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

Des de l’alcaldia.

La Generalitat aportarà 8 milions d’euros per al
cobriment de la via a Vilafranca.

L’any vinent es materialitzarà el trasllat de l’Estació
Enològica de l’INCAVI a l’Àgora. El Museu rebrà
el suport de la Generalitat.

Els nous jutjats de Vilafranca es començaran a
construir en els primers mesos de 2005.

Vilafranca tindrà nova escola de primària i
probablement també un nou institut. El nou
Auditori Municipal, més a prop.

Vilafranca tindrà 25 places de centre de dia per
a la gent gran a la residència Sant Francesc.

L’INCASOL farà 100 habitatges de protecció oficial
de lloguer a Vilafranca.

La rambla de Nostra Senyora es començarà a
remodelar l’any vinent.

L’Ajuntament promou la construcció de més de
400 habitatges protegits per als propers tres anys.

Conveni amb UGT per construir 35 pisos de
protecció pública a la Girada 2. Es construeix un
edifici amb 24 habitatges protegits de lloguer a
la Girada. Sortejats 6 habitatges que promou la
Societat Municipal d’Habitatge.

Els grups municipals diuen.

L’Escola Municipal d’Art Arsenal dobla l’espai en
la nova seu de l’edifici dels Trinitaris.

Ple municipal.
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A ningú se li escapa que Vilafranca farà en els propers anys un salt a
nivell de qualitat urbana, d’equipaments i d’infrastructures sense precedents
a la seva història, que l’ha de portar a situar-se en un lloc de privilegi
entre les ciutats mitjanes del país.
Cal aquí fer referència obligada al projecte de soterrament i cobriment
de les vies del tren, una actuació que permetrà per sempre més unir els
diferents barris que històricament han estat separats pel ferrocarril i alhora
aconseguir 60.000 m2 de nova superfície guanyada sobre les vies, a més
de 30.000 m2 més d’espais que s’urbanitzaran o es remodelaran com
a conseqüència d’aquesta obra que dia a dia es va fent realitat.
Però a banda d’aquesta actuació emblemàtica que el Ministeri de Foment
vol tenir acabada l’any 2007, l’equip de govern que encapçalo tenim en
l’agenda per aquest mandat municipal una llarga llista d’actuacions en
matèria d’equipament i infrastructures que han d’incidir en la millora de
la qualitat de vida de tots els vilafranquins i de totes les vilafranquines.
La majoria d’aquests equipaments i infrastructures no serien possible
sense la implicació activa de les altres administracions, en particular de
la Generalitat de Catalunya. Justament, la visita a Vilafranca de diversos
consellers i alts càrrecs de la Generalitat ha servit darrerament per
desencallar molts temes que Vilafranca tenia pendents des de fa anys i
que requerien la implicació a fons de la primera institució del nostre país.
Moltes d’aquestes demandes que s’han pogut concretar eren gairebé
històriques com és el cas dels nous jutjats -que es començaran a construir
a principis de 2005-, d’un nou centre educatiu a la Girada –serà una
realitat aquest mandat- o el trasllat de l’Estació Enològica al parc Àgora
–es preveu començar-lo l’any vinent-. El nou govern d’esquerres a la
Generalitat està essent sensible a les demandes que se li fan des del
territori i també hem aconseguit que faci una aportació de 8 milions
d’euros al cobriment de les vies a Vilafranca, que la residència Sant
Francesc es pugui convertir en centre de dia per a gent gran quan entri
en funcionament l’estiu de l’any vinent la nova residència que s’està
construint al barri Molí d’en Rovira, que en els pressupostos de la
Generalitat de l’any vinent figurin importants inversions en matèria
d’habitatge social i per a joves als barris de la Girada i el Centre (actuacions
incloses dintre del Pla d’Habitatge de l’Ajuntament) i que el nou auditori
municipal, a la Zona Esportiva, amb el 100% del seu finançament
assegurat gràcies a una aportació suplementària de la Generalitat, pugui

Projectes i realitats de la Vilafranca
del segle XXI
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iniciar-se dintre del 2005. Podríem afegir-hi aquí també la remodelació
del Museu de Vilafranca, la renovació total de la pista d’atletisme de la
Zona Esportiva, la remodelació del teatre municipal Cal Bolet o la nova
urbanització de la rambla de Nostra Senyora, de la plaça de Milà i
Fontanals, de la plaça dels Segadors, etc. etc.
En infrastructures, sabem que la Generalitat prioritzarà l’acabament de
la C-15 entre Vilafranca i Vilanova i la construcció de la variant d’aquesta
carretera per fora de la Vila, que aposta per la connexió ferroviària entre
les dues capitals comarcals i que ha ofert tot el suport tècnic i polític a
l’Ajuntament a l’hora de reclamar al govern de l’Estat que Vilafranca
assoleixi una Estació de Trens Regionals aprofitant el pas de la línia d’alta
velocitat per la Vila.
La majoria d’aquests projectes tenen un calendari fixat i deixaran ben
aviat de ser projectes per esdevenir una realitat. Tenim al davant un futur
proper que se’ns presenta, doncs, amb immillorables perspectives que
des del govern municipal volem compartir amb tots els ciutadans i
ciutadanes.
En aquestes dates que s’acosten aprofito l’avinentesa per desitjar-vos de
tot cor unes Bones Festes i un 2005 ple de prosperitat per a tots i
cadascun de vosaltres, per a les vostres famílies i a nivell col·lectiu també
per a tota Vilafranca.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org



eix de la via

La Generalitat aportarà 8 milions d’euros per al projecte
de cobriment de la via del tren a Vilafranca. El conseller
de Política Territorial i Obres Públiques Joaquim Nadal
ho va anunciar el 4 de novembre passat després de
pronunciar la conferència de Tribuna Oberta Vilafranca,
que organitzen periòdicament la Universitat Oberta de
Catalunya i l’Ajuntament de Vilafranca. Finalment,
doncs, l’Ajuntament i la Generalitat han arribat a un
acord pel que fa a la implicació econòmica de la
Generalitat en l’obra més important de la història
moderna de Vilafranca. L’aportació global de la Generalitat
per al cobriment de les vies serà de 8 milions d’euros,
dividits de la següent manera: 5 milions d’euros els
aportarà directament l’INCASOL (empresa pública de
la Generalitat) per la requalificació del sòl del polígon
de les Bassetes d’industrial a residencial. Aquest polígon,
propietat d’INCASOL, està estretament lligat al projecte
de cobriment de la via del tren. Els altres 3 milions
d’euros sortiran directament dels pressupostos de la
Generalitat dividits entre les anualitats de 2005, 2006
i 2007.
L’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve es va mostrar
satisfet de l’acord que han tancat les dues
administracions després de mesos de negociacions per
garantir el finançament de la cobertura de les vies. El
projecte serà possible gràcies als convenis urbanístics
signats amb promotores dels sectors contigus a les vies
i les aportacions del Ministeri de Foment, del propi
Ajuntament i ara també del govern de la Generalitat.

La Generalitat aportarà 8 milions d’euros per al
cobriment de la via a Vilafranca

El conseller Nadal va assegurar en la seva visita a
Vilafranca que la decisió de la Generalitat de fer una
aposta decidida per la línia ferroviària orbital -que
enllaçaria Vilanova, Vilafranca, Martorell, Terrassa,
Sabadell, Granollers i Mataró- podia jugar a favor de la
construcció de l’estació de trens regionals a Vilafranca.
El conseller de Política Territorial i Obres Públiques va
dir que l’estació de trens regionals hauria de permetre
també la intermodalitat entre el TGV, el servei de rodalies
i els regionals amb la línia orbital, si bé tot plegat encara
s’ha de negociar amb RENFE.
El conseller Nadal va aprofitar la visita a la Vila per
assegurar que la Generalitat abordarà l’any 2005 un
projecte global per millorar la connexió per carretera
entre Vilanova i Manresa passant per Vilafranca i Igualada,
és a dir, l’anomenat Eix Diagonal.
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economia

El Conseller d’Agricultura de la Generalitat Antoni Siurana
va ser a Vilafranca el 29 d’octubre passat per tal de
signar un conveni amb l’alcalde de Vilafranca i president
del Patronat del Museu de Vilafranca Marcel Esteve pel
qual el Departament d’Agricultura donarà suport al
centre de recerca i documentació del Museu, farà difució
de les seves activitats i millorar-ne les instal.lacions.
Es tracta d’un conveni marc, a través del qual l’INCAVI
també farà dipositari el Museu d’un fons bibliogràfic
de temàtica vitivinícola i d’un conjunt de peces materials.
A banda d’aquest conveni, el conseller Siurana va
assegurar, pel que fa al trasllat de l’Estació Enològica
de l’INCAVI a Centre de Recerca del Parc Àgora, al
polígon industrial Domenys II, que el trasllat es portaria
a terme durant l’any 2005, tan aviat com es materialitzés
l’acord amb l’ajuntament per fer possible una permuta
de terrenys. La conselleria espera que durant l’any 2006
es pugui inaugurar la nova Estació Enològica a la nova
seu.
Després de la signatura del conveni el conseller Siurana, l’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve i el director general
de l’INCAVI Joan Aguado van presidir la presentació del llibre “Estació de Viticultura i Enologia de Vilafranca del
Penedès (1903-2003). Cent anys d’història”, obra dels historiadors Antoni Saumell, Ramon Arnabat i Jordi Romeu.

L’any vinent es materialitzarà el trasllat de l’Estació
Enològica de l’INCAVI a l’Àgora

El Parlament de Catalunya ha aprovat per unanimitat
la proposta no de llei presentada pel PPC amb les
esmenes presentades pel govern tripartit de la Generalitat
per la qual s’acordava donar suport al projecte de
rehabilitació i ampliació del Museu del Vi que promou
la Fundació Museu de Vilafranca-Museu del Vi. Aquest
suport es concretarà a establir mesures per a que el
museu vilafranquí s’integri en la xarxa de museus de la
ciència i de la tècnica de Catalunya i per garantir
l’assistència tècnica i jurídica necessàries per tal que
el museu esdevingui el Museu de la Vinya i del Vi de
Catalunya. L’acord inclou instar el Govern de la Generalitat
a estudiar la viabilitat de donar suport financer al projecte
per garantir la seva consecució, acordant abans de la
finalització de l’any 2005 les fórmules de cooperació
entre les entitats i les administracions implicades.

El Museu rebrà el suport de la Generalitat
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El conseller de Justícia de la Generalitat Josep
M. Vallès en una visita realitzada el passat
3 de novembre va confirmar que els treballs
de construcció dels nous jutjats de Vilafranca
s’adjudicarien abans d’acabar l’any. D’aquesta
manera, les obres podrien ser visibles en el
nou solar del barri la Girada dintre dels
primers mesos de l’any 2005.

La visita del conseller Vallès a Vilafranca va venir com
a resposta a la reunió que va mantenir el passat mes
de juny amb l’alcalde Marcel Esteve, el qual li va insistir
en la necessitat d’accelerar els tràmits per construir
els nous jutjats i donar solució a la manca d’espai i de mitjans dels actuals jutjats de la Vila. El nou edifici judicial
de Vilafranca es construirà en un ampli solar cedit per l’Ajuntament a l’avinguda d’Europa, just al costat de l’actual
Arxiu Històric, en la zona d’equipaments del barri de la Girada. En la mateixa zona, a banda de l’arxiu i els jutjats,
recentment s’hi ha posat en marxa una llar d’infants municipal i també hi està previst un nou centre escolar.
En la visita realitzada a Vilafranca, el conseller Vallès va ser rebut a la Casa de la Vila per l’alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve i el Coordinador de Govern Ramon Xena així com diversos regidors del consistori. A l’Ajuntament el
conseller va mantenir una reunió de treball amb representants del la delegació a Vilafranca del Col.legi d’Advocats
de Barcelona, els quals van plantejar la necessitat d’aplicar mesures urgents per tal de solucionar el col.lapse que
pateixen els tres jutjats vilafranquins. En aquest sentit, els representants de la delegació així com el mateix alcalde
de Vilafranca Marcel Esteve van exposar al conseller Vallès la necessitat de crear un quart jutjat de primera instància
i instrucció a la Vila. Vallès va confirmar que el quart jutjat és a la llista de nous jutjats que es demanaran a l’Estat
en els propers tres anys, de manera que podria ser una realitat a mitjà termini. El conseller va explicar que el
projecte dels nous jutjats ja preveu una possible ampliació.
L’extensa visita del conseller de Justícia a Vilafranca va servir per conèixer de primera mà l’estat de precarietat
d’espais i mitjans amb què treballen els tres jutjats de Vilafranca, que en l’actualitat estan repartits en dos edificis,
un de propietat municipal i un de lloguer. Josep M. Vallès va anunciar que les obres dels nous jutjats començarien
durant el primer trimestre del 2005 i en un parell d’anys podria posar-se en marxa el nou edifici. Pel que fa a les
condicions de treball de les actuals dependències a Vilafranca, el conseller Josep Maria Vallès va destacar que
l’àmbit judicial no havia estat ben tractat per l’administració i va comentar que si el sector judicial no funciona
bé es perjudica molt el desenvolupament econòmic i social del territori.
Per la seva banda, l’alcalde Marcel Esteve va ressaltar que el projecte dels nous jutjats havien deixat de ser una
promesa per ser definitivament una realitat en un futur proper i va destacar que Vilafranca va obtenint aquells
serveis que li pertoquen per la capitalitat que exerceix.

Els nous jutjats de Vilafranca es començaran a
construir en els primers mesos de 2005
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La Generalitat construirà a curt termini una nova escola
de primària a la zona de la Girada i probablement també
un nou institut d’ensenyament secundari en el mateix
recinte. Aquest és el plantejament que fa l’ajuntament:
que un mateix recinte pugui acollir l’escola i l’institut.
Es tracta d’una experiència pionera a Catalunya pel que
fa a l’ensenyament públic i que en canvi és força
habitual pel que va a l’ensenyament privat concertat.
El plantejament municipal és vist amb bons ulls pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat si bé
contempla com a prioritària la construcció de l’escola
de primària. En aquest sentit, la previsió apunta que
durant el 2005 podria elaborar-se  el projecte i a
continuació poguessin començar les obres per tal que
el centre pogués entrar en funcionament el curs 2006-
2007.
La construcció d’un nou centre educatiu a Vilafranca
ve de lluny. El ple municipal el gener de 1998 va aprovar
sol.licitar a la Generalitat la construcció d’un nou institut
a Vilafranca, fent alhora oferiment d’un terreny de
11.000 m2 a la zona de la Girada. La cessió, però, no
es va arribar a fer efectiva per la manca de resposta de
l’anterior govern de la Generalitat. Ara, davant la
possibilitat que s’obre per tal que Vilafranca obtingui
aquest centre que acolliria una escola i un institut, les
necessitats d’espai s’incrementen i fa falta un solar
d’uns 14.000 m2 que l’Ajuntament ja està disposat a
cedir en el mateix barri de la Girada, un cop modificat
puntualment el pla parcial La Girada II.

Vilafranca
tindrà nova escola de
primària i
probablement també
un nou institut

El nou Auditori Municipal, que anirà situat a la Zona
Esportiva municipal,  concretament  al costat del pavelló
Firal, es començarà a construir dintre de l’any vinent.
En els darrers mesos l’Ajuntament ha pogut comprometre
pràcticament el 100% del seu finançament, a través
dels diners provinents de la venda de l’Hotel Pere
III (2.300.000 euros), d’una subvenció dels fons FEDER
de la Unió Europea (300.000 euros) i d’una subvenció
del Departament de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya (600.000
euros). A hores d’ara i d’acord amb tècnics de la
Diputació de Barcelona s’estan definint els límits de la
polivalència dels espais de l’edifici i properament la
regidoria de Cultura té previst mantenir reunions amb
les diferents entitats i associacions de caire musical i
artístic de la Vila de cara a conèixer les seves necessitats
d’espais en el nou auditori. La regidoria de Cultura
preveu que l’Ajuntament aprovi el projecte en els primers
mesos del 2005 i que puguin començar les obres dintre
del mateix any.

El nou Auditori Municipal, més a prop

Poble Nou

la Girada
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Vilafranca tindrà 25 places de centre de dia
dedicades a l’atenció de la gent gran a partir
de l’estiu vinent i l’Ajuntament intentarà
conveniar-ne 29 més com a places de residència
assistida.

La consellera de Benestar i Família de la Generalitat
Anna Simó es va comprometre en la visita realitzada
a Vilafranca el 4 de novembre passat a convertir en
places de centre de dia les 25 places d’hospital de
dia de la residència Sant Francesc que quedaran
lliures arran de la construcció de la nova residència
sociosanitària‘al barri del Molí d’en Rovira. Simó va
reunir-se a la Casa de la Vila amb l’alcalde Marcel
Esteve, el coordinador de Govern Ramon Xena i
diversos regidors del consistori. L’Ajuntament va
demanar a la consellera la conversió de les 25 places
d’hospital de dia de la residència Sant Francesc en
places de centre de dia. Un cop entri en funcionament
la residència sociosanitària del Molí d’en Rovira, la

Vilafranca tindrà 25
places de centre de
dia per a la gent gran
a la residència Sant
Francesc

residència Sant Francesc mantindrà les 33 places
existents de residència assistida, mentre que les 29
places sociosanitàries que quedaran lliures s’intentarà
també conveniar-les amb el Departament de Benestar
i Família com a places de residència assistida. Anna
Simó va assegurar que se signaria un conveni de
col·laboració en què la conselleria es compromet a
assumir el pagament de les places. Anna Simó va dir
que Vilafranca és un dels municipis de Catalunya
amb més places dedicades a la gent gran.
En la seva visita a Vilafranca la consellera va mostrar-
se a favor de l’augment de serveis dedicats a
l’assistència domiciliària de la gent gran, així com la
creació de places de centre de dia. Segons la
consellera, en el moment en què hi ha un increment
de places de centres de dia i de l’assistència
domiciliària, la persona que pot gaudir-ne ho prefereix,
més que no pas estar en una residència
permanentment. A la trobada amb la consellera de
Benestar i Família, els representants municipals van
aprofitar també per plantejar temes relacionats amb
la immigració i altres temes al voltant dels serveis
socials com ara la construcció de la nova residència
sociosanitària del Molí d’en Rovira o l’ampliació de
l’atenció domiciliària. En aquest sentit, un dels
aspectes que es van abordar van ser les funcions del
conveni marc que regula la cooperació de la Generalitat
en el sosteniment dels serveis socials d’atenció
primària al municipi. Al respecte, la consellera va
manifestar l’interès dels seu departament per
incrementar i potenciar l’atenció domiciliària. Un
altre dels compromisos de la consellera va ser
l’habilitació d’un espai al Casal de la Gent Gran,
propietat de la Generalitat, per tal que l’Ajuntament
pugui instal·lar-hi una oficina municipal d’atenció a
la gent gran.
Després de l’ajuntament, la consellera Simó va visitar
el Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Fundació
l’Espiga per tal de conèixer de primera mà l’atenció
que des d’aquest centre es dona a les persones
discapacitades de Vilafranca i comarca.
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El conseller de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya, Salvador Milà,
va visitar Vilafranca el 21 d’octubre passat.

Milà va ser rebut a l’Ajuntament per l’alcalde Marcel
Esteve, el Coordinador del Govern Ramon Xena i diferents
regidors del consistori amb els quals va mantenir una
reunió de treball. En aquesta trobada els responsables
municipals van exposar entre d’altres temes al conseller
el Pla d’Habitatge que impulsa l’ajuntament i que preveu
la construcció de més de 400 habitatges protegits

durant els propers tres anys. Posteriorment, el conseller visità una bona mostra d’una de les línies d’actuació del
Pla d’Habitatge: la rehabilitació d’edificis del nucli antic. Salvador Milà va visitar in situ un edifici rehabilitat per
a habitatges socials al carrer de la Fruita, 3-5, en conveni amb els seus propietaris.
En finalitzar la visita l’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve manifestava que amb el conseller havien estat parlant
de temes relacionats amb l’Agència Catalana de l’Aigua, de la rehabilitació d’habitatges al centre històric, així com
de la possibilitat d’obtenir ajuts de la Generalitat per a la instal·lació d’ascensors als habitatges sindicals de
l’Espirall. Esteve va afirmar que des de l’Ajuntament de Vilafranca es vol fer una aposta decidida per l’habitatge
social amb la col·laboració de la Generalitat.
El conseller per la seva banda, va anunciar el compromís de la Generalitat de construir 100 habitatges de lloguer
de protecció oficial al sector de les Bassetes, del qual és propietari l’INCASOL. Salvador Milà va explicar que s’està
treballant per tirar endavant un decret que faciliti la instal·lació d’ascensors en edificis antics per evitar que els
residents d’aquests blocs hagin d’abandonar el seu pis a causa de les seves dificultats de mobilitat i la impossibilitat
d’instal·lar mesures d’accessibilitat.

L’INCASOL farà 100 habitatges de
protecció oficial de lloguer a

Vilafranca
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La visita del president de la Diputació de Barcelona,
Celestino Corbacho, a Vilafranca el passat 19 de
novembre va servir per confirmar que la Diputació es
farà càrrec de la redacció del projecte així com d’una
aportació econòmica que cobreix més de la meitat del
cost de les obres. El president de la Diputació, que va ser rebut per l’alcalde Marcel Esteve i diversos membres
del consistori, va ser a la Casa de la Vila per visitar les noves dependències de l’Oficina d’Atenció Ciutadana de
l’Ajuntament i de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació, que han quedat integrades en un mateix espai
més modern i funcional per oferir una millor atenció al ciutadà.
El projecte de nova urbanització de la rambla de Nostra Senyora pretén renovar totalment la imatge d’aquest espai
central de la Vila, mantenint, però, l’arbrat, una calçada per als vehicles més reduïda que l’actual, i passejos per
a vianants als laterals. El projecte també permetrà suprimir barreres arquitectòniques i renovar el mobiliari urbà.
L’avantprojecte de l’obra preveu un cost d’entre 1.800.000 euros i 2.000.000 euros, que serà sufragat en bona
part per una subvenció de la Diputació de Barcelona d’1.090.000 euros. La intenció és que en els primers mesos
de 2005 s’obri un procés de participació ciutadana per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin dir la seva sobre
el projecte i que, després de ser estudiades les seves aportacions, a continuació es pugui aprovar el projecte.
L’Ajuntament preveu que les obres puguin començar un cop passada la propera Festa Major i que estiguin finalitzades
dintre de l’any 2006.
La visita de Celestino Corbacho va servir també per confirmar que la Diputació col·laborarà tècnicament amb
l’Ajuntament a l’hora de definir els espais que es generaran amb el soterrament i el cobriment de les vies a Vilafranca.
Així mateix, gràcies al conveni subscrit entre l’Ajuntament de Vilafranca, el Patronat Flor de Maig de la Diputació
i la Universitat Autònoma de Barcelona, a partir de la propera primavera els ciutadans i ciutadanes de Vilafranca
podran participar activament en el definició del disseny i dels usos dels espais que es generaran amb aquest projecte
que ha de canviar profundament la fesomia de Vilafranca.

La rambla de Nostra Senyora es
començarà a remodelar l’any vinent

La rambla de Nostra
Senyora, que és el
darrer tram que
manca per remodelar
de l’antiga travessia de
la carretera N-340 a
Vilafranca, es
remodelarà passada la
Festa Major de l’any
vinent.


