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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS

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

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

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

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

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

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



des de l’alcaldia
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Avui Tarragona es troba a poc més de dues hores i mitja del centre de Madrid i Lleida
a 45 minuts de Saragossa.

Imaginem ara una Vilafranca a 20 minuts de Barcelona i Tarragona i a només 40 minuts
de Lleida i Girona. Imaginem una Vilafranca amb un bon transport públic que ens
connecti -amb una major freqüència- amb les principals poblacions del Penedès i encara
amb les del nostre entorn immediat. Avui, al 2007 i a les properes dècades això només
és possible amb el tren. Aquest és el futur.

La línia d’ample europeu i la millora de la xarxa ferroviària de rodalies ens obre les portes
a noves relacions que faran créixer significativament les nostres possibilitats de
desenvolupament econòmic i, en conseqüència, de la nostra qualitat de vida. La proximitat
als serveis, als llocs de treball, als centres d’estudi i recerca... es valoren avui ja per
les facilitats de la mobilitat d’una ciutat... i a Vilafranca el tren n’és la garantia.

De fet sempre ha estat així. L’arribada del tren al 1865 va fer sorgir la primera zona
industrial de Vilafranca (els magatzems del Molí d’en Rovira). El mateix barri que avui
apunta la seva transformació integrant-se urbanísticament i com a veritable eixample
de la Vilafranca del segle XXI. La cobertura de les vies i l’ampliació de l’estació central
de rodalies ja són en marxa. El 2008 seran realitat.

Aquesta és la Vilafranca de què gaudirem aviat. I encara, quan disposem de l’estació
de trens regionals i es millori i s’incrementi el servei de rodalies, haurem situat Vilafranca
en un espai estratègic per fer refermar la seva capitalitat. Serà així i ara toca decidir
quan... Avui Vilafranca accepta el repte i vol fer d’aquesta realitat una oportunitat per
enfortir el seu posicionament i el del Penedès, al costat de les comarques més dinàmiques
de Catalunya, colze a colze amb la xarxa de ciutats que formem l’arc tecnològic de
Barcelona, al costat de les principals capitals del país i encara, més enllà d’aquest, en
l’àmbit d’una euroregió econòmica que és motor del sud d’Europa.

Aquesta és una oportunitat que no podem desaprofitar. La Generalitat posa data en el
seu Pla d’Infrastructures Ferroviàries a l’estació de trens regionals: el 2010. L’estació
de regionals és possible en l’indret que apunta el govern municipal, el govern de la
Generalitat i el govern de l’Estat... i que indica el Pla Director de l’Alt Penedès i apunta
el Pla Territorial Metropolità de Barcelona: als afores de la vila, aprofitant la base de
manteniment de l’AVE de què ja disposa la vila, ben connectada amb la nova variant
de la C-15, amb un baixador per a rodalies i accessible des de tots els municipis que
ja tenen estació avui. I encara amb tots els serveis que calguin per donar la dimensió
que li correspon al que serà, a Vilafranca, l’Estació de trens del Penedès.

Avui tenim la il·lusió, l’esforç i el consens per aconseguir-ho. Aquest és el present i futur
de la Vilafranca del segle XXI i no el deixarem escapar.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

VILAFRANCA AMB EL TREN:
del 1865 al segle XXI



“Establiments
col·laboradors” fomenta
l’ús del català en l’atenció
oral als clients dels
establiments de Vilafranca

Vilafranca i el Patronat de Comerç i Turisme porten a
terme la campanya Establiments col·laboradors, que
uneix un aspecte i l’altre.

Establiments col·laboradors forma part del programa
“Preu x preu, en català”, que es va dur a terme durant
el segon semestre de 2004 i el primer de 2005 per
fomentar l’ús del català a les empreses i establiments
de concurrència pública i informar el sector de la Llei
de política lingüística pel que fa a retolació, documentació
i atenció al públic. També hi participa la Federació
d’Associació de Comerciants, Botiguers i Professionals
de Vilafranca del Penedès que n’ha promogut la difusió.
Per facilitar l’adhesió a la campanya, s’han fet 385
visites a establiments de la Federació i finalment se
n’hi han adherit 226. Properament, s’iniciarà la segona
fase amb el Gremi d’Hostaleria.

En què consisteix la campanya?

Els establiments que lliurement s’adhereixin a la
campanya es comprometen a fer la primera atenció als
clients en català i mantenir aquesta llengua sempre
que sigui possible.

Per difondre el nom dels establiments adherits s’elabora
una llista que s’actualitza periòdicament i es dóna a
conèixer als alumnes dels cursos de català i a les
persones que participen a “Voluntaris per la llengua”,
com també al web de l’Ajuntament de Vilafranca i al
del Consorci per a la Normalització Lingüística.

Tots els establiments que s’hi vulguin adherir, ho poden
fer. Només s’han de posar en contacte amb la Regidoria
de Política Lingüística, al telèfon 93 890 04 59, en
horari de 17 hores a 21 hores.
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Més de 200 establiments s’han adherit fins ara a la
campanya Establiments col·laboradors de foment de
l’ús de la llengua catalana en l’atenció oral als seus
clients. Els establiments adherits es comprometen a
fer la primera atenció al client en català i a mantenir
la comunicació en aquesta llengua, sempre que sigui
possible.

Vilafranca acull moltes persones que hi vénen a viure
procedents de diferents indrets del món. Ara ja són uns
veïns més i, per això, és bo que aprenguin i facin servir
la llengua del país: el català. Un bon nombre d’aquestes
persones assisteixen a cursos, però amb això no n’hi ha
prou. Cal que, quan surtin de l’aula, es trobin espais
on puguin practicar el català: a l’escola, a la feina, als
centres d’oci i, no cal dir-ho, al moment d’anar a
comprar.

Com que comprar és un acte important de comunicació
i el comerç és un espai excel·lent per utilitzar el català
amb tota normalitat, el CNL de l’Alt Penedès i el Garraf,
la Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament de



Ernest Maragall va ser el passat dia 26 de
gener a Vilafranca en la que era la seva
primera visita a la Vila com a conseller
d’Educació de la Generalitat.

El conseller va visitar en primer lloc l’escola Mas i
Perera, acompanyat de l’alcalde Marcel Esteve, de
membres del consistori i de l’equip directiu de l’escola.
Maragall va poder comprovar “in situ” les magnífiques
instal·lacions del centre després de les obres d’ampliació
i millora que s’han executat en els darrers mesos i que
ja estan pràcticament acabades.

A continuació el conseller d’Educació acompanyat per

les autoritats locals es va adreçar als terrenys destinats
a la construcció del nou CEIP Dolors Piera, a l’avinguda
d’Europa s/núm., al barri de la Girada. Allà el conseller
i l’alcalde van col·locar la primera pedra del nou centre
educatiu que ha d’estar llest per iniciar el proper curs
el proper mes de setembre. Amb presència de nombrós
públic i acompanyats per la regidora d’Educació Lourdes
Sànchez, del director dels Serveis Territorials d’Educació
Camil Fortuny i de la directora del nou centre Assutzena
Miquel, l’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve va dir que
era un dia històric per a Vilafranca perquè posar la
primera pedra d’una nova escola no passa cada dia.
Esteve va destacar la ubicació del nou centre en la zona
d’equipaments de la Girada, on hi ha l’Arxiu Històric,
els nous Jutjats o la Llar Municipal d’Infants El Parquet
i encara el nou Institut que s’haurà de construir més
endavant i que portarà el nom de la pedagoga Marta
Mata. L’alcalde va augurar que l’educació tindrà un
paper protagonista en la Vilafranca del futur.

Per la seva banda, el conseller Maragall va assegurar
que la propera escola que es projecti a Vilafranca no
trigarà 25 anys (la darrera escola, el CEIP Cristòfor
Mestre, es va inaugurar el 1983) sinó que la ciutat la
tindrà quan toqui. Va afirmar que aquesta nova escola
demostra que Vilafranca creix en població però també
en serveis i va assegurar que l’educació a Catalunya
està en un bon moment, amb dèficits, però en el camí
de ser la millor d’Europa. Finalment va tenir un record
per a la mestra republicana Dolors Piera a qui es dedica
la nova escola i la pedagoga Marta Mata a qui es dedicarà
el nou intitut, citant el lema de l’escola republicana
“escola nova, poble lliure”.

El conseller d’Educació visita l’escola Mas i
Perera i posa la primera pedra la nova escola
de la Girada
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Cinc places i parcs de Vilafranca han estrenat aquest
any noves àrees de jocs infantils: al parc de Sant Salvador
(barri de Sant Julià), al parc Tívoli (barri del Poble Nou),
a la plaça del Bisbe Torras i Bages (barri de la
Barceloneta-Sant Magí) i a les places de Fèlix Mestre
Nutó i de Puigdàlber (al barri de l’Espirall). En aquests
espais s’han substituït els jocs antics per nous, se n’ha
ampliat el nombre i s’ha instal·lat terra de cautxú
amortidor de seguretat, adaptant-se d’aquesta manera
a la normativa europea.

Justament la instal·lació del terra de cautxú va ser la
causant de l’endarreriment dels treballs que, en un
principi, havien d’estar llestos a finals de desembre
passat. La fallida de l’empresa que havia de subministrar

el terra de cautxú a l’empresa instal·ladora dels jocs
infantils, que havia estat contractada per l’Ajuntament,
va ser la causa imprevista que va endarrerir la finalització
dels treballs algunes setmanes. A mitjans de gener,
totes les àrees de joc estaven acabades.

Els treballs han tingut un pressupost total de gairebé
192.000 euros i incloïa reparacions, la retirada dels
elements antics i el subministrament i la instal·lació
dels jocs nous. Aquest jocs infantils nous se sumen als
que l’Ajuntament va instal·lar a principis del curs escolar
en els patis de les escoles públiques Cristòfor Mestre
i Pau Boada. També està prevista una actuació al pati
de l’escola Baltà Elias i la instal·lació d’una àrea de
jocs nova al parc del Poble Nou.

Noves àrees de jocs infantils en places
i parcs de Vilafranca
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L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en funcionament
recentment el servei d’àpats a domicili, un servei d’ajut
adreçat principalment a la gent gran i que té per objectiu
facilitar les tasques pròpies de preparació del menjar
i assegurar una alimentació equilibrada i adequada a
les necessitats de cada persona. Aquest servei facilita
a les persones beneficiàries un àpat diari, al migdia,
de dilluns a divendres. El menjar es transporta en
carmanyoles hermètiques i homologades que mantenen
els aliments en òptimes condicions.

El servei s’adreça a persones que tinguin dificultats per
realitzar les tasques domèstiques relacionades amb el
menjar: comprar, cuinar,... Es tracta d’un servei universal
que requerirà d’una valoració prèvia de la treballadora
social sobre la necessitat expressada i un diagnòstic
social. El cost del servei variarà en funció dels ingressos
que tingui la persona demandant i la subvenció disponible
també regirà aquest barem.

Per accedir al servei d’àpats a domicili, cal adreçar-se
a l’oficina dels Serveis Socials Municipals d’Atenció
Primària, situada al carrer Santa Maria, número 2, planta
baixa. El telèfon és el 93.892.03.58.

Servei d’àpats a domicili per a la gent gran

El Banc d’Ajuts Tècnics (BAT) és un projecte que vol
facilitar l’accés als ajuts tècnics que contribueixin a
millorar la qualitat de vida de les persones amb
dependència i als seus familiars, ja que contribueixen
a millorar el desenvolupament de les activitats de la
vida diària. Es tracta d’instruments com els caminadors,
alçadors o cadires de rodes i aquest programa vol donar
un impuls també a la voluntat de solidaritat i reciclatge,
quan aquests ajuts tècnics ja no fan servei.

El BAT s’adreça a persones que, per les seves limitacions
funcionals, necessiten d’un ajut tècnic per desenvolupar
les activitats quotidianes. Aquests són els receptors del
banc que crea aquest programa i a l’altre costat hi ha
les persones que tenen a la seva disposició un ajut
tècnic i que en aquests moments no l’utilitzin i vulguin
fer-ne donació, perquè d’altres persones puguin
beneficiar-se’n.

Els ajuts tècnics es poden sol·licitar als serveis socials
de l’Ajuntament de Vilafranca, al PADES, l’Àrea Bàsica
de Salut, Càritas, la Fundació Amàlia Soler, l’Hospital

BAT: Banc d’Ajuts Tècnics per l’atenció a la
dependència

Comarcal, la Creu Roja i la Fundació l’Espiga. La
tramitació dels ajuts es realitza des de Creu Roja i la
recollida dels ajuts tècnics de les persones que vulguin
fer-ne donació es fa a la Fundació l’Espiga. Per a les
donacions, cal contactar prèviament amb Creu Roja, al
telèfon 93.891.53.00.
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El Complex Aquàtic de Vilafranca ampliarà i reformarà
aquest any les seves instal·lacions amb l’objectiu de
donar resposta a la demanda d’activitats físico-esportives
de lleure, salut i utilitàries que actualment no es poden
atendre per manca d’espai. Els nous espais que preveu
el projecte d’ampliació són una nova piscina coberta,
una sala poliesportiva i una sala d’activitats físiques i
esportives. També es remodelarà i ampliarà l’actual sala
de fitness que triplicarà les seves dimensions. Es faran
nous vestidors col·lectius, espais auxiliars i un espai de
serveis mèdics i fisioteràpia. La zona del Complex
Aquàtic acollirà un nou espai d’atenció ciutadana i
d’oficines administratives del Patronat Municipal
d’Esports, així com una nova àrea destinada a servei de
mainadera i ludoteca.

L’ampliació permetrà ampliar, diversificar i millorar
l’oferta d’activitats i donar resposta a la demanda actual.
Altres objectius passen per reforçar la imatge del servei
i millorar la qualitat i sostenibilitat ambiental dels
equipaments esportius municipals, ja que les noves
instal·lacions tècniques potenciaran l’ús de les energies
renovables. D’altra banda, amb les noves instal·lacions
i serveis serà possible una programació que faciliti la
conciliació de la pràctica d’activitats físico-esportives
dins de la unitat familiar.

El complex aquàtic
amplia espais i serveis

Amb aquesta intervenció, que té un pressupost total
d’uns 4 milions d’euros, la instal·lació guanyarà 2.600
metres quadrats i millorarà més de 600 metres quadrats
de l’espai existent. El projecte d’obra planteja integrar
dins la instal·lació actual del Complex Aquàtic els nous
espais sense modificar substancialment la funcionalitat
del servei i els diferents recorreguts existents.

Es preveu que les obres puguin adjudicar-se durant el
segon trimestre d’aquest any, un cop finalitzat el projecte
executiu. Les obres començaran abans d’acabar l’any
i la posada en funcionament definitiva de l’equipament
renovat i ampliat es preveu durant el tercer trimestre
del 2008.
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Del 22 de febrer al 19 de març s’ha pogut visitar al
vestíbul de la Societat la Principal El Casal l’exposició
“EL TREN I VILAFRANCA: una realitat de futur”. La
mostra, presentada per l’Ajuntament de Vilafranca, feia
un recorregut històric de la relació del tren amb Vilafranca
i les grans expectatives que obre de cara al futur el
cobriment de les vies.

La mostra estava estructurada en cinc blocs temàtics:
El tren i el paisatge urbà de Vilafranca (mostra els paper
important que ha tingut el ferrocarril a l’hora de definir
l’estructura urbana de la Vila des del segle XIX),
Vilafranca puja al tren del progrés (mostra el profit que
històricament Vilafranca ha tret del pas del tren i el que
traurà en els propers anys),
Vilafranca participa (mostra els resultats de la consulta
ciutadana feta l’any passat sobre els usos del cobriment
de la via),
El gran parc de Vilafranca (s’hi explicava la proposta
guanyadora del concurs d’idees per definir el gran espai
guanyat sobre les vies del tren)
i El Pla Especial del carrer del Comerç: del segle XIX
al segle XXI (previsions del Pla Especial aprovat
inicialment per a la zona del carrer del Comerç i els
seus entorns, que ha de ser un dels eixamples de la
Vilafranca del segle XXI).

A l’exposició també s’hi mostraven tres maquetes: una
de l’antiga estació de RENFE a escala, cedida per Josep
Castellví, de l’associació Amics del Tren de l’Alt Penedès;
una maqueta de la proposta guanyadora del concurs
d’idees sobre la urbanització del cobriment de la via,
i una altra del Pla Especial del carrer del Comerç.

El tren, una oportunitat històrica

El pas de la línia d’ample europeu ha fet possible que
Vilafranca cobreixi les vies i que pugui transformar tot

aquest immens espai en el gran parc urbà de la ciutat.
És l’obra més important de la Vilafranca contemporània,
tant com l’arribada del tren l’any 1865 o l’eixample de
fora de les muralles. La cobertura de les vies, l’ampliació
i la millora de l’estació central de rodalies i el Pla
especial del carrer del Comerç ja estan en marxa.

El cobriment de les vies ha estat una gran oportunitat
històrica que Vilafranca ha sabut aprofitar. La urbanització
d’aquest nou espai es concep com el gran parc urbà de
la ciutat, un nou espai públic al bell mig del nucli urbà,
i és la solució per a la millora de la mobilitat entre els
barris que tradicionalment han estat separats per les
vies. L’espai tindrà zones de passeig, de joc infantil,
d’estacionament, de pràctica esportiva, d’activitat
cultural i de lleure, entre d’altres. El projecte recull les
conclusions del procés de participació ciutadana sobre
els usos del cobriment de les vies en què van participar
més de 2.000 persones.

Pel que fa al Pla Especial del carrer del Comerç (zona
de l’antic sector del carrer del Comerç i del polígon de
Vinòpolis) serà un altre element importantíssim que
transformarà l’entorn de l’eix ferroviari. El barri del Molí
d’en Rovira s’integrarà urbanísticament com un veritable
eixample de la Vilafranca del segle XXI. Serà un
desenvolupament urbanístic sostenible i compacte que
preservarà els valors paisatgístics, la identitat del
municipi i la cohesió social.

La línia d’ample europeu i la millora de la xarxa ferroviària
de rodalies obre Vilafranca a noves relacions que faran
créixer significativament les possibilitats de
desenvolupament econòmic i la qualitat de vida. Amb
la millora del servei de rodalies i amb l’estació de trens
regionals, Vilafranca estarà situada en un espai estratègic
privilegiat que en refermarà la capitalitat i el
protagonisme.

Exposició: “EL TREN I VILAFRANCA: una realitat
de futur”
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Cal Berger es convertirà en el nou centre
de recursos i serveis a la joventut

planta baixa primera planta

espai del Centre de Recursos i Serveis a la Joventut

espai de conservasió del Museu

La primera fase de les obres de rehabilitació de l’antiga
nau de Cal Berger en Centre de Recursos i Serveis a la
Joventut i en espai de conservació del Museu del Vi
s’iniciarà en breu i consistirà en l’adequació de
l’estructura i la coberta de l’equipament, situat entre
els carrers Pere Alagret, Dr.Zamenhof, Papiol i Sant
Joan Despí. Aquesta primera fase ha de consolidar
l’edificació perquè doni garanties suficients d’estabilitat,
aïllament i estanqueïtat.

Una segona fase d’actuació definirà cadascun de les
dues àrees d’ús, afegint-hi altells en les plantes actuals
per incrementar la superfície construïda. Finalment, en
una tercera fase, es dotaran els espais de les condicions
necessàries per adequar-les a l’ús proposat. El Centre
de Recursos i Serveis a la Joventut pretén cobrir les
necessitats d’experimentació, creativitat, sociabilitat,
informació i assessorament d’aquest col·lectiu, mentre
que l’àrea ocupada pel Museu del Vi es destinarà a
tasques de restauració i magatzem de les obres.

Resultat d’un procés de participació
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca

va elaborar un document que recull els usos i assenta
les bases d’una proposta que tendeixi a cobrir les
necessitats i mancances detectades pel que fa a la
disposició d’espais físics necessaris per al
desenvolupament de la política municipal de joventut,
resultat d’un procés de participació juvenil.

Segons aquest pla d’usos s’està redactant el projecte
d’adaptació de l’edifici que acollirà diversos serveis
especialitzats en atendre les necessitats d’atenció i
suport a la població juvenil de Vilafranca: un lloc de
trobada i dinamització, sales d’ordinadors i d’estudi,
espais de promoció i producció artística, de suport a
les iniciatives juvenils i una sala d’actes. Cal Berger
s’ha de convertir en l’espai de referència de totes les
activitats municipals adreçades als joves. Els treballs
d’adequació de la nau, amb una inversió total que
superaran els 5 milions d’euros, comencen amb la
primera fase, la que inclou la consolidació de l’edifici.
Aquesta primera fase d’obra està previst que pugui
acabar-se a finals d’aquest any 2007.
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El barri del Molí d’en Rovira canviarà la seva imatge
amb el desenvolupament de la modificació del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) que afecta
el carrer del Comerç i els seus entorns, aprovada pel
Ple de l’Ajuntament. El sector, que es caracteritza per
un model industrial heretat del segle XIX, ja preveia
transformar-se en el Pla d’ordenació urbana municipal
de l’any 2003. L’àmbit d’actuació està delimitat per
l’avinguda de Barcelona, la carretera de Vilanova, el
carrer Comerç i l’eix del carrer Sarriera, i s’hi afegeixen
dues illes més del sector de sòl urbà que el POUM
anomenava Vinòpolis. La superfície és de gairebé 85.000
m2.

L’Ajuntament va encarregar la redacció d’un Pla Especial
que definís un desenvolupament urbanístic sostenible
i la necessitat de preservar els valors paisatgístics, la
identitat del municipi i la cohesió social, en una dinàmica
de creixement compacte a l’entorn del nucli urbà existent.

Alguns dels aspectes del pla que afecta el sector:
Conservació dels edificis de valor patrimonial situats al
carrer del Comerç i dedicats antigament o actualment
al sector del vi. Els magatzems prenen importància de
forma col·lectiva, ja que el conjunt de tots ells defineix
la història econòmica del segle XIX i bona part del segle
XX. Els edificis es mantindran, però podran canviar d’ús.
El sòl es destinarà principalment a l’ús residencial,
tenint en compte paràmetres de sostenibilitat, tant pel

que fa a l’ús i estalvi d’aigua i energia com a la forma
dels edificis, entre d’altres.
El 20% del sostre edificable d’ús residencial es destinarà
a habitatge de protecció pública en règim general i el
10% a habitatge protegit de preu concertat.
Una quarta part del sostre edificable es dedicarà a usos
comercials o de negocis, garantint la diversitat funcional
d’usos. També es garantiran d’acord amb el que estableix
la llei els terrenys necessaris per a equipaments i espais
lliures, als quals s’afegirà el nou espai urbà resultant
de la cobertura i la reurbanització del ferrocarril.
Es preveu un boulevard arbrat al carrer Comerç, un
equipament de més de 2.800 m2 i que inclourà algun
dels magatzems històrics de la zona, i una plaça pública
d’uns 4.000 m2 entre els carrers Dr. Jané i Miquel
Torres i Carbó que es definirà a partir d’un procés de
participació ciutadana i que si fos necessari podria tenir
un aparcament soterrat.

El Pla Especial té molt en compte l’estructura actual
de la propietat i els usos existents. Així, es preveu que
en els primers anys a partir de l’aprovació definitiva del
pla abandonin la zona les empreses amb nul·la o poca
activitat. El pla també permet una transformació
urbanística diferenciada quant al temps, de forma que
els diversos sectors no es desenvoluparan simultàniament,
i serà possible el manteniment dels usos actuals que
no siguin incompatibles amb la nova ordenació que
preveu el pla.

El Pla especial del C/ Comerç convertirà la zona
industrial del barri Molí d’en Rovira en zona residencial,
comercial i de serveis



El Pla d’Aparcaments de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès suposarà un increment notable del nombre de
places d’estacionament de vehicles. Part del pla ja s’està duent a terme i unes 1.700 places més s’habilitaran
properament per respondre a les necessitats d’aparcament actuals de la ciutat. Aquesta és una iniciativa més que
ha de contribuir a continuar potenciant i enfortint la capitalitat comercial de Vilafranca.
Actualment es disposa de 2.237 places en 21 aparcaments públics a Vilafranca. Dins d’aquest pla municipal estan
projectats 7 aparcaments més amb una capacitat prevista per a 1.228 vehicles. Recentment han finalitzat les obres
 d’urbanització de l’aparcament de la plaça de les Avantguardes, al barri del Molí d’en Rovira (73 places), i de
l’avinguda de la Pelegrina, al costat de l’hospital (152 places). En un futur immediat han d’engegar-se els projectes
del carrer Guardiola, a la zona del cementiri (73 places), i del vial de les Clotes, a la mateixa zona (63 places),
així com els dos aparcaments soterrats previstos a la rambla de Sant Francesc (312 places) i a la plaça Pau Casals,
a l’Espirall (155 places). Destaca també l’aparcament situat al camí Fariner, al barri del Poble Nou, amb capacitat
per a 110 places més.

Més aparcament soterrat al centre
El centre de Vilafranca necessita un nou aparcament soterrat que se sumi als de la plaça del Penedès (221 places)
i de Cal Rondina (230 places), aquest darrer a l’aire lliure i en funcionament des de fa temps. La construcció
d’aquest nou equipament es farà a la rambla de Sant Francesc amb una capacitat per a 312 vehicles, doblant
d’aquesta manera el nombre de places d’aparcament soterrat al centre de la ciutat.
També en d’altres espais fora del centre s’està treballant en la dotació de places d’estacionament. Al Molí d’en
Rovira, al costat del centre sociosanitari, acaben de finalitzar els treballs del nou aparcament de 73 places i a les

Vilafranca tindrà més de 1.700 noves places
d’aparcament
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Clotes han de començar de forma imminent les obres del nou aparcament del Vial de les Clotes, a l’alçada de
l’institut Milà i Fontanals. A l’Espirall, i vinculat a la construcció de l’aparcament soterrat de la rambla Sant
Francesc, també es farà un aparcament soterrat a la plaça Pau Casals, que tindrà un mínim de 155 places.

Soterrament de la via
Les obres de cobriment de l’eix de la via generaran un nou espai públic de més de 80.000 metres quadrats que
es destinaran a parc urbà. Les zones d’estacionament de vehicles, una de les demandes ciutadanes sorgides del
procés de participació ciutadana realitzat per a la definició del projecte d’urbanització d’aquest espai, també estan
previstes amb capacitat per a un miler de vehicles aproximadament al llarg de tot el recorregut.

APARCAMENTS

Denominació Places

1. Complex Aquàtic ............................................................................. 128
2. Camp de futbol2 ............................................................................. 88
3. Pavellons/Fira ................................................................................. 186
4. La Fassina...................................................................................... 30
5. Escola Delta-l’Espiga ....................................................................... 168
6. Parc de Sant Julià ........................................................................... 108
7. Prim .............................................................................................. 15
8. Pati de la Serra ............................................................................... 82
9. Plaça Penedès ................................................................................ 221
10. Centre.......................................................................................... 144
11. Plaça Segadors /  C. Sant Sadurní................................................... 41
12. Plaça Segadors ............................................................................. 34
13. Cal Rondina.................................................................................. 230
14. Estació d’autobusos....................................................................... 33
15. Hospital Comarcal ......................................................................... 362
16. C. d’Igualada / C. Subirats ............................................................. 71
17. Plaça de l’Estació.......................................................................... 52
18. Plaça de les Avantguardes.............................................................. 73
19. Av de la Pelegrina / Hospital (en execució)....................................... 152
20. Plaça Milà i Fontanals ................................................................... 17
21. Vial de les Clotes / C. Progrés (en execució) ..................................... 167

TOTAL PLACES ACTUALS.................................................................... 2.402

1. Rambla Sant Francesc..................................................................... 312
2. C. Guardiola / camp de futbol........................................................... 73
3. Vial de les Clotes / cementiri ............................................................ 63
4. Cobriment de la via ......................................................................... 1.000
5. Poble Nou ...................................................................................... 110
6. Plaça Pau Casals  .......................................................................... més 155
7. Futur aparcament de camion

TOTAL PLACES PROJECTADES ............................................................ 1.713

TOTAL PLACES APARCAMENT PÚBLIC ................................................ 4.115


