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DES DE L’ALCALDIA

Capacitat de futur

Vilafranca és una ciutat dinàmica, amb capacitat d’iniciativa, amb una empenta a
tots els nivells que ja desitjarien d’altres capitals de comarca de Catalunya.

Aquesta és una opinió que comparteixo... però no és pas meva. És la conclusió a
què varen arribar fa uns dies un grup de persones diverses que analitzaven la realitat
actual i, sobretot, el futur de la Vila. De fet, és molt semblant al que ha anat sorgint als
debats amb motiu del II Pla Estratègic de l’Alt Penedès.... Empresaris i treballadors hi
coincideixen... però també molta gent que repassen el nostre present i futur des d’una
altra òptica: la cultural (el Pla d’Acció Cultural, n’és una mostra fefaent), l’esportiva, la
de l’acció social, la del voluntariat....

Fóra perillós quedar-se amb aquesta visió autocomplaent. L’anàlisi ens ha de servir
per reafirmar que estem en el camí adequat i que som capaços de molt més. Però
sobretot l’hem d’utilitzar per encarar les oportunitats que tenim al davant de forma
positiva per a la ciutat i per a la ciutadanía.

Tenim reptes importants al davant: la revisió del Pla General en curs ens obre noves
perspectives de cara al futur, el projecte del pas de la nova via ferroviària (amb
l’ensorrament i cobertura de les vies) suposa un element de transformació i millora
com mai s’havia produït, el control del creixement per fer-lo moderat ens ha de permetre
avançar sense perdre els senyals d’identitat, donar una resposta adequada socialment
a les noves situacions ens han d’assegurar la convivència i el respecte, l’aplicació dels
projectes endegats (com el Pla d’Acció Cultural) han de ser eines de rellançament per
posar-se en primera línia del progrés...

És un bon moment per reflexionar
(sempre ho és un bon moment per fer-ho).
Però sobretot és un bon moment per
treballar, per fer-ho des de l’Ajuntament i
des del conjunt de la societat, de les seves
organitzacions, entitats i grups. Vilafranca
dóna molt de si: APROFITEM-HO!

Joan Aguado i Masdeu

Alcalde de Vilafranca del Penedès
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El contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
setembre de 1987, es constituí en òrgan de revisió
del contingut del butlletí municipal.
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Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

SERVEIS MUNICIPALS

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

PORTADA

 Vilafranca, cada dia millor.

  1. Des de l’alcaldia.

  2. Horaris de visita i d’atenció al

 públic dels/les regidors/res

 delegats/des de l’Ajuntament.

  3. Acords del Ple Municipal Ordinari

 celebrat el dia 16 d’abril de 2002.

  5. Acords del Ple Municipal Ordinari

 celebrat el dia 28 de maig de

 2002.

  8. L’Ajuntament posa en marxa la

 campanya ‘’Vilafranca i tu, junts

 pel civisme’’.

10. Els grups municipals diuen.

12. Ràdio Vilafranca fa 20 anys.

13. Activitats, equipaments i programes

 del Servei de Cultura.

14. Bühl i Vilafranca ja són ciutats

 agermanades.

15. Servei de respir temporal en

famílies.

16. Sobre els gossos potencialment

 perillosos.

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

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Serveis Socials, Celina Guijo i Lobato, 1a Tinent d’Alcalde, Coordinadora de l’Àrea,
dimarts de 12 a 14 h. i altres hores a conenvir.
Salut, Medi Ambient i Consum, Lourdes Bohé i Medialdea, hores a convenir.
Esports, Francisco Espín i Martínez, de dilluns a divendres de 18 a 21 h. (hores a
convenir).
Educació, Lourdes Sánchez i López, dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Cultura i Lleure, Patrocinio Recober i Caballé,7é Tinent d’Alcalde, hores a conve-
nir.

ÀREA DE SERVEIS CIUTADANS

Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació,  Policia local, Circulació i
Aparcaments, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea,
dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a
14 h. (hores a convenir).
 Lourdes Bohé i Medialdea (adjunta), hores a convenir.
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres
de 12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de les Noves Tecnologies i Desenvolupament Empresarial, Francis-
co Romero i Gamarra, hores a convenir.
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h.

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

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

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, dilluns, dimecres i dijous de 10 a 13 h.
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

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

ÀREA DE SERVEIS INTERNS I HISENDA

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

L’AJUNTAMENT INFORMA



3

PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 16 d’abril de 2002

Aprovada una moció sobre
el desenvolupament

territorial que demana
posar límits al creixement

de la comarca

Presentada per tots els grups municipals
es va aprovar una moció al voltant del
desenvolupament territorial de la comarca
en un moment en què s’està generant molt
de debat al voltant de quin ha de ser el model
de creixement de la comarca. En aquest
sentit, la moció proposa,

1r. Garantir que amb la revisió del Pla
General que actualment s’està portant a
terme s’asseguri un desenvolupament
equilibrat i sostenible de la Vila, així com
la seva integració amb l’entorn. Així mateix
es proposa als ajuntaments de la comarca
que arribin a un acord per establir i fixar les
condicions d’una moratòria provisional a
l’aprovació de més polígons industrials,
de noves infrastructures i d’altres
projectes que afectin directament el
nostre territori. Aquesta moratòria provi-
sional té l’objectiu de permetre esperar
l’arribada del Pla Director de l’Alt
Penedès sense que es puguin produir
processos irreversibles.

2n. La realització d’un ampli debat so-
cial i municipalista, previ a l’establiment
del Pla Director, que garanteixi el paper
participatiu i protagonista de la societat
civil i municipal  promotora i protagonista
fins ara de tot el debat social que hi ha hagut
al voltant d’aquesta problemàtica i de totes
les lluites contra les agressions al medi.
Aquest debat caldria desenvolupar-lo dins
d’un procés d’elaboració d’una Agenda 21
municipal, amb la seva corresponent

Auditoria Ambiental Comarcal.
3r. La incorporació en la planificació co-

marcal de noves mesures de cooperació
dels municipis amb més rendes provinents
de la transformació industrial i urbanís-
tica del seu territori cap els municipis amb
més riquesa agrícola, ecològica i
paisatgística; aconseguint d’aquesta ma-
nera una distribució més justa dels recursos
basada en intercanvi de paisatge per
rendiments econòmics.

4t. Amb els resultats i conclusions
generats a partir del debat social, de les
diferents aportacions i resultats del Pla
Estratègic de l’Alt Penedès, de l’Agenda 21
municipal i de l’Auditoria Ambiental Comar-
cal, proposar i treballar conjuntament tots
els sectors implicats, socials i municipals
perquè l’aplicació del Pla Director permeti
aconseguir una planificació comarcal que
incorporant els valors  mediambientals,
humans, naturals i paisatgístics, situï
els límits de creixement a la comarca,
que eviti el creixement desestructurador (in-
dustrial, urbanístic i d’infrastructures), i que
potenciï una economia amb harmonia amb
el territori i amb els seus recursos,
aconseguint un desenvolupament sosteni-
ble.

Aprovada definitivament
l’ordenança d’Establiments

de Pública Concurrència

El ple municipal del mes d’abril va
aprovar per unanimitat la nova Ordenança
reguladora dels establiments de pública
concurrència, després d’acceptar algunes
al·legacions formulades pel grup de CiU i
dels representants dels bars musicals. Es

tracta d’una Ordenança important que re-
gula tot un seguit d’establiments relacionats
amb l’oci, oci que s’ha de poder
compatibilitzar amb els drets al descans de
la ciutadania. Pel que fa a les al·legacions
admeses, quant als restaurants i als restau-
rants bar, i si bé aquests establiments no
podran estar en contigüitat amb l’habitatge
pels laterals o pel paviment, s’admet la
contigüitat pel sostre si adopten mesures
més rellevants d’aïllament per tal d’evitar
molèsties, els quals podran a més obrir
d’acord amb l’horari general establert.
També es van acceptar algunes de les
al·legacions dels representants dels bars
musicals, com per exemple la consistent en
què la supressió de barreres arqui-
tectòniques tindrà lloc en els casos i en les
condicions que estableixi la normativa de la
Generalitat. També s’adaptaran a la futura
normativa autonòmica els límits sobre
sorolls màxims.

Aprovat el conveni amb el
personal municipal

El ple, amb l’única abstenció dels dos
regidors d’ERC, va aprovar el conveni
col·lectiu i d’acord de condicions del perso-
nal laboral i funcionari de l’Ajuntament de
Vilafranca per als anys 2000-2003.

La regidora de Recursos Humans Anna
Girona va recordar que la negociació havia
estat llarga i costosa, però finalment s’havia
arribat a un acord que el personal havia
ratificat per majoria. La situació s’havia pogut
desencallar adoptant mesures addicionals
com l’allargament del temps per al descans,
la concreció de que la jornada partida
voluntària només es podrà portar a terme
en els serveis d’atenció ciutadana, etc. A
banda d’això, s’havia pres el compromís
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 16 d’abril de 2002

d’estudiar qüestions com l’assegurança del
personal, la carrera administrativa i possibles
plans de pensions.

Mentre Antoni Alsina (PPC) es mostrava
favorable al dictamen i es congratulava per
l’acord finalment assolit, Ramon Xena
(ERC) va anunciar l’abstenció del seu grup,
per la forma de portar a terme la negociació
amb el personal i perquè per complir el
conveni caldria modificar un pressupost al
qual ERC no hi va donar suport. Raimon
Gusi (CiU) va manifestar que, malgrat les
crítiques pel retard, la majoria dels
treballadors municipals havien ratificat
l’acord, i, per tant, CiU hi donaria suport.

Altres acords

Es va acordar prorrogar la suspensió de
l’atorgament de llicències urba-
nístiques de parcel·lació, d’edificació i
d’enderrocament acordada pel ple el dia 10
d’abril de 2001 fins l’aprovació inicial de la
revisió del Pla General.

Es va acordar la cessió amb caràcter
gratuït i permanent a l’entitat pública
Consorci Sociosanitari de Vilafranca la ple-
na propietat del solar de propietat munici-
pal, situat a l’illa 1 del sector Molí d’en
Rovira Sud, per destinar-lo a la construcció
i a la posta en marxa d’un centre d’atenció
sociosanitària.

El ple, constituït en junta ordinària de
socis de les societats SERCOM, SL,
SOVIPAR, SL, Societat Municipal
d’Habitatge, SL, Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SA, va aprovar els
comptes anuals de 2001.

Es dóna compte al ple del decret de
l’alcaldia de data 11 d’abril de 2002, pel qual
es portaven a terme uns canvis puntuals en
el cartipàs municipal. Així, es confereix la
nova delegació denominada de
Desenvolupament Empresarial, i que abasta
fonamentalment la gestió dels projectes
empresarials que es desenvolupen des del
Centre Àgora, al regidor Francisco Rome-
ro. I es confereix la delegació de Foment de
l’Ocupació al regidor Jordi Cuyàs, que
continuarà desenvolupant la delegació de
Promoció Econòmica, en la seva vessant
institucional no vinculada directament a
projectes de desenvolupament empresarial.

Davant de la massacre que s’està
produint contra la població palestina des
de fa uns mesos, però que en les últimes
setmanes s’ha intensificat, tots els grups
municipals van presentar una moció per la

qual es demanava a la comunitat interna-
cional i, especialment, a la Unió Europea, que
exigís la fi immediata de totes les
operacions militars de les tropes de
l’exèrcit israelià. Així també es demanava
el reconeixement per part de l’Estat espanyol
i la Unió Europea d’un Estat palestí
independent, viable i democràtic i l’actuació
urgent de les Nacions Unides per a la defen-
sa dels drets humans a la zona i l’enviament
urgent sobre el terreny d’una missió inter-
nacional de protecció de les víctimes del
conflicte i d’interposició sota el mandat de
l’ONU.

Es va aprovar, amb l’abstenció del PPC,
una moció presentada per la via d’urgència
pel grup d’ERC, per la qual l’Ajuntament de
Vilafranca expressa la seva solidaritat amb
totes les víctimes de la guerra civil i
del franquisme, i especialment, a tothom
que van perdre la seva família, la seva
identitat i la seva memòria, així com la
voluntat de dedicar els esforços necessaris,
perquè totes aquelles persones que vulguin
conèixer la seva identitat i la de la seva
família, ho puguin fer gràcies a les fonts
documentals existents i així recuperar la seva
memòria.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat el grup del PPC  va pre-
guntar per unes obres que manca fer al final
del pg. Rafael Soler. El grup d’ERC va pre-
guntar per unes hipotètiques obres a la
muntanya de Sant Jaume, per la situació de
l’arxiu Tarín Iglesias, sobre l’actuació de balls
tradicionals a la Fira de Turisme de Barcelo-
na. El grup de CiU va preguntar sobre la
situació de les obres del Centre de Recerca i
Referència del parc Àgora i pel control de
les terrasses de bar a la via pública.

Tots els aspectes van quedar respostos
pels regidors de l’equip de govern delegats
en cada matèria.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 28 de maig de 2002

Aprovat inicialment i per
unanimitat el nou
Pla d’Ordenació

Urbanística Municipal

El punt més destacat d’aquest ple va ser
sens dubte l’aprovació inicial i per unanimitat
de tots els regidors del consistori del nou
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. El re-
gidor d’Urbanisme, Josep Soler va
exposar-ne els trets principals

- La proposta de Pla ve d’un procés llarg
de participació (auditoria mediambiental,
avanç de pla, participació dels diferents
grups municipals, etc.).

- El model de Pla fins ara vigent es consi-
dera en termes generals vàlid, però després
de vint anys calia fer una revisió per adap-
tar-se a les noves circumstàncies:
integració en la regió metropolitana, rol de
Vilafranca com a capital comarcal,
infraestructures noves com el tren d’alta
velocitat, paper d’abast comarcal del centre
històric de Vilafranca, existència
d’equipaments que responen a necessitats
comarcals (hospital, zona esportiva, arxiu
històric, etc.).

- Pel que fa al sòl no urbanitzable, el Pla
vol protegir els valors naturals,
paisatgístics, arqueològics, mediam-
bientals, etc. S’adopten mesures àmplia-
ment protectores, es preserva i es potencia
la xarxa de camins rurals, es protegeixen
corredors ambientals com les rieres.

- En el sòl urbà ja plenament consolidat o
transformat, es preveu de consolidar els
creixements existents. Es porta a terme
una bona i rellevant reserva de sòl per a
espais lliures, però alhora es tendeix a in-
crementar lleugerament la densitat
edificatòria per tal d’evitar l’excessiu consum
de sòl, i es fa una proposta coherent de vials

radials. Els corredors biològics com les
rieres s’intenta integrar-los a la vila, i les re-
serves per a equipaments es distribueixen
equilibradament en el territori. Quant a
l’edificació en sòl urbà, en general es
mantenen les alçades i les profunditats
edificables. Destaca el nou eix al voltant
de les vies del ferrocarril, amb la
consegüent transformació de les
característiques de les edificacions i dels usos
admesos (zona del carrer Comerç, Molí d’en
Rovira, etc., amb canvi d’ús d’industrial a
residencial i terciari), i es pretén construir una
estació de trens àmplia i potent.

- Quant al sòl urbà no consolidat, es
preveuen uns vint polígons d’actuació ur-
banística (antigues Unitats d’Actuació), que
inclouen sòl amb certs serveis urbanístics,
però no suficients, i que han d’experimentar
un procés urbanístic de transformació.

- Pel que fa al sòl urbanitzable, es delimi-
ten catorze sectors, dels quals sis provenen
del planejament actual però encara no han
estat objecte de total desenvolupament. La
proposta és equilibrada, i s’ha cregut
convenient no delimitar excessiu sòl per
a usos industrials, per la qual cosa una
part de la zona de Domenys es contempla
com a sòl urbanitzable no delimitat, el
desenvolupament del qual es podrà fer en
el futur si fos necessari i es justifiqués així
de forma adient.

- S’hi preveuen infraestructures com
el desdoblament de la N-340, construcció
d’un gran nucli de comunicacions als Cinc
Ponts, la variant de la carretera d’Igualada
sense malmetre el territori, i l’ordenació del
trànsit amb un sistema de rondes, a
banda d’altres vies de caràcter més intern, i
la proposta de soterrament i de cobriment
de les vies ferroviàries.

- S’ha pretès de formular una proposta
urbanística sostenible, de manera que

sigui compatible el creixement moderat amb
la qualitat de vida de les generacions actuals
i de les futures.

En el torn d’intervencions dels grups
municipals, Antoni Alsina (PPC) va dir que
s’havia fet molta feina i tothom hi havia
pogut participar. S’havien recollit aportacions
dels grups municipals, i que caldria que la
ciutadania fes palesa la seva postura.

Ramon Xena (ERC) va dir que el seu
grup aposta per la sostenibilitat, per la
protecció dels espais naturals i per la qualitat
de vida de les generacions presents i futures.
També va afirmar que ERC només votaria
provisionalment a favor del Pla si aquest
contemplava el cobriment total de les vies
del ferrocarril, per a la qual cosa l’Ajuntament
s’haurà d’endeutar si cal i fins on calgui.
Xena va remarcar que ERC havia fet
aportacions al Pla en matèria d’energies re-
novables, camins, contenidors soterrats,
amplada suficient dels carrers, etc. Finalment
va dir que es tractava d’un Pla que preveu
un creixement moderat i aposta per la
continuació i el tancament del contorn de la
vila.

En nom de CiU, Josep Mª Marrugat va
dir que donava suport al dictamen perquè
aposta pel creixement mitjà o moderat, però
que calia ser conscients que en el futur les
circumstàncies (potser externes) ens condi-
cionaran. Per CiU l’Ajuntament ha de poder
decidir fins on es vol que Vilafranca creixi i
de quina manera. Finalment, Marrugat va
dir que de moment era una aprovació inicial
consensuada que no era un xec en blanc,
sinó que s’havia de continuar treballant i que
CiU estava disposada a col·laborar.

Glòria Valeri presenta el seu
primer informe al ple

La Síndica de Greuges de Vilafranca,
Glòria Valeri, presenta al ple la memòria
de la Sindicatura de l’any 2001, prèviament
tramesa per escrit a tots els grups
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Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 28 de maig de 2002

municipals. El document es refereix als
darrers set mesos de l’any, tenint en compte
que va prendre possessió el maig de l’any
passat.

Valeri va destacar que el temps al
capdavant de la sindicatura havia estat un
aprenentatge constant i enriquidor, i que era
per a ella un honor poder exercir les tasques
de Síndic. Considerava que calia fer una tas-
ca pedagògica en el sentit que la Sindicatura
no pot resoldre definitivament problemes,
sinó que ha d’intentar per la via del diàleg
acostar les postures del ciutadà i de
l’administració. Pot suggerir o recomanar,
però no prendre decisions finals. Va
subratllar que la Sindicatura no disposa
d’una seu pròpia, i que aquesta seria prefe-
rible que estigués ubicada fora de la Casa
de la Vila, per tal de donar una imatge de
plena independència i que les relacions amb
l’Ajuntament i els seus Departaments o
Serveis és bona, malgrat que de vegades
els serveis tardin un excessiu temps en do-
nar resposta a la Sindicatura. Finalment la
Síndica va expressar la necessitat  d’una més
àmplia difusió de les funcions de la
Sindicatura, d’allò que pot fer i d’allò que no
pot fer.

En la ronda d’intervencions dels grups
municipals, Antoni Alsina (PPC) va
encoratjar la Síndica a continuar la seva tas-
ca, i va afirmar que s’havien de resoldre els
problemes plantejats (local inadequat,
necessitat de difusió, necessitat de resposta
ràpida per part dels òrgans municipals, etc.).

Ramon Xena (ERC) va dir que s’havia
de potenciar la figura de la Sindicatura, la
qual potser cada vegada és menys coneguda
i va lamentar que cada any s’haguessin de
repetir les mateixes mancances: ubicació
inadequada, manca de resposta àgil de
l’Ajuntament, personal compartit amb un
altre servei municipal, etc.

Josep Mª Marrugat (CiU) va dir que
l’Ajuntament s’havia de creure que existeix
la Sindicatura i l’ha de potenciar, fent-ne la
difusió adient. També va lamentar que cada
any es posin de manifest les mateixes
mancances i va recorda que Vilafranca va
tenir una de les primeres sindicatures
municipals, però ara podria ser de les
darreres ciutats en adaptar-se a les noves
necessitats i exigències dels ciutadans.

Marcel Esteve (PSC) va destacar que les
relacions institucionals havien estat positives
i va remarcar que molt aviat la Sindicatura
disposaria d’un espai propi i que el tema de
dotació personal s’havia solucionat de la
millor manera possible. També va afirmar
que s’havia de fer un esforç per agilitar els
mecanismes de relació entre la Sindicatura i
l’Ajuntament.

L’Ajuntament sol·licita la
cessió de la travessia

de la N-340

L’Ajuntament va acordar per unanimitat
sol·licitar al Ministerio de Fomento, la
transferència de la titularitat d’un tram
(travessia) de l’antiga carretera N-340 (p.k.
1208,570 al 1212,850) i que ha adquirit la
condició de via urbana. Tenint en compte
les característiques de la via urbana, i la seva
centralitat, es sol·licita que la compensació
sigui la màxima establerta de 180.303,63
euros per cada quilòmetre. Anteriorment
existia un compromís formal de l’Estat
(acompanyat d’un projecte) que establia les
millores que es farien en l’antiga travessia
abans de la seva cessió a l’Ajuntament. El
projecte no s’ha executat i, encara que s’hi
ha insistit molt, hi ha notícies de que no es
pensa executar. A la vista d’això, s’ha
considerat preferible acollir-se a l’Ordre dic-
tada l’any 2001, que preveu una subvenció
en funció dels quilòmetres d’antiga carrete-
ra transferits. L’Ajuntament continuarà
demanant que, abans de la cessió, l’Estat
almenys reasfalti tota la calçada.

Modificacions de pressupost
per finançar diversos

conceptes

Amb les abstencions dels grups de CiU i
d’ERC es van aprovar diverses modificacions
en el pressupost municipal per dotar de
finançament diverses obres, serveis, etc. En
destaquen la realització d’una campanya
de civisme (35.190 euros), la realització
d’un Programa d’Orientació d’Equi-
paments Comercials (36.060,73 euros), la
compra de terrenys a la Zona Esportiva
(120.200 euros), l’enjardinament de
l’entorn de l’arxiu històric (46.547,06

euros), millores als edificis municipals
de Cal Cerer (15.000 euros) i de la plaça
de la Verema (54.000 euros) i el cobriment
de la pista polisportiva al costat del
Pavelló d’Hoquei (180.303,63 euros).
També s’augmenten algunes partides per
aplicar el nou conveni col·lectiu i acord so-
bre condicions de treball.

El grup d’ERC es va abstenir d’acord amb
el sentit del seu vot quan es va aprovar el
pressupost municipal d’enguany i CiU
també es va abstenir perquè entenia que una
part important del romanent de tresoreria
s’hauria d’haver destinat a fer bossa per al
futur cobriment del ferrocarril.

Altres acords

Es va acordar imposar contribucions
especials per a la realització del projecte per
a l’adequació del c/ Graupera com illa
de vianants.

Es va aprovar l’inventari de l’Ajuntament
i els dels seus organismes autònoms,
corresponent a l’exercici 2001, després
d’haver procedit a la rectificació i
comprovació dels béns i drets que formen
part del mateix.

Es va nomenar Lourdes Sànchez i
López, regidora d’Educació, com a
representant de l’Ajuntament en el Consell
Escolar Comarcal.

Es va acceptar la renúncia al càrrec de
conseller de la societat SOVIPAR, SL
presentada per Josep Anton Martín i
Ramírez i es va nomenar nou conseller Jordi
José Colomer.

Es va aprovar inicialment l’Ordenança
municipal reguladora de les activitats i
instal·lacions de radiocomunicació.
L’Ordenança, preparada per la
Diputació i per LOCALRET, respecta la

Quant la travessia passi a l’Ajuntament es preveu
executar la rotonda provisional de la cruïlla amb el
carrer de Barba i Roca.

Properament es preveu condicionar els entorns del
nou Arxiu Històric.
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PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 28 de maig de 2002

normativa de la Generalitat i de l’Estat,
inspirada en els estudis d’experts de la
Unió Europea, manera que es pugui
disposar d’un marc normatiu adequat.
Es regulen aspectes com les distàncies,
les potències, les llicències, els
períodes d’adaptació, qüestions
d’impacte paisatgístic, etc.

Es va aprovar definitivament l’Estudi de
Detall per a l’edificabilitat de l’illa I del
sector de Ponent presentat pel Grupo
de Empresas PRASA.

Aprovar definitivament, amb la
incorporació d’algunes esmenes del grup de
CiU, el text de l’Ordenança municipal
reguladora de les piscines d’ús parti-
cular a Vilafranca.

Es va nomenar a Montserrat Blasco
Pozzan en substitució de Glòria Zamora
Muniente, en representació del grup muni-
cipal del Partit Popular, per formar part, en
qualitat de vocal, del Patronat Municipal
del teatre Cal Bolet.

Per unanimitat es van aprovar mo-
dificacions dels pressupostos del
Patronat Municipal d’Esports, del Patronat
Municipal de Comerç i Turisme i del Patronat
Municipal del Teatre Cal Bolet.

Davant de la nova convocatòria de la
Secretaria General de l’Esport de la
Generalitat d’atorgament de subvencions
per equipaments esportius, es va aprovar
una moció presentada pel grup de CiU i
esmenada pel PSC en la qual es ratificava
l’acord del Patronat Municipal d’Esports en
el que es demanava l’atorgament de
subvenció per als projectes de refor-
ma i rehabilitació de la pista d’at-
letisme, de rehabilitació dels vestidors
del pavelló d’hoquei i d’Instal·lació de
gespa artificial al camp de futbol núm.
1. Alhora es manifestava com a prioritària
la reforma i rehabilitació de la pista
d’atletisme.

Amb l’abstenció del grup de CiU, es va
aprovar una moció presentada per ERC per
la via d’urgència de suport a la Iniciativa
Legislativa Popular per l’educació dels
infants de 0 a 3 anys presentada al
Parlament de Catalunya per aprovar una
proposició de llei de creació de places de llars
d’infants públiques i de qualitat en
coordinació amb les administracions locals,
i impulsar, en el període 2003-2007, un pla
de creació i manteniment d’un mínim de
30.000 places de llars d’infants de titularitat
pública.

Amb el vot en contra del grup del PPC, es
va aprovar una moció presentada per ERC
per la via d’urgència en la qual s’instava les
forces polítiques del Congrés de Diputats
impulsores de la llei de partits polítics a

reconsiderar la seva posició, ja que, segons
la moció, el projecte de Llei no distingeix amb
prou contundència entre l’expressió
d’opinions i l’exercici mateix de la violència.

Amb el vot en contra del PPC, es va
aprovar una moció presentada per la via
d’urgència pel grup del PSC, en la qual i
davant l’aprovació del Consell de Ministres,
del Reial decret-llei 5/2002, de “Medidas
Urgentes para la Reforma del Sistema de
Protección por Desempleo y Mejora de la
Ocupabilidad”, s’expressa el rebuig a aquest
decret-llei ja que les mesures acordades
unilateralment pel Govern de l’Estat
disminueixen els drets que des de fa molts
anys tenen reconeguts les persones en
situació d’atur forçós i atempten en alguns
aspectes contra la seva dignitat, retallen
també els drets i les garanties de les perso-
nes que són objecte d’acomiadament i no
afavoreixen el marc necessari per a
l’estabilitat de l’ocupació.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup
de CiU va preguntar pels problemes
circulatoris detectats en la cruïlla del Balcó
de les Clotes/carrer Sant Pau; pel redactat
d’algunes notes de premsa incorporades a
la pàgina web de l’Ajuntament i per la
coordinació de les obres a la via pública.
També es va sumar a la felicitació a entitat
Centre Vila, pel premi rebut de la Generalitat
per la seva iniciativa en l’àmbit comercial.

El grup del PPC va preguntar per l’estat
de la valoració dels llocs de treball de
l’Ajuntament.

Tots els aspectes van quedar respostos
pels regidors de l’equip de govern en cada
matèria.

Finalment, el grup del PSC va demanar
que constés en l’acta l’agraïment per la
dedicació i l’interès que han tingut els serveis
tècnics d’Urbanisme, el secretari i el regidor
d’Urbanisme en les tasques d’elaboració del
Pla d’ordenació urbanística municipal,
aprovat inicialment.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

“Vilafranca i tu, junts pel civisme” és el lema de la
campanya que ha posat en marxa l’Ajuntament per
sensibilitzar els vilafranquins per tal de millorar la seva
actitud amb l’entorn urbà. En concret, la primera fase
de la campanya va destinada a incidir sobre l’ús correcte
dels diversos contenidors de recollida selectiva
d’escombraries, si bé més endavant a partir del
setembre té previst incidir en altres aspectes cívics. La
campanya vol fer èmfasi en la necessitat de procedir
d’una manera adequada en el procés de recollida se-
lectiva de la brossa domèstica i, més concretament, en
la correcta separació domiciliària de la brossa orgànica
i la inorgànica, així com la correcta utilització dels
contenidors, sobretot pel que fa als horaris.

Una separació incorrecta de la fracció orgànica i la
inorgànica, a més d’anar contra el concepte de la
recollida selectiva, representa un cost afegit de 340.000
euros anuals ja que s’ha de transportar fins a l’abocador
aquella part de la brossa orgànica que està barrejada
amb elements inorgànics i que a la pràctica és
impossible recuperar.

Cal fer un esforç constant de recordatori per fer més
eficaç la recollida selectiva, implantada a la Vila des de

L’Ajuntament posa en marxa la campanya
“Vilafranca i tu, junts pel civisme”

L’alcalde Joan Aguado i els regidors de Participació Ciutadana i de Salut i Medi Ambient, Lourdes Bohé, presentant la campanya.

fa dos anys. Fer de forma correcta la recollida selectiva
té uns beneficis mediambientals immediats, incideix
positivament en el cost del servei i contribueix a millorar
la convivència a la ciutat.

Els missatges d’aquesta primera fase de la campanya
fan referència a la potenciació de la separació de la
fracció orgànica i la inorgànica, a la utilització dels
diferents contenidors per a la recollida selectiva (vidre,
paper-cartró, envasos, etc.) i al fet que, sobretot en
èpoques de forta calor, els vilafranquins s’ajustin a un
horari de vespre per deixar les bosses de la brossa al
contenidor.

Amb l’eslògan “Vilafranca i tu, junts pel civisme” la
campanya busca establir una complicitat amb els
ciutadans, de cara a fer de Vilafranca una ciutat on s’hi
pugui viure millor i amb una major qualitat de vida en
els espais públics. Aquesta complicitat ciutadana ha de
servir per afavorir i facilitar l’eficàcia dels serveis
municipals. La campanya es concreta en un seguit
d’insercions publicitàries als mitjans de comunicació,
amb cartells i banderoles i amb espots publicitaris a
Vilafranca Televisió. L’actor vilafranquí Toni Regueiro
és la imatge de la campanya.
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Els grups municipals
diuen

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PSC: “L’objectiu de qualsevol campanya
de civisme és recordar al conjunt de la
societat que les persones no només tenim
uns drets. També hem d’exercir uns deures,
unes obligacions i uns compromisos
col·lectius que en definitiva ens aporten una
millora la qualitat de vida. L’ideal fóra no
haver de recordar aquestes responsabilitats.
A la nostra ciutat la campanya “Vilafranca i
tu: junts pel civisme” ens refresca la
memòria i ens convida a fer dels nostres
carrers i places un exemple de convivència”.

CiU: “Durant aquest mes de juliol
l’Ajuntament ha iniciat una campanya so-
bre la recollida selectiva d’es-combraries i
altres temes. El nostre grup municipal està
plenament d’acord amb aquesta campanya
i no només això, sinó que en altres aspectes
el nostre grup municipal ha vingut
reclamant com per exemple en el cas de la
Sindicatura de Greuges de l’Ajuntament de
Vilafranca”.

ERC:”ERC sempre ha estat un gran de-
fensor del civisme i el respecte. Per això a
estat el partit que ha fet més aportacions
per a la creació de les ordenances
municipals (encast de cartells, repartiment
de propaganda, esmenes a les ordenances
de medi ambient, etc.) També hem fet un
seguiment pel que fa al compliment i fer
complir les esmentades ordenances per part
de l’equip de govern. Aquí sí que podem
afirmar que l’Ajuntament té els instruments
necessaris per al compliment de les
ordenances, però no és així i no en fa cap
seguiment. Nosaltres dubtem que hi tingui
alguna intenció. ERC, doncs, estem
totalment a favor de les campanyes de
civisme, tal i com es desprèn dels acords
puntuals del nostre grup municipal amb el
PSC, però no compartim, gens ni mica, la
manca de rigor de l’equip de govern en po-
sar en marxa els instruments i l’aplicació de
les ordenances”.

PPC:  “Des de l’Ajuntament s’estan fent
diverses campanyes referents al civisme
com poden ser les referents a la separació
de la brossa, a la neteja viària, als sorolls
nocturns, a la recollida dels excrements dels
gossos, etc. Però això no serveix de res si
nosaltres no posem també de la nostra part
perquè les coses funcionin millor.
L’Ajuntament pot fer les funcions però no
és una escola que ensenyi civisme. La seva
missió és fer complir les normes i fer recor-
dar el que ja sabem al respecte, a no ser
que siguin aspectes de nova implantació
com la recollida selectiva de la brossa que
en aquest cas sí que l’Ajuntament ha
d’explicar al ciutadans com ho hem de fer”.
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CIU ERCPSC
Ordenances, civisme, la

gent i l’AjuntamentCivisme

ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Obres al carrer de la Cort

És evident que Esquerra Republicana de
Catalunya a l’Ajuntament de Vilafranca ha
manifestat pel dret i pel revés que si hi ha
eines cal utilitzar-les adequadament. Això
vol dir que tenir ordenances està molt bé
però aquestes s’han d’aplicar.

Aquest fet anteriorment explicat sembla
de calaix, però a l’equip de govern li ha
calgut fer un col·lectiu Vilafranca per tal de
veure que les ordenances han de ser
aplicades i, amb això, suposem que la
propera legislatura, si és que manen, faran
un estudi per tal d’aplicar-les i així passar 4
anys més.

Creiem que sense més dilació s’ha de
passar a fer complir tot el seguit
d’ordenances que hi ha a l’Ajuntament. No
ens creiem que ningú faci cap seguiment
d’aquest tema, doncs fóra evident que els
vianants podrien anar per la vorera
tranquils, que qui va a passejar no hagi de
fer un slalom per tal d’evitar les defecacions
de gossos, que els contenidors de runes
siguin retirats el cap de setmana, etc. Tot,
només tal i com manen les ordenances
municipals.

Estem totalment d’acord amb les
campanyes de civisme, però encara estem
més d’acord en el fet d’aplicar-hi  els
instruments que han estat creats.

No entenem de cap manera com hi po-
den haver ordenances sobre la convivència
ciutadana i la protecció de l’entorn en les
quals s’inclou des de la neteja de carrers,
gossos, abocaments, etc. I NO S’HI FA RES.

No podem entendre el fet de gaudir
d’una ordenança sobre l’encast de cartells
i, malgrat el panorama, no hi hagi cap
denúncia ni s’apliquin les corresponents
sancions.

No podem entendre, a més, que hi hagi
unes ordenances de protecció del Medi
ambient enfront de diferents fonts de
contaminació, i no hi hagi cap denúncia.

No podem entendre que hi hagi una
ordenança de circulació de vehicles i
vianants i la gent hagi de baixar de la vorera.

No poden entendre que hi hagi una
ordenança sobre la instal·lació de sistemes
d’alarma i aires condicionats, que després
de la feina no s’apliquin.

A Esquerra Republicana de Catalunya no
li ha calgut reunir gent per veure que és una
necessitat l’aplicació de les ordenances.

ERC està per les campanyes de civisme
però també esta per l’aplicació d’unes
ordenances necessàries, si realment han de
ser eines per a la millora de la qualitat de
vida dels vilatans.

En definitiva, Esquerra té molt clar que
el civisme i l’aplicació de les ordenances han
de passar per la col·laboració de la gent,
però també tenim claríssim que l’Ajun-
tament, i en concret l’equip de govern, ha
de fer alguna cosa més que el que s’està
fent per tal de millorar Vilafranca.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA

Parlem de civisme quan ens volem referir al
conjunt de valors que permeten la convivència
ciutadana –cívica- en condicions d’acceptabilitat.
A l’espai públic d’una ciutat és on s’evidencia
aquesta convivència, on es manifesten les
nostres singularitats, actituds i comportaments
més enllà de l’àmbit familiar o laboral. Sovint
acabem creient que els espais públics –els
carrers, les places, etc.- són en exclusiva de
l’Ajuntament, com si d’un domini privat es
tractés, com si els que usen aquests espais no
hi tinguin res a dir ni a fer. El cert és que la
majoria d’aspectes cívics només depenen del
nostre comportament, de la nostra manera
d’actuar. També és veritat que al bon
manteniment dels carrers i places hi contribueix
l’esforç d’uns mitjans institucionals, de neteja i
conservació. Però és fonamental tenir una acti-
tud cívica activa per facilitar i mantenir aquests
espais públics en un bon estat. És a l’espai de
tots, on ens trobem amb els altres i ens veiem
obligats a compartir, quan posem a prova el
civisme, la convivència i la defensa de la
col·lectivitat.

L’objectiu de qualsevol campanya de civisme
és recordar al conjunt de la societat que les per-
sones no només tenim uns drets. També hem
d’exercir uns deures, unes obligacions i uns
compromisos col·lectius que en definitiva ens
aporten una millora en la qualitat de vida. L’ideal
fora no haver de recordar i insistir en aquestes
responsabilitats. A la nostra ciutat la campanya
Vilafranca i tu, junts pel civisme ens refres-
ca la memòria i ens convida a fer dels nostres
carrers i places un exemple de convivència.

Cal que recordem que separar la brossa
és una qüestió bàsica per reciclar les nostres
deixalles i per tant per no malmetre el nostre
entorn natural?.

Cal que recordem que el cost del servei de
recollida de residus a Vilafranca suposa una
despesa de gairebé un milió i mig d’euros
anuals per l’Ajuntament?.

Cal que recordem que només Vilafranca
produïm unes 15 mil tones anuals de
residus, o dit d’una altra manera cada
vilafranquí/ina genera en un any mitja tona de
residus?.

Cal que recordem que setmanalment es
recullen 1.500 quilos de trastos vells i
mobles al voltant dels contenidors i
voreres que haurien de portar-se a la deixalleria
o, si més no, avisar al 93 817 24 50 per tal que
des de l’Ajuntament els passin a recollir?.

Cal que recordem que no separar la brossa
suposa una despesa de mig milió d’euros a
l’Ajuntament només en el concepte d’ús de
l’abocador d’Hostalets de Pierola que podríem
arribar a estalviar?.

Cal que recordem que deixar la brossa en
un contenidor al matí o el migdia provoca ma-
les olors, una manca de sanitat i una mala
imatge dels nostres carrers?.

Cal que recordem que l’Ajuntament ha posat
a disposició dels seus ciutadans una deixalleria
per evitar, entre altres, que s’aboqui runa i tota
mena d’objectes als nostres carrers i places?.

La resposta és clara. Es fa necessari conti-
nuar recordant...

I així una llarga llista d’aspectes que ens han
de fer reflexionar per canviar determinades
actituds, ajudant a fer memòria tantes vegades
com calgui i quan “l’oblit” es reitera aplicar,
immediatament,  la corresponent sanció.
Nosaltres decidim. Aquest és un exercici ben
senzill: pensar per a nosaltres mateixos, per la
ciutat on vivim. Amb Vilafranca i junts pels
civisme.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

El Grup municipal de Convergència
i Unió de l’Ajuntament de Vilafranca vol
fer pública la seva sorpresa pels
raonaments de l’Equip de Govern de
l’Ajuntament sobre les obres que ja fa
alguns dies han començat al carrer de
la Cort.

Ja se sabia de fa molt de temps, tant
com des que es va fer la nova
urbanització del carrer de la Cort, en
l’anterior legislatura, o sigui que estem
parlant de més de 5 anys, que hi havia
un cablejat de Fecsa que s’havia de
substituir, i que el seu dia no es va fer,
pels motius que l’Equip de Govern
hauria d’explicar.

Ara ens trobem que es torna a
aixecar tot el carrer, amb les molèsties
que això comporta al veïns i
comerciants de la zona, amb l’excusa
que es trobava molt malmès. És que al
seu dia aquesta nova pavimentació del
carrer de la Cort no es va fer co-
rrectament. De qui es responsabilitat
que ara es torni a obrir tot el carrer i
ens gastem més de 18.000 Euros, (més
de 3.000.000 de les antigues pessetes),
del pressupost municipal.

Com ja ens hem trobat en altres
ocasions o bé per mala gestió, bé per
deixadesa, per una deficient plani-
ficació, per defectes en el projecte, o
bé per falta de control de les obres que
tercers executen per compte del propi
Ajuntament, ens trobem que s’han de
refer obres realitzades fa relativament
poc temps. D’exemples d’aquests n’hi
bastants al conjunt de la Vila, (rotondes,
voreres, etc.).

Caldrà que torni a passar alguna
cosa similar amb les obres de
l’avinguda de Barcelona, perquè d’una
vegada es prenguin les mesures
adequades per tal que aquestes
situacions que generen molèsties i
desconfiança als nostres convilatants
no es tornin a produir.

GRUP MUNICIPAL
DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

Actes violents a
Vilafranca
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Plaça del Penedès, 4, 4t.
Tel. 93 817 26 26 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

PROGRAMACIÓ

De dilluns a divendres:

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

local i comarcal)
9,00 En Clau de Sol (magazine)
12,00 El que faltava! (magazine d’humor i

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (els dijous
quinzenalment a partir de setembre)

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

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

comarcal)

Dilluns 20,30 El marcador d’Estiu
21,30 Música de vespre
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

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

Dimecres 20,30 Música de vespre
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

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

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

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

(informatiu local i comarcal)
14,00 Informatiu de COM Ràdio
15,00 ViaMix
17,00 L’Experiment
18,00 El Rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
12,00 Diades castelleres
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Connexió amb COM Ràdio

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

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

Els programes

de la setmana

Dilluns

Diades castelleres
La vinya, el vi i el cava

Dimarts

Impulsos
Filmets

Dimecres

Va de castells
La Malla
El reportatge

Dijous

Pinzellades
Esports d’aventura
L’entrevista amb Joan
Barril

Divendres

El cinematògraf
El reportatge
Escenaris

Dissabte i diumenge

Les notícies de la setmana
Repeticions de programes

Fa molt de temps que el Grup Mu-
nicipal del Partit Popular venim
denunciant els atacs que a la nostra seu
estan efectuant –com podríem
anomenar-los per ser benvolents–
alguns incivilitzats, intolerants,
violents. Pot ser que pel temps que fa
que patim aquestes agressions, ningú
en fa cas, no són noticia ni novetat.

Els partits de Vilafranca hem fet un
manifest tots plegats per denunciar els
actes violents comesos el dia 20-J, dia
de la vaga general. Ahí le duele, com
diríem en castellà.

Aquí ja hi ha més víctimes, aquí ja
han rebut empreses privades,
organismes oficials comerços, etc.

És trist que sempre s’intentin posar
mitjans o buscar solucions quan ja ha
passat la desgràcia o aquesta afecti a
uns quants, concretament als que en
el seu dia tenien la responsabilitat de
posar-hi solucions.

Ja que hem consensuat entre tots
els partits posar-se a treballar per in-
tentar eradicar tots aquests actes
incívics,  aprofitem per buscar-li solució
al tema de la seguretat ciutadana, ja
que, per desgracia, tots aquests actes
violents, són els que creen el malestar
i afecten negativament a la convivència
ciutadana.

Esperem que encara siguem a
temps per aconseguir frenar aquestes
accions vandàliques i les actituds dels
que les promouen o justifiquen, no
solament a Vilafranca sinó a tots els
indrets de l’Estat.

GRUP MUNICIPAL DEL
PARTIT POPULAR DE CATALUNYA
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COMUNICACIÓ

El naixement i el desenvolupament de les ràdios municipals
a Catalunya ha estat un fenomen gairebé únic a tot Europa. A
finals dels anys setanta, diferents col·lectius socials van creure
que calia crear algun tipus de mitjà de comunicació que els
permetés arribar d’una manera directa a la societat. Arribada la
democràcia, calia modificar un sistema radiofònic que en els
anteriors 40 anys de franquisme s’havia caracteritzat per oferir
una informació que prèviament havia passat pel sedàs de la
censura. Aquest nou context va propiciar la creació d’un bon
nombre d’emissores, entre elles les conegudes amb el nom de
ràdios lliures i, molt especialment, les ràdios municipals. El
setembre del 1979, Ràdio Arenys de Mar es va convertir en la
primera ràdio municipal a Catalunya. Poc després, Vilafranca
del Penedès va seguir els mateixos passos. L’Ajuntament de
Vilafranca, reunit en plenari el 9 d’octubre del 1980, va aprovar
la creació d’una ràdio municipal, Ràdio Vilafranca. Va començar
a emetre el 15 de juliol del 1982. Un grup entusiasta de
col·laboradors va iniciar l’emissió dels primers programes. Des
d’aleshores, Ràdio Vilafranca ha actuat com un servei públic
des del qual s’ha reflectit, dia rere dia, la realitat social, política
i cultural de la vila. El seu naixement va arribar acompanyat de
la creació d’altres mitjans de comunicació a l’Alt Penedès: el
1981 havia començat a emetre Ràdio Gelida; el 1982, a Vilafranca
també van néixer El 3 de Vuit i La Fura, mentre que el 1984 ho
va fer Antena3 (actualment SER Penedès-Garraf).

Un mitjà proper a l’entorn

Però el que ha catapultat encara més Ràdio Vilafranca en
primera línia de l’actualitat i l’interès ha estat la voluntat de les
persones que s’han convertit en assidus de l’emissora, que se

Ràdio Vilafranca fa 20 anys

l’han fet seva, que han fet que la ràdio passés a formar una part
de les seves vides... A tots ells i elles i als que l’hi han posat la
confiança per fer arribar els seus missatges publicitaris, hem
d’agrair el fet d’haver arribat als 20 anys. Que són molts anys. I
que aquells objectius que van motivar l’Ajuntament a crear-la i
donar-li suport al llarg d’aquests anys s’han anat complint: in-
formar, entretenir, debatre, contribuir a la normalització lingüís-
tica, ser un mitjà de cohesió social...

Ràdio Vilafranca ha estat una clara aposta per explicar
diàriament el que passa a l’entorn més proper de Vilafranca i
del Penedès. L’emissora reflecteix amb la programació la realitat
social i cultural de Vilafranca i de la comarca a través dels espais
informatius i dels magazins. L’audiència de l’emissora pot
conèixer a través de la programació tota la informació que els
és més propera i que més els pot interessar, alhora que pot
tenir una relació directa amb Ràdio Vilafranca.  Així mateix, el
caràcter públic de l’emissora ha fet que Ràdio Vilafranca estigués
sempre oberta a la participació dels col·laboradors, els quals
han tingut un paper important en la programació.

Finalment cal destacar la renovació tecnològica de l’emissora.
S’ha passat de la màquina d’escriure a la tecnologia digital. Ha
fet falta una renovació periòdica dels mitjans tècnics per adap-
tar-se als nous temps i disposar d’una tecnologia més àgil i
amb un so d’una qualitat superior. A l’hora, Ràdio Vilafranca i
Vilafranca TV s’han incorporat al nous productes d’informació
i de comunicació i els podem trobar a la xarxa d’Internet amb
l’adreça http://www.rtvvilafranca.com/. Aquest mateix mes de
juliol, Ràdio Vilafranca ha començat a emetre en directe per
Internet de manera que qualsevol persona que disposi d’un
ordinador amb connexió a la xarxa pot escoltar la ràdio des de
qualsevol punt de món.

Ràdio Vilafranca ha estat una clara aposta per explicar diàriament el que passa a l’entorn més proper de Vilafranca i del Penedès.
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cultura

El Servei de Cultura de l’Ajuntament de Vilafranca posa a
disposició de la ciutadania tot un seguit de programes,
equipaments, serveis i recursos.

En l’àmbit de les arts escèniques, el servei té cura de la
programació d’espectacles i gestió del Teatre Municipal de Cal
Bolet. El Patronat Municipal del Teatre conjuntament amb el
Servei de Cultura  és l’organisme encarregat de gestionar el
funcionament d’aquest equipament públic. Des del Servei de
Cultura de l’Ajuntament s’executen tots els tràmits que
s’originen per utilitzar el teatre municipal. Així es gestiona la
cessió del teatre i suport tècnic a entitats i col·lectius per dur a
terme activitats relacionades amb les arts escèniques, la
programació estable d’espectacles professionals de teatre i de
dansa, la programació de teatre amateur i també informació
teatral. També es programen cursos de formació teatral i es
coordinen i gestionen diverses activitats de promoció de les
arts escèniques: la Mostra de Teatre Infantil i Juvenil, el Teatre
als Instituts, la campanya Anem al Teatre, etc..

Per mitjà de la biblioteca Torras i Bages i de les Sales d’Estudi

Municipals es duen a terme activitats de foment de la lectura.
La Biblioteca Popular Torras i Bages és un
servei municipal que té la voluntat d’oferir
als ciutadans i a les ciutadanes totes les
facilitats perquè accedeixin a la cultura, a la
informació i a l’autoaprenentatge. Ofereix
servei de  Consultes al BOE, al BOP i al
DOGC, un servei personalitzat d’informació
i de consulta, servei d’Internet gratuït, accés
als fons documentals d’altres biblioteques
públiques i universitàries, informació sobre
Vilafranca i la comarca, servei de préstec
gratuït,  préstec interbibliotecari,
fotocopiadora d’autoservei per als documents que són exclosos
del préstec, hemeroteca, audició de documents sonors amb
auriculars individuals, opció de visionar cintes de vídeo, activitats
culturals: presentació de llibres, cursos, tallers, conferències  i
visites comentades.

Mitjançant l’Escola Municipal de Música Maria Dolors Calvet,
l’Ajuntament porta a terme accions de foment de la música.
L’Escola té com a objectiu potenciar la sensibilització musical i
el gaudi de la música. Es treballa a diversos nivells segons l’edat
i les capacitats de l’alumne/a. També es prepara l’alumnat que
reuneix els requisits necessaris per a la prova d’accés al grau
mitjà dels conservatoris de música.

L’escola ofereix formació en les especialitats de llenguatge
musical,  violí, viola, violoncel, guitarra, piano, flauta travessera,
flauta de bec, flabiol i tamborí, timbal, gralla, saxo, clarinet, cant,
bateria, baix elèctric, guitarra elèctrica, piano modern, etc. Dintre
l’escola també s’organitzen formacions musicals com conjunts
vocals, conjunts instrumentals i orquestres. Regularmen s’hi
organitzen audicions interpretades per l’alumnat que estan
obertes al públic en general. L’Escola Municipal de Música
organitza anualment un cicle de concerts familiars i també el
Concert de Santa Celcília i el dia de la Música, conjuntament
amb les entitas musicals de la vila..

Activitats, equipaments i programes
del Servei de Cultura

A través de l’equipament de l’Escorxador, espai per a l’activitat
cultural i associativa, es dóna suport i promoció a les entitats.
L’Escorxador és un espai generador d’activitat social. Dóna
suport a la creació artística, especialment a les arts escèniques.
També duu a terme accions de difusió cultural. Ofereix serveis
com a centre de recursos al servei de les entitats, seu per a les
associacions i els col·lectius de Vilafranca, centre difusor de
l’activitat cultural. Disposa d’espais com una sala polivalent,
gimnàs, bar, despatxos, sales de diverses capacitats i patis
exteriors. S’hi poden fer exposicions, cursos, tallers, assajos,
reunions, conferències, etc.

El Servei de Cultura també porta a terme la gestió de la Casa

de la Festa Major. Aquest equipament és un espai singular que
acull el ric folklore de la Festa Major de Vilafranca. L’exposició
permanent permet que el visitant pugui descobrir o reviure una
festa declarada d’interès nacional. L’exposició ajuda a conèixer
els elements del nostre patrimoni festiu: els símbols, les
cerimònies i els rituals que es vénen repetint segle rere segle a
la Festa Major. L’exposició disposa de dos vídeos, un que expli-
ca la història dels castells i un altre que relata tot els

esdeveniments que formen part de la Festa
Major de Vilafranca. També hi ha un CD-
Rom interactiu que permet veure i sentir
els balls i les músiques de la Festa. A més,
un audio-visual impactant de gran format
transporta els visitants a sentir les emocions
de la tronada, les cercaviles i les processons,
l’ambient de la diada de Sant Fèlix a la plaça
més castellera, l’exaltació del foc a l’entrada
de sant Fèlix, i tot el conjunt de la festa. Es
poden fer visites per a grups qualsevol dia
de la setmana, si es concerta prèviament.

Les visites poden ser comentades.
En el terreny de les arts plàstiques el Servei de Cultura

promou la creació artística amb la col·laboració d’Arsenal
d’activitats artístiques mitjançant el Cicle de Creació Jove, i el
Concurs anual d’Escultura. Ademés gestiona el fons d’Art Mu-
nicipal, coordina iniciatives amb altres sales d’exposicions locals,
participa en projectes amb altres ajuntaments, dona suport a
diversos projectes artístics, gestiona la programació
d’exposicions de la Sala dels Trinitaris i de la Capella de Sant
Joan, etc.

A banda d’aquestes activitats i programes, el Servei de Cul-
tura s’encarrega de l’edició i/o suport a publicacions de caràcter
local, (videos, discos compactes i llibres). També ofereix ajuts

econòmics, en forma de subvencions o de convenis, a entitats,

grups i col·lectius perquè duguin a terme activitats culturals i
de lleure, dóna suport tècnic a iniciatives culturals d’entitats,
grups i empreses, fa el seguiment, coordinació i suport al cicle

festiu local: Festa Major, Festes de Sant Raimon, activitats d’estiu,
organitza la Cavalcada de Reis, etc, i organitza el programa La
Nit és teva conjuntament amb el Pla Vila Jove i altres serveis
municipals. En l’àmbit de la conservació del patrimoni té cura
de l’Arxiu de la Imatge i el So, i col·labora amb l’Arxiu Històric
Comarcal i el Museu de Vilafranca.

La biblioteca Torras i Bages
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INTEGRACIÓ EUROPEA

Mitjançant sengles actes celebrats a Vilafranca el 27 d’abril i
Bühl l’11 de maig, les dues ciutats ja estan agermanades
oficialment. Vilafranca i la ciutat alemanya de Bühl van establir
el primer contacte en vistes a un agermanament el març de
l’any 2000 quan una delegació de la ciutat alemanya
encapçalada pel seu alcalde Hans Striebel va ser a Vilafranca. A
Bühl hi ha la seu central de Robert Bosch, una empresa fabricant
de complements per a l’automòbil que té una delegació al
municipi penedesenc de Castellet i la Gornal, on treballen molts
vilafranquins. Aquesta vinculació de penedesencs amb Bühl
va induir aquest primer contacte entre ambdues ciutats. Bühl i

Bühl i Vilafranca ja són ciutats agermanades

Vilafranca tenen un nombre d’habitants semblant i
comparteixen el fet de ser ciutats on la indústria i la vinya i el vi
tenen un pes específic important. En les trobades que hi ha
hagut durant els dos darrers anys s’han concretat diversos
intercanvis entre entitats de les dues ciutats de cara a aprofundir
el coneixement mutu i col·laborar a nivell institucional i també
social.

Bühl és una ciutat mitjana, concretament amb 28.500
habitants, situada al länder de Baden-Württemberg, molt a prop
de Baden-Baden i a 50 kms. de l’Strasbourg francesa i de
Karlsruhe, al peu de la Selva Negra.

A Vilafranca els alemanys van portar-hi ciclistes del Club Ci-
clista de Bühl participants a l’expedició que va sortir de la ciutat
alemanya i després de cobrir 9 etapes, va arribar a la Vila en
ocasió de l’agermanament. També va ser a Vilafranca la banda
Stadtkapelle i  la Big Band Brass & Fun de Bühl, a més d’una
nombrosa delegació municipal. Les actuacions dels alemanys
van estar acompanyades per exhibicions de Castellers, Xicots i
Falcons de Vilafranca, i la Banda de Música de la Vila.

Uns 120 vilafranquins van desplaçar-se quinze dies després
a la ciutat de Bühl, per segellar-hi la segona part de
l’agermanament entre Vilafranca i la ciutat alemanya. La
delegació vilafranquina estava encapçalada per l’alcalde Joan
Aguado, a qui acompanyaven els regidors del consistori
representant tots els grups municipals, al volant d’un centenar
d’integrants dels Castellers de Vilafranca i els membres del Ball
Pla, que van ser acollits amb entusiasme per la ciutat alemanya.

Els Castellers de Vilafranca actuant a la plaça principal de la ciutat alemanya.

Els dos alcaldes després de signar l’agermanament a Vilafranca.
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SERVEIS SOCIALS

Organitzat per la Fundació l’Espiga en col·laboració amb
l’Ajuntament de Vilafranca i l’Àrea de Serveis Socials de la
Diputació de Barcelona, des de fa poc més de quatre anys la
comarca de l’Alt Penedès disposa d’un servei adreçat a les
famílies que tenen una persona amb discapacitat a casa seva:
el Servei de Respir Temporal en Famílies. Es tracta d’un
servei de respir que organitza l’acolliment de persones amb
discapacitat psíquica que viuen amb la seva família. L’acolliment
es dóna  a la llar de famílies de l’entorn més proper durant un
període màxim de quinze dies a l’any.

Amb aquesta actuació es pretén millorar la qualitat de vida
de les famílies que tenen un fill o filla amb discapacitat psíquica.
En primer lloc pretén donar un respir a aquestes famílies sempre
que ho necessitin, per exemple si estan malalts, han de fer un
viatge per motius laborals o familiars o bé volen organitzar una
sortida d’esbarjo… De manera paral·lela també es proposa
afavorir la integració social de les persones amb discapacitat ja
que la persona acollida té altres experiències i, mitjançant aquests
acolliments, la societat pot conèixer més directament la
convivència amb persones diferents.

Al llarg dels anys de funcionament, hem pogut evidenciar la
importància de l’existència de Serveis de respir.  Al voltant d’unes
vint persones i les seves famílies es beneficien cada anys d’aquest
Servei que cobreix una mitjana de 65 acolliments anuals. Aquests
acolliments, acaben cobrint les necessitats d’algunes famílies
que tenen persones amb discapacitat al seu càrrec constatant el
compliment dels diferents objectius proposats pel Servei.

Cada any noves famílies i joves s’apunten al Servei i
gaudeixen de l’experiència de passar uns dies a casa d’una altra
família aconseguint que aquestes famílies d’origen es puguin
aprofitar d’un respir familiar.

Però encara hi ha moltes famílies amb persones amb
discapacitat i també molts joves amb aquestes característiques

Servei de respir temporal en famílies

que no ens coneixen prou i que, per por o per desconeixement
encara no s’han decidit a provar el Servei. Ens agradaria tenir la
certesa que realment aquest Servei es converteix en un recurs
més per a totes aquelles famílies que ho poden necessitar o
tenen ganes de proporcionar-los una nova experiència. Per això
l’Espiga recorda que qualsevol família que tingui una persona
amb discapacitat a casa seva, tingui o no relació amb l’Espiga,
pot demanar informació d’aquest Servei i beneficiar-se’n.

Igualment, des de l’inici del Servei, ha anat creixent el nom-
bre de famílies que decideixen acollir a casa seva una persona
amb discapacitat durant uns dies a l’any, actualment hi ha
inscrites en el Servei  quinze famílies acollidores. Tot i aquest
increment, el Servei d’Acolliment necessita augmentar, encara
més, aquest nombre de famílies. Acollir una persona amb
discapacitat psíquica o física és complex, sovint fa respecte fer-
ho. Des de l’Espiga s’intenta oferir la formació i el suport
necessaris per dur a terme aquests acolliments amb èxit. Una
vegada es realitza l’acolliment, l’Espiga disposa d’un suport les
vint-i-quatre hores a càrrec d’una persona, formada en el camp
de la discapacitat, que coneix les característiques de la persona
acollida i pot atendre qualsevol dubte i, fins i tot, desplaçar-se al
domicili de la família acollidora en el cas que es consideri
necessari.

Ens és necessari augmentar el nombre de famílies que es
decideixen a realitzar un acolliment, per això, l’Espiga també fa
una crida a totes aquelles persones solidàries, obertes a la
diversitat, que tinguin ganes de provar l’experiència de ser
famílies acollidores.

Totes aquelles persones que poden estar interessades en
rebre més informació d’aquest Servei es poden posar en contacte
amb l’Espiga al telèfon: 93 817 27 48 i demanar per Anna Suriol
que informarà més detingudament d’aquest servei i del seu
funcionament.
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PÁGINA VERDA

Els animals domèstics de companyia són, a les nostres
ciutats, cada cop més nombrosos. En els darrers anys,
en els nuclis urbans, s’ha estès el costum d’incorporar el
gos o el gat com un membre més de la unitat familiar.

Si bé l’existència d’animals a la ciutat i la seva relació
amb les persones és, sobretot, una font de salut, alhora,
la seva presència a la via pública pot arribar a comportar
un seguit de problemes de convivència, si els propietaris
d’aquests animals no actuen de forma responsable.

L’aspecte més conflictiu és la presència cada cop més
nombrosa de gossos amb un potencial important de
perillositat. Aquest fet i el coneixement, a través dels
mitjans de comunicació, de diversos atacs per part
d’aquests tipus d’animals, han fet que, tant a nivell esta-
tal com a nivell autonòmic, es desenvolupin normatives
amb la finalitat de controlar-ne la tinença.

Determinar la perillositat d’un animal és un tema molt
complex, en el qual veterinaris, tècnics de l’administració
i associacions per a la defensa dels animals no es posen
del tot d’acord.

Per una banda, sembla ser que hi ha algunes races
que tenen una major tendència a l’agressivitat que
d’altres, i és en això i en la capacitat física per agredir en
què s’han basat les normatives. Però els veterinaris con-
sideren que la perillositat d’un animal està sobretot con-
dicionada per la socialització d’aquests durant les
primeres setmanes de vida. És a dir, l’educació que rebi
el gos durant la primera etapa de la seva vida serà
fonamental per al seu posterior comportament d’adult.
Per aquest motiu ens trobem sovint amb gossos de races
considerades potencialment perilloses que són
absolutament dòcils i a la inversa.

Tanmateix, la seguretat ciutadana ha d’anar per davant
de totes aquestes consideracions, per això des de
l’administració s’han de contemplar tots els possibles
riscos i intentar minimitzar-los.

A Catalunya la normativa autonòmica que ja es va
aprovar l’any 99 és, en alguns aspectes, més rigorosa
que l’estatal. En conseqüència, s’han determinat 14 races,
pures o per encreuament, com a potencialment
perilloses, però a més, s’estableixen  un seguit de
condicions físiques i psíquiques que també determinen
la perillositat de l’animal sense pertànyer a cap raça con-
creta i finalment, qualsevol gos, sigui de la raça que si-
gui, es considerarà potencialment perillós a partir del
moment en què hagi mostrat una conducta agressiva
cap a les persones o cap a altres animals.

Necessitat de llicència municipal

La principal novetat és l’exigència d’una
llicència municipal per a la tinença de gossos amb
característiques que els facin potencialment
perillosos.

Per a l’obtenció d’aquesta llicència, tant els
propietaris com les persones que passegin
aquests gossos han de complir un seguit de
condicions: ser major d’edat; disposar d’un
certificat negatiu d’antecedents penals; no haver
estat privat judicialment de la tinença d’animals
perillosos; no haver estat sancionat per infraccions
greus o molt greus amb alguna de les sancions
previstes a l’apartat 3 de l’article 13 de la Llei 50/
1999, de 23 de desembre; disposar d’un certificat
de capacitat física i psíquica que haurà d’expedir
un centre autoritzat; acreditar que es disposa
d’una assegurança de responsabilitat civil per
danys a tercers amb una cobertura no inferior a
150.253 euros; i acreditar que l’animal està
microxipat.

La situació a Vilafranca

A Vilafranca, des de l’any 1993 l’Ajuntament
disposa d’un cens d’animals de companyia.
Actualment en el cens hi consten inscrits 1143
gossos, dels quals 41 pertanyen a les races
considerades potencialment perilloses. La raça
més freqüent entre aquestes és el Rotweiler, se-
guida de l’American Pit bull Terrier

El servei de Salut és el responsable de trami-
tar totes les llicències sol·licitades. Fins al moment,
només 7 propietaris o acompanyants d’aquests
gossos han sol·licitat la llicència, i 4 gossos han
estat donats de baixa, tot i que el 28 de juny es va
exhaurir el termini que preveia la normativa.

A partir d’ara l’Ajuntament haurà de començar
a iniciar actuacions de tipus sancionador per tal
d’aconseguir el compliment d’aquestes
normatives que són, com dèiem abans, un intent
de millorar la seguretat ciutadana i evitar que
aquests animals es converteixin en armes poc
controlables per a persones de tendències
agressives.

Sobre els gossos potencialment perillosos


