,
concrecions per cobrir moltes de les necessitats reclamades per la ciutadania. Son un llistat d’actuacions que
l’ajuntament ha realitzat des del compromís d’un pacte de govern (ERC-PSC), des d’un programa electoral
concret i concís de la pròpia Esquerra, però també des de moltes de les propostes que han crescut i s’han
fet més grans amb el treball constant i seriós dels qui som al capdavant d’aquest projecte de ciutat.

Moltes d’aquestes actuacions, i concretament les que fan referència a la creació de nous serveis públics, no
son accions executades directament per l’equip de govern. És, a tall d’exemple, la construcció del nou edifici
dels jutjats, la construcció del nou ambulatori, la construcció de la nova escola de primària, del nou institut,
de la nova caserna dels mossos d’esquadra, etc. Aquestes son competència directa i exclusiva del govern de
la Generalitat de Catalunya, qui té l’obligació pròpia de desenvolupar aquests serveis públics. Ara però, no
podem oblidar l’aportació directa i constant del nostre equip de govern en tots aquests nous projectes. Sense
una demanda inicial i constant, el treball de seguiment dels projectes, la cessió d’uns terrenys públics de la
ciutat i la coordinació amb els departaments responsables per tots els desenvolupaments i execucions, aquests
avui no serien una realitat. I l’acció del govern municipal, aquí, també ha estat i hi és present.

Des del grup municipal d’ERC hi som, dia a dia, treballant per tal que tots aquests projectes, mica en mica,
passin a ser una realitat.

Des del grup municipal d’ERC governem a Vilafranca per què la nostra ciutat tingui la qualitat de vida que
les vilafranquines i vilafranquins es mereixen.

GOVERNANT PER TREBALLAR, PER TOTHOM.
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En el Ple celebrat el passat 19 de desembre de 2006 es van aprovar els pressupostos pe l’any 2007. El PP
hi va votar a favor, perquè estàvem d’acord amb una part significativa de les prioritats que es marcaven en
el mateix, i que ja s’havien pactat amb l’Equip Govern en pressupostos anteriors. Un altra cosa és com després
es gestionarà el mateix.

Es el cas de la ampliació de la plantilla de la Policia Local, des de la inici de la present legislatura el PP ha
pactat amb l’Equip de Govern l’ampliació progressiva de la mateixa. Ha estat en la gestió del cobriment de
les noves places d’agent i del servei on hi hagut desacords importants. Així durant l’any passat, i amb raó
d’una gestió del nostre grup municipal, es va saber que normalment només estaven de servei de 15 a 21
policies, és a dir de 5 a 7 policies per torn, i que hi havia 13 places d’agents per cobrir. Curiosament, desprès
de saltar la noticia, en poc temps es van cobrir gran part d’aquestes places. Un altre punt de discrepància
sobre la gestió de la Policia Local, és el desplegament de la Policia Comunitària o Guardia de Barri., que va
ésser acordat pel Ple municipal al aprovar una moció presentada pel PP. Si bé l’Equip de Govern insisteix en
que el Guàrdia de Barri ja existeix i està actuant, els ciutadans de la nostra Vila no el veuen, inclosos el
mateixos votants socialistes que també reclamen aquest servei de la Policia Local.

Una altra prioritat dels pressupostos és la via pública i el manteniment de la mateixa. S’incrementa de forma
important la partida destinada a parcs i jardins. L’any passat ja es va incrementar la partida destinada a la
neteja dels carrers. Ara, el que s’ha de veure és si aquests increments importants de les partides es noten
en una millora de la neteja dels carrers i de parc i jardins. De moment, en la neteja dels carrers, s’ha notat
al centre, però no a la resta dels barris de la nostra Vila. Nosaltres pensem que precisament el guàrdia de
barri, si es desplegués, ajudaria a controlar que els concessionaris de serveis com la neteja dels carrers, parcs
i jardins i altres, fessin bé la seva feina, i ajudaria a gaudir d’una millor qualitat dels serveis municipals.

Altres partides que s’incrementen fan referència al xec servei, en un 100 %, que té especial incidència en
les persones de la tercera edat i amb disminució física. També és encertada la decisió de incrementar de forma
notable la partida destinada a subvencionar la instal·lació d’ascensors en edificis que no disposen del mateix.
Ajuda a suprimir barreres arquitectòniques i que persones amb dificultats per desplaçar-se no quedin tancades
al seu pis. En tot cas, esperem que la seva instal·lació no trigui més de sis mesos, com està passant amb el
pisos de Adigsa de l’Espirall. Des de el PP pensem que els serveis municipals d’urbanisme no han controlat
bé aquesta obra. És cert que és una obra contractada per Adigsa., però la seva instal·lació va ésser pactada
a través d’un conveni amb l’Ajuntament, el qual, havia de fer un seguiment del seu compliment, cosa que
no s’ha fet o amb pocs efectes. Des de el PP pensem que s’ha de millorar l’eficàcia dels serveis municipals
d’urbanisme en el control de les obres que afecten al municipi i la gestió de llicències d’obres.

Finalment, també es destinen partides a finalitzar les obres com l’Auditori o començar-ne d’altres com la
rehabilitació i ampliació del Museu.

PRESSUPOSTOS 2007
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Des de fa temps l’equip de govern municipal (PSC-IC-ERC) utilitza els mitjans i els diners públics, és a dir de totes
i tots, per fer partidisme i propaganda electoralista en benefici propi. S’han realitzat exposicions amb fins purament
electoralistes i l’ús que en fan de l’Ajuntament Informa n‘és un exemple d’aquest fet.

Des de la CUP sempre hem lluitat per una gestió transparent que miri pel benefici del poble, i que els gestors dels
impostos, no malbaratin aquests recursos fent propaganda dels seus suposats èxits, sinó que els utilitzin per reinvertir-
los en la millora de la nostra vila i dels serveis que hauria de donar a la població.

Ja no ens preocupa la grandiosa quantitat de diners que ha costat la darrere campanya partidista, ens preocupa la
falta d’ètica i moral que aquesta campanya suposa. Estem farts que l’equip de govern s’ompli la boca parlant de
gestions transparents, de diàleg, de participació ciutadana… i que al final actuï d’esquena a tothom, utilitzant els
nostres diners, per fer un rentat de cara a una legislatura més que criticable. Aquesta manera d’actuar poc ètica i
menys dialogant, ha estat la manera d’actuar del grup socialista, i el silenci còmplice d’ERC i IC dins l’equip de
govern, ens fa entendre que hi estan d’acord.

Tant és així, que fins hi tot el Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) no ha autoritzat l’emissió de la campanya
(“Vilafranca la ciutat dels teus desitjos”) per TV, ja que la considerava electoralista. Tot i això, l’equip de govern ha
seguit emeten els anuncis, fent gala de l’absència del seu tarannà democràtic

Molt preocupat deu estar l’equip de govern de la seva gestió, quan ha de recordar a la ciutadania els seus mèrits 5
mesos abans d’eleccions, quan la feina que es fa ben feta perdura en la memòria. Si has de fer una gran campanya
amb exposicions, banderetes a les faroles i anuncis a premsa, ràdio i TV, denota que la seva gestió ha estat, si més
no, poc notòria, i el que ens queda dels últims quatre anys són records totalment negatius com la base de muntatge,
la falta d’inversions o el despreci cap a la vegueria en la que els vilafranquins/es volem pertànyer.

Per tots aquests motius, hem decidit presentar una moció al ple, per aconseguir que aquests comportaments no
es puguin repetir. Tot i que creiem que la transparència hauria de ser un valor indubtable en qualsevol polític, veiem
necessària l’aprovació d’aquesta moció per evitar l’electoralisme acarnissat i la lluita partidista pel benefici propi
per davant del treball desinteressat pel benefici del poble de Vilafranca.

Fem una proposta que tots els partits haurien d’acceptar, però més els que formen part del govern de Vilafranca,
assumint uns criteris de transparència i diàleg amb tots els partits i la resta de la ciutadania. Amb el valor afegit
que aquests acords restaran, també, en les pròximes legislatures, sigui quin sigui el partit que governi. Els punts
bàsics són:

Que la necessitat de la realització de campanyes sobre l’obra de l’Ajuntament siguin decidides des del Ple municipal.

Que hi hagi una comissió municipal, amb tots els partits polítics, encarregada de decidir les campanyes a realitzar
que tinguin una magnitud important.

Que no es puguin realitzar campanyes d’aquest tipus en l’últim any de la legislatura.

Que en aquest tipus de campanya s’indiqui el seu cost i la font d’ingressos.

Que en cada projecte s’especifiqui si aquest ha estat sotmès a un procés de participació ciutadana.

VILAFRANCA FA PER “ELLS”



26Butlletí núm. 187

f e b r e r  2 0 0 7

21 /novembre / 2006
Acords del Ple municipal ordinari

O r d e n a n ç a  s o b r e  s o r o l l s  i  v i b r a c i o n s .  S’aprova
l’Ordenança municipal sobre el soroll i les vibracions, així
com el mapa de capacitat acústica del municipi.
L’ordenança queda aprovada amb 15 vots a favor i 6
abstencions, corresponents al grup de CiU.

Plec de condicions aparcaments. Es modifica el plec de
condicions econòmico-administratives del contracte de
concessió d’obres per a la construcció i explotació de
diversos aparcaments i s’amplia el termini de presentació
de proposicions en el marc del concurs públic convocat.
S’estima  íntegrament l’al·legació presentada conjuntament
per l’Associació de Veïns i la Unió de Botiguers i
Comerciants de l’Espirall que demana que es garanteixi
que el nou aparcament que s’ha de construir al barri de
l’Espirall tingui una capacitat mínima de 150 places.
També s’inclou parcialment l’al·legació presentada per
CiU que, entre d’altres, demana la inclusió dels
avantprojectes dels aparcaments de la rambla de Sant
Francesc i de l’Espirall, la supressió de la manca d’obertura
en festius de l’aparcament de Cal Rondina i la modificació
dels criteris de valoració del concurs públic convocat.
S’accepten els punts de places mínimes a l’aparcament
de l’Espirall, horari de “Cal Rondina” i retocs en els
criteris de puntuació de les proposicions presentades.
S’aprova el dictamen amb 13 vots a favor (grups Socialista
–PSC-ICV- i d’ERC), 6 en contra (grup de CiU) i 2
abstencions (PP i CUP).

Consorci TV local. S’acorda aprovar definitivament la
constitució del Consorci per la Gestió de la Televisió Digital
Local Pública del Penedès (Penedès TV), format inicialment
pels municipis de Vilafranca, Santa Margarida i els Monjos,
Gelida i la Granada, i també els estatuts del Consorci que
consten incorporats a l’expedient.
S’aprova per unanimitat.

Administradors festa major 2007. Es dóna compte del
nomenament dels Administradors de la festa major de
2007, que són Eva Delriu Belmà, Joan Rius Marrugat,
Manel Trias Vives, Eva Sans Ribera i Jordi Sadurní Llurba.

Moció Vegueria Penedès.  Es presenta una moció
impulsada per la “Plataforma per una Vegueria Pròpia” i
assumida per diversos grups municipals, que reclama el
nomenament d’una persona que faci les gestions oportunes
perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van
sortint en la materialització de l’Acord de Ple del dia 21
de març de 2006, així com mantenir activa, i fer operativa,
la comissió paritària creada. La moció s’aprova amb 11

vots favorables (CiU, ERC, PP i CUP) i 10 en contra (PSC-
ICV).

Moció accessibilitat trens de rodalies. Es presenta a
debat una moció dels grups de la CUP i d’ERC sobre
l’accessibilitat dels trens de rodalies, en la qual es demana
que l’Ajuntament faci la petició a la companyia ferroviària
de convocatòria d’una reunió amb tots els grups municipals,
associacions i entitats que vulguin participar-hi, i que en
aquesta reunió es demani a la companyia responsable de
l’explotació del servei un calendari i mesures previstes
per resoldre aquesta greu deficiència. La moció s’aprova
per unanimitat.

Moció pressupostos participatius. La CUP presenta una
moció que demana que en els pressupostos municipals
del 2007 es contempli una partida pressupostària per a
l’Àrea de Participació Ciutadana per tal d’iniciar els
processos necessaris per a l’elaboració d’uns pressupostos
participatius de cara a l’any vinent. Aquesta moció és
rebutjada amb 8 vots a favor (CUP, CiU i PP) i 13 en
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC).

Moció brigades internacionals. Els grups municipals de
la CUP i d’ERC presenten una moció que proposa, com
a mostra d’agraïment als integrants de les Brigades
Internacionals, que un dels nous carrers de la vila porti
el nom de ‘Brigades Internacionals’ amb la llegenda que
digui ‘En homenatge als que varen lluitar per les nostres
llibertats i contra el feixisme’.
El text s’aprova amb 20 vots a favor i 1 abstenció (PP).

Moció encausats fets dels Monjos. Es presenta una moció
de la CUP, que és aprovada amb esmena amb 17 vots a
favor (grups Socialista –PSC-ICV-  CiU i PP) i 4 en contra
(CUP i ERC), en la qual es demana que el Ple aprovi la
petició d’investigar els fets dels Monjos i prendre les
mesures adients, i condemnar qualsevol tipus de violència
o tortures que es poguessin produir en qualsevol àmbit
de la nostra societat.

Moció sobre l’ús de la Casa de la Vila. Es llegeix la moció
de la CUP sobre l’ús de la Casa de la Vila. El grup socialista
presenta una esmena i el text modificat, que queda aprovat
amb 13 vots a favor (PSC-ICV i ERC) i 7 en contra (CiU,
PP i CUP), acorda que els grups polítics amb representació
municipal puguin utilitzar les diverses sales (Sala Pau
Boada i Sala de la Taula Rodona) per realitzar-hi reunions
i rodes de premsa.
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Ampliació concessió neteja viària.  S’aprova per
unanimitat modificar el contracte de gestió indirecta
per concessió del servei de neteja de la via pública que
presta l’empresa URBASER, en el sentit d’incloure-hi
la neteja del sector Ciutat Jardí Sant Julià. L’import
d’aquesta modificació es fixa, en termes de 2006, en
la quantitat anual de 75.809,74 euros.

Delegació de facultats en matèria de trànsit. S’aprova
per unanimitat delegar en la Diputació de Barcelona,
per a la seva realització a través de l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, les
competències municipals, relatives a diversos tràmits
de gestió i recaptació de multes de circulació.

Ordenances fiscals i de preus públics 2007. S’aprova
definitivament l’expedient de creació i establiment, així
com les modificacions de les ordenances fiscals
reguladores dels tributs municipals i preus públics per
a l’exercici econòmic de 2007, resolent les dues
al·legacions presentades. S’estima part d’una de les
al·legacions, que fa referència a un canvi en la taxa per
llicència d’establiments, en el sentit d’establir un nou
escalat de les tarifes, de forma que la repercussió per
a les empreses amb molta superfície o potència no sigui
tan gran.
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups
Socialista –PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en contra (grups de
CiU, del PP i de la CUP).

Modificació pressupost de l’entitat . S’aprova una
modificació del pressupost de l’entitat per atendre
despeses de caire inajornable que requereixen canviar
algunes partides i complementar-ne unes altres,
mitjançant majors ingressos i baixes per transferència
de partides que ofereixen sobrant, per valor total
de109.675,13 euros.

Pressupostos municipals per a 2007. Es presenta a
aprovació el Pressupost General de la Corporació
Municipal per a l’any 2007, integrat pel de la pròpia
entitat, els patronats d’Esports, Comerç i Turisme, Cal
Bolet, Organisme Autònom Administratiu Torras i Bages,
Societat Vilafranquina d’Aparcaments, Societat Serveis
de Comunicació, Empresa Municipal d’Aigües de
Vilafranca i Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca.
En nom de l’equip de govern, el regidor d’Hisenda
Francisco Romero comenta que el procés d’elaboració

dels pressupostos ha estat llarg, que s’ha celebrat una
sessió d’audiència pública i que el projecte es va trametre
amb antelació als diferents grups municipals, amb els
quals s’han celebrat reunions. El pressupost consolidat
ascendeix a 48,3 milions d’euros, la qual cosa suposa
un increment del 13%. Les inversions augmenten un
6%, i arriben a uns 9 milions d’euros. El coordinador
del Govern, Ramon Xena, destaca que es tracta dels
darrers pressupostos d’aquest mandat, i que s’han
elaborat en base a l’Acord de Govern dels grups Socialista
(PSC-ICV) i d’ERC.
Otger Amatller (CUP) afirma que el seu grup ha dialogat
amb l’equip de govern, però votarà contra el pressupost
pel fet de no haver-se assolit acords adients. Amatller
qüestiona també la política d’inversions, i destaca que
el seu finançament ve majoritàriament de la venda de
terrenys.
Josep Ramon (PP) manifesta que el pressupost té
aspectes positius, i altres que són continuistes. Ell entén
que hi ha un problema de gestió, ja que opina que
sovint s’han acordat en el debat pressupostari mesures
que després no s’han executat correctament.
Aureli Ruiz (grup de CiU) creu que el document presentat
genera dubtes, ja que actuacions que es programen en
el pressupost després no es compleixen bé o es fan molt
tard. Assegura que en els diferents pressupostos hi ha
encara uns 40 milions d’euros pendents d’execució.
Aureli Ruiz considera que el pressupost no és social ni
arriba a la gent. Ruiz també observa que no hi ha idees
noves, sobretot en matèria d’inversions, opina que es
planifica poc i que les inversions no són engrescadores.
També critica una dependència de les subvencions, de
les vendes de terrenys i dels crèdits, i seria necessari
que una part dels ingressos corrents es destinessin
també a inversions.
El regidor d’Hisenda, Francisco Romero, defensa el
pressupost i nega que 40 milions d’euros estiguin
pendents d’executar, indicant que Aureli Ruiz ha inclòs
en el seu càlcul els fons per al cobriment del tren.
Finalment, l’alcalde Marcel Esteve remarca que ha
existit força diàleg sobre el pressupost, i que s’han
escoltat les demandes ciutadanes.
El dictamen s’aprova amb 14 vots a favor (grups Socialista
–PSC-ICV-, d’ERC i del PP) i 7 en contra (grups de CiU
i de la CUP).

Crèdit finançament inversions.S’aprova per unanimitat
la sol·licitud d’una operació de crèdit en el marc del
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programa Crèdit Local per a l’obtenció d’un préstec
d’import 1.917.213 euros per finançar els projectes
d’inversió que figuren en el pressupost de 2007.

Cessió terrenys Centre d’Atenció Primària. S’aprova una
modificació de l’acord de cessió gratuïta a la Generalitat
de Catalunya d’uns terrenys a la zona d’equipaments
del sector de sòl de Llevant per construir-hi un Centre
d’Atenció Primària, per fer constar que l’entitat
cessionària ha de ser el Servei Català de la Salut, el
qual malgrat pertànyer a la Generalitat de Catalunya és
una entitat amb personalitat jurídica pròpia.
El dictamen s’aprova per unanimitat de tots els grups.

Consell de la Festa Major. S’aprova per unanimitat la
creació del Consell de la Festa Major de Vilafranca i del
seu reglament, el qual preveu el seu objecte, funcions,
composició, règim de funcionament i renovació. El
regidor de Cultura Joan Ríos destaca que l’elaboració
del text ha comportat una important tasca prèvia i respon
al compromís de sotmetre la qüestió a aquesta sessió
plenària. Cal disposar d’un òrgan participatiu, consultiu
i vinculant, que faci possible la participació ciutadana
en aquesta matèria, encara que en les grans decisions
el ple municipal sempre pot tenir la darrera paraula.
Dóna les gràcies als grups municipals per les seves
aportacions, i a tothom qui ha col·laborat.

Representants municipals en centres educatius. Es
ratifiquen els acords de la Junta de Govern Local en
referència al nomenament de representants als consells
escolars dels centres d’educació infantil i primària
Estalella Graells, Baltà Elias, Mas i Perera, Pau Boada,
Cristòfor Mestre i Dolors Piera; i dels centres d’educació
secundària Milà i Fontanals, Eugeni d’Ors, Alt Penedès,
Escola Oficial d’Idiomes i Escola Municipal d’Arts
ARSENAL; dels col·legis concertats El Carme, Montagut,
Sant Josep i Santa Anna i Sant Ramon de Penyafort i
a l’Escola d’Adults. També a la regidora d'Educació,
Lourdes Sánchez i López, i les persones que la
substituirien en el supòsit de coincidència en la
convocatòria de la reunió de dos Consells o bé per
malaltia.
Aprovat per unanimitat.

Moció contaminació lluminosa. Es presenta una moció
de CiU sobre la contaminació lluminosa a Vilafranca i
la redacció del Pla municipal d’adequació de la
il·luminació exterior existent, així com la creació d’una
comissió que redacti aquest Pla municipal. El regidor
de Medi Ambient, Patro Recober, explica que la Llei es
va aprovar l’any 2001 i no es va desenvolupar fins al
2005, i considera que no és adient imposar presses a
la Generalitat quan s’han de planificar més de 900
municipis. Diu que a Vilafranca es treballa des de fa
temps en aquestes qüestions i que gairebé tots els llums
ja són de vapor de sodi.
La moció és rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i
CUP) i 13 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i
d’ERC).

Moció retransmissió de plens per VTV. CiU presenta una
moció que demana que Vilafranca Televisió transmeti
en directe els Plens de l’Ajuntament. La moció és
rebutjada amb 8 vots a favor (CiU, PP i CUP) i 13 en
contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC).

Moció programa ‘Contrapunt’. CiU presenta una moció
que planteja la conveniència que en el programa
‘Contrapunt’ de l’emissora i la televisió municipals hi
intervinguin només els grups de l’oposició, atès que
l’equip de govern disposa d’altres espais i entrevistes
que cobreixen les seves actuacions. També es reclama
que el programa ‘Contrapunt’ que s’emeti per televisió
sigui la mateixa entrevista que es fa per la ràdio.
Sotmesa a votació la moció, és rebutjada amb 8 vots a
favor (grups de CiU, del PP i de la CUP) i 13 en contra
(grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC).

Exercici del vot per discapacitats. Els grups Socialista
(PSC-ICV), d’ERC i de la CUP presenten una moció que
insta el govern de l’Estat espanyol a impulsar mesures
que permetin a les persones invidents poder exercir el
dret a vot, garantint que aquest pugui ser secret i lliure,
mitjançant les mesures de caràcter tècnic que siguin
factibles i aplicables.
La moció s’ha aprovat per unanimitat.

Moció sobre pressupostos de l’Estat; supressió del
peatge d’autopista de Martorell. Fora de l’ordre del dia,
i per via d’urgència, es presenta una moció de CiU que
demana recolzament a l’esmena presentada pel Grup
Parlamentari Català (CiU) demanant l’assignació d’una
partida en els pressupostos de l’estat destinada a
possibilitar que els usuaris vilafranquins i penedesencs
puguin quedar lliurats del pagament del peatge de
Martorell.
La urgència i l’ampliació de l’ordre del dia s’aproven
per unanimitat. També la moció és assumida per tots
els grups i aprovada per unanimitat.
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D I L L U N S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
07.30 Glups! Programació infantil i juvenil (Repetició)
08.30 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 Ciutadella. Actualitat parlamentària
15.30 Tàpias a la carta. Magazín de cuina
16.30 Els esports. Resum del partit
17.30 Futbol comarcal. Resum del partit
17.55 Lua i el món. Dibuixos animats
18.25 Glups! Programació infantil i juvenil 
18.30 Ba-Ba. Infantil
18.40 Què, Non?. Infantil
19.00 E,S,O. Juvenil
19.30 Esports en xarxa.

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Els esports. Resum del partit
21.00 L’informatiu LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
23.30 Tàpias a la carta. Magazín de cuina
00.30 Cicerone.
01.00 Diccionari del medi ambient.
01.30 Futbol comarcal. Resum del partit
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I M A R T S

MATí
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
07.30 Glups! Programació infantil i juvenil (Repetició)
08.30 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 És notícia.
14.40 Vilafranca opina. Enquesta
14.50 El reportatge.
15.30 DB. Musical
16.30 Els esports. Resum del partit
17.30 Rodamón. Magazín de viatges
18.25 Glups! Programació infantil i juvenil 
18.30 Ba-Ba. Infantil
18.40 Què, Non?. Infantil
19.00 E,S,O. Juvenil
19.30 Esports en xarxa.

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Els esports. Resum del partit
21.00 L’informatiu LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 És notícia.
22.40 Vilafranca opina. Enquesta
22.50 El reportatge.
23.30 DB. Musical
00.30 Cicerone.
01.00 Diccionari del medi ambient.
01.30 Rodamón. Magazín de viatges
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
07.30 Glups! Programació infantil i juvenil (Repetició)
08.30 Repetició de l’emissió d’ahir
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies (Cada Hora)

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Esport base.
21.00 L’informatiu LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
22.50 El reportatge.
23.00 Anem a l’escola. Reportatge
23.40 Memòries de guerra i postguerra a Vilafranca.
00.30 El bus.
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
09.00 Glups! Programa infantil i juvenil (Repetició)
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 XS-Esports.
17.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
17.25 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
17.30 Fanzivid. Programa de cinema
18.30 L’arxiu de Vilafranca TV.
18.50 Pel Penedès.
19.30 Les notícies de la setmana. Edició dissabte

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
21.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
21.25 Agenda cultural. Activitats
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
22.25 Agenda cultural. Activitats
22.30 Cinema de nit. La petita pantalla
00.30 DO. Nous formats
01.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
01.25 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
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 d’ahir
09.00 Glups! Programa infantil i juvenil (Repetició)
10.00 Repetició de l’emissió d’ahir

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 XS-Esports.
17.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies (Cada hora)
17.25 Agenda cultural. Activitats (Cada hora)
17.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
18.30 L’arxiu de Vilafranca TV.
18.50 Pel Penedès.
19.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
20.25 Agenda cultural. Activitats
20.30 El book insígnia. El món dels llibres
21.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
21.25 Agenda cultural. Activitats
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
22.25 Agenda cultural. Activitats
22.30 Telemonegal. La petita pantalla
23.45 Doc’s. Documentals
00.45 DO. Nous formats
01.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

14.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
14.30 La neu. Esports d’hivern
15.30 La malla. Actualitat tecnològica
16.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
17.30 La manduca. Productes alimentaris
18.25 Glups! Programació infantil i juvenil 
18.30 Ba-Ba. Infantil
18.40 Què, Non?. Infantil
19.00 E,S,O. Juvenil
19.30 Esports en xarxa.

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
21.00 L’informatiu LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 La neu. Esports d’hivern
23.30 Filmets. Curtmetratges. (Repetició: 02.30 h.)
00.30 Cicerone.
01.00 Diccionari del medi ambient.
01.30 La manduca. Productes alimentaris
02.00 Repetició dels programes (cada 4 hores)

D I J O U S

MATÍ
06.00 Repetició de l’emissió d’ahir
07.30 Glups! Programació infantil i juvenil (Repetició)
08.30 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 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
16.30 Notícies del Vendrell. Resum setmanal
17.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
17.50 Actualitat. Reportatge
18.25 Glups! Programació infantil i juvenil 
18.30 Ba-Ba. Infantil
18.40 Què, Non?. Infantil
19.00 E,S,O. Juvenil
19.30 Esports en xarxa.

VESPRE - NIT
20.00 L’informatiu vespre. Notícies (Cada Hora)
20.25 Agenda cultural. Activitats (Cada Hora)
20.30 Notícies del Vendrell. Resum setmanal
21.00 L’informatiu LSC. Notícies
21.30 Al dia. Notícies de tot arreu
22.30 Retalls d’història.
22.40 Memòries de guerra i postguerra a Vilafranca.
23.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
00.30 Cicerone.
01.00 Diccionari del medi ambient.
01.30 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
01.50 Actualitat. Reportatge
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
07.30 Glups! Programació infantil i juvenil (Repetició)
08.30 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 Solidària. Notícies i reportatges sobre cooperació
14.50 El reportatge.
15.30 Anem a l’escola. Reportatge
15.40 Memòries de guerra i postguerra a Vilafranca.
16.30 Esports base. Resum del partit
17.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
18.25 Glups! Programació infantil i juvenil 
18.30 Ba-Ba. Infantil
18.40 Què, Non?. Infantil
19.00 E,S,O. Juvenil
19.30 Esports en xarxa.
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Espai cedit a la Plataforma per a una Vegueria Pròpia

Expectatives i interrogants

Amb l’any que comença s’obren de nou les expectatives i els interrogants que tenim sobre la Vegueria
Penedès:

1. El passat 6 de novembre el Ple de l’Ajuntament tornava al seu compromís del març de 2006 de
tirar endavant les accions per a fer visible la seva adhesió a la Vegueria:  la pàgina que hi dedica aquest
Butlletí, cartells, pancartes, logo en els documents, xerrades intercomarcals, etc. I el més important i
que afecta la comissió paritària: que el Coordinador de Govern, “personalment o mitjançant  la persona
en qui ho delegui, faci les gestions oportunes perquè es portin a terme les diferents iniciatives que van
sortint en la materialització de l’Acord de Ple del 21 de març de 2006”.

CiU, la CUP i el PP van defensar amb molta claredat  la moció i van votar a favor, junt amb ERC.
Van votar en contra, PSC-ICV

Aquests acords, que ha calgut reiterar, necessiten per a fer-se reals que el  Coordinador de Govern
els posi en marxa, perquè han passat dos mesos i no sabem si s’ha nomenat alguna persona que els
dugui a terme. Però volem pensar més en les expectatives que en els interrogants; i mantenir-nos desperts
i amb capacitat d’acció per una causa compartida per tanta gent, a la qual ens devem.

2.Una altra fita important va ser el 18 de desembre, a l’Escorxador, on els parlamentaris penedesencs
de CIU, ERC i PP van signar el compromís de reiterar-se en la moció del juny de 2006 que instava al
Govern  de la Generalitat a “constituir el Penedès, amb les comarques del Garraf, el Baix Penedès, l’Alt
Penedès i l’Anoia, com un Àmbit Funcional de Planificació Territorial, en tant que pas previ per a la
creació d’una futura Vegueria Pròpia”. D’aquesta manera es corresponia  “a les aspiracions expressades
per les  persones, entitats i empreses d’aquestes comarques, ... que compartim plenament”.

La posada en pràctica de la moció semblava pròxima; tanmateix, encara s’haurà de debatre en el
si d’una comissió parlamentària, diferent de la de Política Territorial que havia gestionat la moció anterior.
El temps d’espera s’allarga i això pot comportar que determinades accions de govern sobre el territori
Penedès condicionin el futur de l’Àmbit i, de retop,  el de la Vegueria. També volem seguir confiant en
la paraula donada per les persones integrants d’aquests grups polítics i que els grups socialista i d’ICV,
aprofitaran l’oportunitat per a repensar  llurs posicions. El debat les farà situar, probablement, en el
conjunt de la política a seguir entre zones territorials i el pes que hi tenen els grups polítics. Tant de
bo que s’imposi la realitat del territori i els vincles establerts amb els seus parlamentaris.

  
3.El tema Vegueria té prou virtualitat per anar sumant adhesions (12.650); ens referim a la Fira del

Gall. Val a dir que un bon nombre de signants procedien d’altres comarques del Penedès, i de la mateixa
Barcelona. La idea d’un territori que presenta una tipologia tan clara com el nostre era assumida sense
dificultat i fins amb entusiasme. El sentit comú i el descrèdit de les macro-àrees s’imposen sobre
clientelismes o “cosmopolitismes”; o a la ingenuïtat de creure que refiar-se del fort dóna més garanties
que moure’s autònomament dins unes coordenades pròpies, en aplicació del principi de subsidiarietat.
És el que hem anat defensant en articles i cartes aparegudes a la premsa local.

Desitgem que l’any 2007 signifiqui l”ara sí!”; almenys pel que fa a la consecució de l’Àmbit de Planificació
Territorial Penedès.



 1.    Senyals de trànsit

Les solucions d’aquesta fitxa es publicaran en el proper número del butlletí l’Ajuntament Informa

Senyal de:

Què ens diu?:

Senyal de:

Què ens diu?:

Senyal de:

Què ens diu?:

Senyal de:

Què ens diu?:

Senyal de:

Què ens diu?:

Senyal de:

Què ens diu?:

Hola!

Sóc en Mubik i acabo d’aterrar a Vilafranca del Penedès.
M’encanta aquesta Vila i em sembla que em quedaré a
viure aquí. Però m’haureu d’explicar algunes coses que no
entenc i que són molt diferents del planeta d’on jo vinc.
Caminant pels carrers de Vilafranca veig un munt de coses
que anomeneu senyals i que no sé què volen dir. Podeu
ajudar-me?


