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Signat el conveni per a
la construcció de
noves graderies al
camp de futbol de
l’Espirall

Pressupostos
municipals 2007

Campanya ‘Menys
residus és més vida’

L’eix de la via, el
futur gran parc
de Vilafranca

(pàgines 15, 16, 17 i 18)
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Aigües de Vilafranca 93 890 60 10
Ajuntament de Vilafranca 93 892 03 58
Ambulatori (CAP) 93 891 54 00
Arxiu Històric 93 817 23 11
Bombers (c/ Espirall) 93 892 20 80
Centre d’Emergències de Catalunya 112
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 93 890 00 00
Correus 93 890 31 06
Deixalleria 93 743 14 82
Delegació Agència Tributària 93 819 97 40
Emergències sanitàries 061
Estació d’Autobusos 93 890 11 51
FECSA (avaries) 900 747 474
Funerària 93 892 01 05
Gas natural (avaries) 900 750 750
Guàrdia Civil 93 892 00 64
Hospital Comarcal 93 818 04 40
Informació Generalitat 012

Jutjat núm. 1 93 891 53 30
Jutjat núm. 2 93 819 92 26
Jutjat núm. 3 93 891 53 32
Jutjat núm. 4 93 891 54 53
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 818 15 16
Mossos d’Esquadra (trànsit) 93 892 11 54
Museu de Vilafranca 93 890 05 82
Oficina del Consumidor (OMIC) 93 892 03 58
Parròquies de Vilafranca 93 892 06 46
Policia Local 93 892 38 38
Ràdio Vilafranca 93 817 26 26
Registre Civil 93 819 92 22
RENFE 93 890 22 40
Taxis 93 890 36 27
Telèfon del carrer (recollida mobles) 93 817 24 50
Vilafranca TV 93 817 10 46

ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES

 Dia 15 de febrer a les 19 hores,
a la plaça de Santa Maria

PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES

 Dia 15 de febrer, després de la cercavila,
a la plaça de l’Ajuntament

CARNAVAL ESCOLAR

 Dia 16 de febrer, durant tot el dia,
a les escoles de Vilafranca

BALL DE DISFRESSES

 Dia 16 de febrer, a les 23.30h,
al Teatre Municipal Cal Bolet

MATINADES AL MERCAT

 Dia 17 de febrer, a les 12h,
recorregut pel mercat fins
a la plaça de Santa Maria

CARNAVAL INFANTIL

 Dia 17 de febrer, a les 17h,
a la plaça de la Vila

RUA DE CARNAVAL

 Dia 19 de febrer, a les 22h,
Recorregut: avinguda Tarragona, rambla de Sant

Francesc, rambla de Nostra Senyora,
carrer del Cal Bolet

Premis: 500 euros per a la millor carrossa de la rua,
300 euros per a la millor carrossa de la comarca,
300 euros per a la millor carrossa de Vilafranca i

250 euros per a la millor comparsa.

VETLLA DEL REI CARNESTOLTES

 Dia 20 de febrer, de 18 a 20h,
a la plaça de la Vila

DIMECRES DE CENDRA, ENTERRAMENT I
SARDINADA

 Dia 21 de febrer, a les 19h,
des de la plaça de la Vila

MERCAT D’ARTESANS,
COL·LECCIONISTES I PINTORS

 Dia 11 de març, a les 10h,
a la rambla de Sant Francesc

FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ

 Dies 23, 24 i 25 de març,
al pavelló firal
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Horaris d’atenció al públic dels regidors i regidores
delegats/des de l’Ajuntament i dels grups
municipals.

Des de l’alcaldia.

Vilafranca té 37.210 habitants a 1 de gener de
2007.

Pressupostos 2007.

Nou local de l’Associació de Veïns de la Girada.
Es construeix un escenari natural a la plaça de
la Sardana.

Nou aparcament a la plaça de les Avantguardes,
al barri del Molí d’en Rovira. Convenis amb
comunitats de propietaris per instal·lar ascensors.
Se suprimeixen barreres arquitectòniques al barri
de Sant Julià.

Celebració de la Festa Torneig Joan Petit Nens
amb Càncer a Vilafranca.

Imatges de Nadal.

Campanya ‘Menys residus és més vida’.

L’Ajuntament reedita els vídeos sobre la Història
de Vilafranca en format DVD acompanyats d’un
llibre. El llibre ‘Arbres de Vilafranca’ repassa les
espècies més freqüents als carrers, places i parcs
de la vila.

Signat el conveni per a la construcció de noves
graderies al camp de futbol de l’Espirall.

Urbanització de l’espai públic generat pel
cobriment de la via.

Vilafranca fa per tu.

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

Programació de Vilafranca Televisió.

Article de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.

Educació Viària.

Pàgina 30
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Marcel Esteve Robert
Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria d’Alcaldia
al tel. 93 892 03 58, de 8 a 15h.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS

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

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

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

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

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

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25
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Estem a les portes de finalitzar un nou mandat municipal. El proper mes de maig els
ciutadans i les ciutadanes tornaran a anar a les urnes per decidir qui serà l’alcalde i qui
conformarà el govern municipal de Vilafranca. És un bon moment, doncs, per fer balanç de
la feina feta per l’actual equip de govern, un equip format per persones que aglutinen
diferents sensibilitats amb el denominador comú d’un projecte de progrés i integrador per
a Vilafranca. En els tres anys de l’actual equip de govern a Vilafranca s’ha fet molta feina,
molt bona feina m’atreviria a dir. A banda dels projectes que ha impulsat el propi ajuntament,
les altres administracions, Generalitat de Catalunya i Ministeri de Foment en el soterrament
i cobriment de les vies, han cregut en Vilafranca i han apostat per ella. De manera que
podem afirmar sense por d’equivocar-nos que el trienni 2004-2007 ha estat el període on
s’ha fet una major inversió pública a la història de Vilafranca.
En aquests tres anys Vilafranca ha estat tirant endavant projectes importants fent alhora un
esforç de planificació de futur molt important. I són molts els projectes que Vilafranca està
abordant... L'exposició VILAFRANCA FA PER TU que es va poder veure per Nadal a la capella
de Sant Joan ho deixava ben clar... Més de 150 actuacions a la vila que la situen com una
de les capitals de Catalunya amb més inversió pública. Ningú pot negar que avui Vilafranca
es mou... Vilafranca creix en serveis i la seva capacitat d'impulsar projectes la situa en un
moment extraordinari. Com mai havia viscut a la seva història... Avui cobrim les vies del tren
i millorem l'actual estació, obrim nous espais verds, finalitzem un nou edifici per als jutjats,
ampliem i reformem el Museu, construïm un Auditori, consolidem el Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny i continuem ampliant places per a la gent gran, dissenyem aparcaments
soterrats a la Rambla i també als barris, fem més habitatge protegit que mai per als joves,
ampliem l'Hospital i projectem el segon ambulatori i un nou parc de Bombers, fem la nova
escola, creem més places de llars d'infants, impulsem l'ampliació del complex aquàtic,
tindrem una nova Comissaria dels Mossos d’Esquadra, construïm una nova residència per
persones discapacitades de l’Espiga... i molt més... la llista és llarga. Aquesta és l'empenta
de Vilafranca. Aquesta és la Vilafranca del 2007 que fem entre tots... Em sento feliç de
poder viure com Alcalde aquest moment... M’il·lusiona veure com, amb tots aquests projectes
i equipaments, Vilafranca creix en qualitat de vida per a la seva gent. L’atenció a les persones
ha estat i serà una prioritat per al govern municipal.
Vilafranca es troba en un dels millors moments de la seva història. Vilafranca sempre ha
anat al davant en àmbits culturals, en el seu dinamisme comercial, d'innovació en el sector
agroalimentari, en projectar-se econòmicament més enllà del Penedès, en les comunicacions...
Tot això ho mantenim i encara hem de continuar avançant. Avui, però, encara podem afegir
un nou valor de futur: el tren. No podem entendre el futur immediat de Vilafranca sense les
potencialitats que ens obre el tren i els projectes que hi estan vinculats. L'impuls que ens
permet el cobriment de les vies i la nova via d'ample europeu situa Vilafranca al capdavant
de les ciutats amb més oportunitats per créixer en benestar i en serveis. L'espai lliure de
més de 80.000 metres quadrats que guanyem, les millores de mobilitat entre barris, els
nous espais verds, els aparcaments pels barris propers, la millora de les connexions ferroviàries
amb Barcelona i Tarragona i encara amb Lleida i Girona, les possibilitats de nous serveis
fruit d'aquesta proximitat amb altres ciutats, etc. Vilafranca es troba a les portes de fer un
gran pas endavant en la millora de la seva qualitat de vida com mai havia imaginat.
Vilafranca una vegada més es troba al capdavant de les ciutats més dinàmiques i ha de jugar
un paper protagonista en la construcció de la Catalunya del segle XXI, tal com ha estat al
llarg de la història. Vilafranca és referent en la seva capacitat de tirar endavant grans projectes,
projectes que ho són per a Vilafranca, però també per al Penedès i per a Catalunya.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

2004-2007:  el trienni de més inversió
pública a Vilafranca
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Segons les dades del padró municipal d’habitants, el
dia 1 de gener de 2007 Vilafranca tenia 37.210
habitants. Un cop efectuades les tasques de tancament
del padró d’habitants de l’exercici de 2006, s’observa
que l’any passat hi va haver un total de 3.027 altes al
padró, de les quals 495 eren naixements i la resta,
2.532, persones que s’han traslladat a viure a Vilafranca,
ja sigui d’altres municipis o de l’estranger. Pel que fa
a les baixes, se n’han produït 2.393, de les quals 268
han estat per defunció i la resta, 2.125, són persones
que han fixat la seva residència en altres municipis o
a l’estranger.

La vilafranquina número 37.210 va néixer  a les 10 del
matí del dia 1 de gener. Daniela Adrián Ramírez va ser
la primera vilafranquina de l’any 2007, si bé va ser la
tercera en ordre de naixement aquell dia a l’Hospital
Comarcal de l’Alt Penedès, ja que la primera va ser el
fill d’una parella resident a l’Arboç i el segon el fill
d’una altra parella resident al poble de Moja. Com a
primera vilafranquina de l’any, l’alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve va acostar-se a l’Hospital per tal de
felicitar i fer arribar un obsequi als pares de la Daniela,
una parella originaris d’Andalusia, veïns del barri del
Poble Nou, que fa uns quinze anys que resideixen a
Vilafranca.

Creixement moderat

El creixement de Vilafranca els darrers sis anys ha estat
moderat, xifrat en un 3,4% de mitjana, tres dècimes

Vilafranca té 37.210 habitants a 1 de
gener de 2007

per sota del creixement conjunt mig de la comarca de
l’Alt Penedès, on el creixement ha estat del 3,7%. L’any
2003 és l’any que va registrar un major creixement,
amb un percentatge del 4,4% respecte l’any anterior,
mentre que l’any passat, amb un 2,3%, es va registrar
el creixement més baix dels darrers 6 anys a Vilafranca.
Al conjunt de la comarca, també va ser el 2003 quan
es va donar un major índex de creixement anual, amb
un 4,5% d’increment, mentre que l’índex de creixement
menor en aquest període de sis anys és del 2001, quan
es va registrar un increment de població del 2,7%
respecte un any enrera.
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L’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat el pressupost
per aquest any 2007 que puja 48.300.000 milions
d’euros pel que fa al pressupost consolidat, és a dir, el
pressupost de l’Ajuntament més els de les diverses
societats i patronats municipals. El pressupost només
de l’Ajuntament arriba als 38.248.000 euros.

El pressupost de 2007 s’incrementa un 7% respecte
al de 2006. Pel que fa a les prioritats que es remarquen:

Serveis a les persones
S’enduen un 27% del pressupost i destaca l’increment
de l’atenció a la gent gran a través dels xecs-servei i la
posta en marxa del programa d’àpats a domicili i de les
partides destinades a les llars d’infants (es creen vuit
places d’educador/a per cobrir l’ampliació de la llar El
Parquet) i al transport públic, que s’incrementa més
d’un 100%.

Manteniment de la via pública

de neteja de pintades i grafits i en el manteniment de
parcs i jardins. En aquest capítol es posa èmfasi en la
recollida d’escombraries, on s’incrementa el pressupost
destinat un 18%, mentre que la taxa de recollida tan
sols es repercutirà un 10% d’aquest increment en els
ciutadans a través de la taxa de recollida, tal com es va
acordar en l’aprovació de les ordenances fiscals.

Seguretat ciutadana i el civisme
És un capítol que també esdevé prioritari. Suposa un
11% del pressupost. Aquí destaca l’increment de quatre
agents més en la plantilla de la Policia Local, més una
plaça de suport administratiu, així com la creació d’una
partida de 60.000 euros per a la implantació d’agents
cívics a Vilafranca. Destaca també en aquest apartat la
partida de 900.000 euros en el capítol d’inversions,
destinada a la construcció de la nova comissaria de la
Policia Local, al parc de Llevant, al costat de la nova
comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Inversions 2007
Les més destacades, a banda de la nova comissaria de
la Policia Local, són les inversions en via pública i
serveis viaris amb 700.000 euros, l’encàrrec dels
projectes d’urbanització de la llosa de cobertura de la
via amb 600.000 euros i una partida destinada al
projecte del nou Museu del Vi de 400.000 euros. En
el pressupost del Patronat Municipal d’Esports cal
destacar la inversió en l’ampliació del Complex Aquàtic,
dotada amb 1.227.000 euros, dels quals 200.000 seran
finançats amb recursos propis de l’Ajuntament i la resta
a través de l’empresa concessionària del complex esportiu.

Novetats destacades dels pressupostos
municipals

Suposa un 12% del pressupost, amb increments
importants en neteja viària incorporant més freqüència
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L’Associació de Veïns de la Girada ha inaugurat el seu nou local
situat a la rambla de la Girada, número 15. Les noves dependències,
de més de 200 metres quadrats, són de titularitat municipal i
ocupen espais a la planta baixa i a la primera planta en l’edifici
d’habitatges de protecció oficial on hi ha també la nova farmàcia.
L’acte d’inauguració, organitzat per l’Associació de Veïns i amb
molta assistència de veïns que s’hi van acostar, es va fer el passat
dissabte 30 de desembre i va comptar amb un seguit d’activitats
per a la mainada i els parlaments de la presidenta de l’associació
veïnal, Elisabet Olmos, i de l’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve,
acompanyat d’altres membres del consistori.

Elisabet Olmos va agrair a l’Ajuntament la cessió del local i va
explicar que aquest servirà per poder ampliar el nombre d’activitats
que s’estaven desenvolupant en l’anterior local, que era de lloguer
i ja s’havia fet petit. Per la seva banda, l’alcalde Marcel Esteve va
explicar que el nou local multiplicarà les possibilitats de noves
activitats al barri, la qual cosa demostra que la Girada és un barri
viu i no un barri dormitori com s’ha comentat en algunes ocasions.

L’acte d’inauguració es va cloure amb l’actuació dels Falcons de
Puigdàlber.

Nou local de l’Associació de Veïns
de la Girada

La plaça de la Sardana, al barri de Sant Julià, està essent
remodelada amb la construcció d’un escenari natural. Els treballs,
encarregats per l’Ajuntament de Vilafranca a una empresa
constructora, consisteixen en la creació d’aquest escenari, ampliant
la plataforma més alta de la plaça i la modificació del paviment
existent. L’escenari és una demanda de l'Associació de Veïns del
barri de Sant Julià a l’Ajuntament amb l’objectiu de disposar d’un
espai fix a la plaça de la Sardana que pugui fer les funcions
d’escenari per activitats lúdiques i culturals que s’hi celebren al
llarg de l’any.

La zona remodelada és la plataforma més alta de la plaça, on
conflueixen visuals i recorreguts de pas, ampliant-la cap a la plaça,
a la vegada que es modifiquen els nivells existents. Les obres, que
tenen un import d’uns 28.500 euros, s’han reprès a principis d’any
i està previst que finalitzin aquest mes de febrer.
També està previst per a més endavant executar millores a la zona
de grava que hi ha entre la plaça de la Sardana, el carrer de Sant
Antoni Maria Claret i el carrer d’Eugeni d’Ors, consistent en la
substitució de la grava per sauló i la formació d’una rampa d’accés
pel carrer d’Eugeni d’Ors. Aquesta actuació té un pressupost d’uns
30.000 euros.

Es construeix un escenari natural
a la plaça de la Sardana
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Aquests dies s’estan finalitzant els treballs de construcció d’un nou aparcament
per a 70 vehicles al costat del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny. El nou aparcament
està situat concretament a la plaça de les Avantguardes, amb façana a la avinguda
del Garraf, als carrers de Bühl i del General Vallés i al passatge del Modernisme.
Aquesta zona d’estacionament està pensada per donar servei principalment als
familiars dels usuaris i usuàries del Centre Sociosanitari, però també al barri del
Molí d’en Rovira en general.

La superfície de l’aparcament és de 2.203 m2, amb dues franges paral·leles amb
plantació d’arbrat i la combinació de dos tipus de paviment: paviment asfàltic per
als carrils de circulació i paviment de llambordes per delimitar i definir les places
d’estacionament. L’aparcament comptarà també amb enllumenat públic i un
tancament perimetral amb arbustos. Els pressupost dels treballs és d’uns 140.000
euros.

Nou aparcament a la plaça de les Avantguardes,
al barri del Molí d’en Rovira

L’Ajuntament de Vilafranca ha signat nous convenis amb comunitats de propietaris
d’edificis plurifamiliars de la vila per subvencionar part del cost de la instal·lació
d’un ascensor a la finca. Concretament, la subvenció municipal és del 20% del
pressupost de l’actuació. Ja són 8 els convenis que s’han signat. Els darrers convenis
signats són per a la instal·lació d’ascensors en edificis situats al passatge Albert
Moliner, al carrer Misser Rufet i al carrer Pere el Gran.

En el cas de les obres per millorar les condicions d’accessibilitat, es preveuen
subvencions de la Generalitat que, en el cas dels ascensors, són del 60% del
pressupost si es tracta de crear un itinerari practicable que comporti la instal·lació
d’un ascensor i del 45% del pressupost si es tracta només d’instal·lar ascensor.
Les subvencions municipals es concedeixen en tots els casos d’edificis plurifamiliars
d’ús fonamentalment residencial, amb independència de la seva ubicació dins del
municipi. L’import de la subvenció municipal és del 20% i és necessari haver
sol·licitat, amb els requisits establerts, l’ajut de rehabilitació a la Direcció General
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya i disposar de la llicència urbanística
municipal d’obres.

L’Ajuntament signa nous convenis amb comunitats
de propietaris per instal·lar ascensors

Diversos carrers del barri de Sant Julià han suprimit barreres arquitectòniques
per facilitar la mobilitat ciutadana, especialment de les persones discapacitades
o persones amb cotxets d’infants. En concret els carrers afectats són diverses
cruïlles dels carrers de Sant Antoni M. Claret, Doctor Badia, Pau Benach, Jaume
Balmes, Joan XXIII i Sant Julià on s’han construït guals rebaixats.

Se suprimeixen barreres arquitectòniques
al barri de Sant Julià



Vilafranca va acollir a mitjans del passat mes de
desembre la 6a Festa Torneig Joan Petit Nens amb
Càncer. Durant una setmana es va organitzar un ampli
programa d’activitats divulgatives, científiques, lúdiques,
educatives i festives amb l’objectiu d’assolir una millor
informació i sensibilització de la societat respecte del
càncer infantil i per recollir recursos per a la investigació.
El Pavelló d’hoquei Municipal de Vilafranca del Penedès
va ser l’escenari d’un torneig d’hoquei no competitiu
amb 306 jugadors de 3 a 6 anys d’escoles de 26 clubs
d’hoquei d’arreu de Catalunya i de fora. Va ser un
homenatge de l’hoquei als infants que en aquests
moments lluiten o han lluitat contra un rival que
s’anomena càncer. Més de dos-cents voluntaris i entitats
de Vilafranca van fer que la festa fos tot un èxit.
Els fons recollits a Vilafranca es destinen al Laboratori
de Recerca del Servei d’Oncologia Infantil de l’Hospital
Sant Joan de Déu “http://www.fsjd.org.”. Es poden fer
donacions al compte corrent 2081 0000 81
3300123620 obert a Caixa Penedès.
La Fundació Amics de Joan Petit Nens amb Càncer,
“http://www.joanpetit.net”, té per objectiu l’atenció als
afectats directa i indirectament pel càncer infantil i la
divulgació del coneixement d’aquesta malaltia.

Vilafranca acull la sisena edició
de la Festa Torneig Joan Petit
Nens amb Càncer
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La celebració de les festes nadalenques a Vilafranca
comença tradicionalment amb la Fira del Gall, la
convocatòria que el cap de setmana abans de Nadal
disposa l’aparador gastronòmic de la celebració.

Els més petits gaudeixen especialment de les festes
de Nadal, amb vacances escolars i diverses propostes
adreçades a ells. Per divertir-se durant aquests
dies, l’edifici de Cal Figarot ha acollit el parc
nadalenc Diverhivern, un espai de joc i diversió per
als més petits i la seva família, que un any més ha
estat un èxit de participació.

Destaquem també la cavalcada de Reis, que tanca
les festes de Nadal amb una jornada molt esperada
per a grans i petits. Els Reis l’Orient van arribar
aquest any pel barri del Molí d’en Rovira amb les
seves carrosses carregades d’il·lusió i regals per
repartir a totes les cases. El patge Raimon va recollir
més de 2.500 cartes en els dies previs a l’arribada
dels Reis.

Imatges de Nadal
a Vilafranca
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El passat mes de desembre es va iniciar la campanya
‘Menys residus és més vida’, organitzada conjuntament
per l’Ajuntament de Vilafranca i la Mancomunitat
Intermunicipal Penedès-Garraf, amb l’objectiu de
conscienciar la població de la necessitat de reduir la
quantitat de residus que es genera diàriament, i que
s’incrementa notablement quan arriben les festes de
Nadal.

La primera de les accions realitzades va ser la distribució,
a través dels paradistes dels mercats municipals de
Sant Salvador, la Pelegrina i de la Carn, de bosses
compostables amb nansa. Aquestes bosses tenen un
doble ús: portar la compra a casa i, després, poden
utilitzar-se com a bosses de la brossa orgànica. La
iniciativa ha estat molt ben acollida, tant pels paradistes
com pels clients. Les bosses es reparteixen des del
passat 24 de novembre i la campanya continuarà fins
que s’esgotin les existències.

Les dades:

Disponibilitat: 68.700 bosses compostables.
48.000 bosses compostables repartides fins al 8 de
gener:
 32.000 al Mercat de Sant Salvador

12.000 al Mercat de la Pelegrina
  4.000 al Mercat de la Carn

Campanya ‘Menys
residus és més vida’

Juntament amb la bossa, els paradistes van repartir
entre els seus clients un total de 2.000 calendaris de
l’any 2007 amb llavors de blat de moro, que es poden
plantar a casa. Les llavors de blat de moro s’escullen
perquè les bosses compostables estan fetes de midó de
blat de moro.

La campanya ‘Menys residus és més vida’ ha impulsat
d’altres iniciatives en el marc de la Fira del Gall i de la
Festa del Xató. Concretament, durant la celebració de
la Fira del Gall es va substituir l’habitual got de porexpan
per servir el brou, per una tassa de polipropilé reutilitzable,
i la Festa del Xató d’aquest any donava coberts
compostables, fets de midó de blat de moro, enlloc dels
tradicionals coberts de plàstic.

El Mercat d’Artesans del passat 10 de desembre a la
rambla de Sant Francesc va acollir l’exposició ‘Menys
residus és més vida’ i tallers de reciclatge, com el de
joguines amb material reciclat i diferents actes de les
passades Festes de Sant Raimon també van comptar
amb l’ús de vaixella reutilitzable i compostable.
La campanya ‘Menys residus és més vida’ s’ha finançat
amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya, la
Mancomunitat Intermunicipal Penedès-Garraf i
l’Ajuntament de Vilafranca.
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L’Ajuntament de Vilafranca ha reeditat els vídeos sobre
la Història de Vilafranca dels segles XVI al XX, editats
els anys 2000 i 2001, en format DVD. Aquesta reedició
consta de tres DVD i un llibre que es pot comprar a les
llibreries de Vilafranca, al preu de 25 euros. L’edició ha
estat coordinada pels historiadors Jordi Vidal, Ramon
Arnabat i Raimon Soler i és un projecte produït per
l’Ajuntament de Vilafranca, el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, a través de l’Arxiu Històric Comarcal de
l’Alt Penedès. Els DVD contenen més informació
específica de dates i personatges significatius i incorporen
una sessió dedicada a jocs interactius. Aquesta edició

L’Ajuntament reedita els vídeos sobre la
Història de Vilafranca en format
DVD acompanyats d’un llibre

L’Ajuntament de Vilafranca ha editat el llibre “Arbres
de Vilafranca”, un treball de Xavier Fàbregas, professor
titular de jardineria i paisatgisme de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona, de la Universitat Politècnica
de Catalunya. Vilafranca és una població que té un gran
nombre d’arbres i una gran diversitat (71 espècies
diferents) que conviden a donar-ho a conèixer. El llibre
recull les espècies més freqüents d’arbres que es troben
en els carrers, places i parcs de Vilafranca així com
algunes de menys abundants però igualment interessants.

El llibre ‘Arbres de Vilafranca’
recull les espècies més freqüents als
carrers, places i parcs de la ciutat

E l  l l i b r e
presenta 56
fitxes i es fa
amb un
marcat to
didàctic i
educatiu,
amb una  fo r ta
aposta per la informació
fotogràfica. S’ha intentat ser curós en les
descripcions botàniques, però amb un llenguatge planer
que converteixi el llibre en una eina per a tothom. Les
fitxes estan ordenades alfabèticament pel nom comú
en català. Per fer més fàcil la compressió al final del
llibre s’ha inclòs un petit glossari que recull els termes
botànics més utilitzats.

L’acte de presentació del llibre es va fer al Saló de
Sessions de la Casa de la Vila, amb l’assistència del
sots-director general de Paisatge i Acció Territorial de
la Generalitat de Catalunya, Jaume Busquets, la regidora-
coordinadora de l’Àrea de Via Pública, Anna Girona, i
l’autor del llibre, Xavier Fàbregas. L’acte el va cloure
l’Alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve. Del llibre se
n’han editat 1.000 exemplars.

està enfocada al
públic en general
i en especial a
aquelles persones
que desitgen
tenir recursos
p e d a g ò g i c s
relacionats amb
la història de Vilafranca.
Els DVD contenen un índex biogràfic
d’esdeveniments i personatges tant de la Vila
com de Catalunya, Espanya i el món, des de 1500 a
1982.
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Un conveni signat amb l’empresa Unió Llar Catalònia
permetrà finançar les obres de remodelació de les
instal·lacions del camp de futbol de l’Espirall, que tindrà
graderies noves i camp de gespa. El passat mes de
desembre es va signar el conveni a l’Ajuntament de
Vilafranca, amb presència de l’alcalde, Marcel Esteve;
el regidor responsable del Patronat Municipal d’Esports,
Joan Recasens; representants del club Base Espirall-
Les Clotes i directius d’Unió Llar Catalònia. Segons
aquest conveni, que possibilitarà la primera fase de les
obres de remodelació, Unió Llar Catalònia esponsoritza
l’equip del Base Espirall-Les Clotes i es fa càrrec del
50% del cost de construcció de la nova graderia del
camp de futbol.
D’altra banda, aquest també es realitzarà la segona fase
de la millora del camp de futbol de l’Espirall, vinculada
a la urbanització de l’entorn a la part posterior del
cementiri. Aquesta segona fase suposarà la col·locació
de gespa artificial cal camp de futbol i també la millora
dels accessos, de la il·luminació i de la zona
d’estacionament de vehicles. Aquestes darreres

actuacions estan relacionades directament amb la
urbanització de l’entorn i l’obertura d’un nou carrer
lateral al camp de futbol de l’Espirall. El projecte
d’aquests treballs s’està ultimant i l’equip de govern de
l’Ajuntament de Vilafranca preveu que puguin realitzar-
se dins d’aquest any 2007.

Signat el conveni per a la construcció de noves
graderies al camp de futbol de l’Espirall



15 Butlletí núm. 187

2 0 0 7  f e b r e r

El cobriment de les vies, una oportunitat històrica

El pas de la línia d’ample europeu permetrà a Vilafranca
constituir una nova continuïtat urbana entre els dos
sectors de la ciutat fins ara separats pel tren i, alhora,
obtenir un nou espai públic al bell mig del nucli urbà.
Aquest nou espai es concep com el gran parc urbà de
la ciutat, segons la proposta que ha guanyat el concurs
d’idees convocat per l’Ajuntament i que ha elaborat el
bufet Batlle i Roig.

L’Alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, afirma que el
cobriment i posterior urbanització de l’eix de les vies
del tren és el projecte més ambiciós de la Vilafranca
contemporània amb un total de 87.000 metres quadrats,
dels quals 40.000 corresponen a un nou espai obtingut
sobre les vies i 47.000 a espai reurbanitzat al seu
entorn. A inicis de 2008 es preveu que el cobriment
estigui finalitzat i que serà llavors quan es podrà abordar
la urbanització del nou espai. A banda de generar un
gran parc lineal de gairebé 1 quilòmetre i mig de
llargària, la proposta inclou també la millora de la
mobilitat entre els barris que tradicionalment havien
estat separats per les vies i el Pla Especial del carrer
del Comerç, que l’Ajuntament ha aprovat, serà un
element més de transformació dels entorns de l’eix
ferroviari. També es generaran noves places
d’estacionament de vehicles.

El pressupost del projecte d’urbanització de tot l’eix
ferroviari supera els 12 milions. El seu elevat cost
obligarà a realitzar el projecte per fases i requerirà de
finançament de diferents administracions.


