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La ministra d’Habitatge
visita Vilafranca

El nou auditori serà
una realitat l’any 2007

Es millorarà i ampliarà
l’actual estació de
rodalies de RENFE

Encara no tens el CD-ROM “Vilafranca a vol d’ocell”?

Retalla la butlleta de la pàgina 20

La rambla de Nostra
Senyora es començarà
a remodelar a principis
del 2006

La rambla de Nostra
Senyora es començarà
a remodelar a principis
del 2006



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
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
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EXPOSICIÓ “VILAFRANCA,

CAPITAL CULTURAL”
• Fins al 8 de gener

Lloc: capella de Sant Joan

RECOLLIDA DE CARTES
DEL PATGE REIAL RAIMON

• 26 de desembre :
- L’ESPIRALL, a partir de les 12

del migdia. Pl. Dr. Bonet
- MOLÍ D’EN ROVIRA, a partir de les 12

del migdia. C/ Magarola

• 29 de desembre:
- POBLE NOU, a partir de les 6

de la tarda. Parc Tívoli
- LA GIRADA, a partir de les 7
de la tarda. Rbla. de la Girada

• 30 de desembre:
- LES CLOTES, a partir de les 6

de la tarda. Pl. Verema
- BARCELONETA-SANT MAGÍ, a partir de les

6 de la tarda. Pl. Torras i Bages

• 2 i 3 de gener:
SALÓ DE SESSIONS DE LA CASA DE LA

VILA, a partir de les 6 de la tarda.

• 4 de gener:
- SANT JULIÀ, a partir de les 6  de la tarda.

C/ Eugeni d’Ors

FIRA ARTESANA DE REIS
• Dies 3, 4 i 5 de gener

Lloc: plaça de Santa Maria

CAVALCADA DE REIS
• Dijous 5 de gener, a partir

de les 6 de la tarda,
Sortida des del carrer Pere el Gran,

cantonada carrer Eugeni d’Ors

FESTES DE SANT RAIMON
FESTES D’HIVERN

• Del 7 al 23 de gener

FESTA DEL XATÓ
• Diumenge 22 de gener

Lloc: Rambla de Sant Francesc

MERCATS D’ARTESANS,
COL·LECCIONISME I PINTURA

• Diumenge 22 de gener
• Diumenge 12 de febrer

Lloc: Rambla de Sant Francesc

APLEC A L’ERMITA DE SANT PAU
• Diumenge 29 de gener

Lloc: ermita de la muntanya de Sant Pau

FIRAVÍ 2005
• Dies 16, 17, 18 i 19 de febrer
Lloc: Recinte Firal-Zona Esportiva



Imprès a Gràfiques del Foix, SL • Dipòsit Legal: B-14.660/81 Més informació
municipal  a

Edita: Ajuntament de Vilafranca del Penedès • Paper reciclat

www.vilafranca.org

El contingut d’aquest núm. del butlletí municipal “L’AJUNTAMENT INFORMA”
ha estat supervisat per la Comissió de Comunicació, constituïda per acord del
ple municipal en sessió del dia 21 de setembre de 2004 i integrada per
representants de tots els grups municipals.
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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.

Aigües de Vilafranca estrena magatzem i fa una
campanya per passar d’aforament a comptadors.

FIRAVI 2006, espai de negoci, espai d’oci.

El conseller de Relacions Institucionals i
Participació Joan Saura a Vilafranca.

El nou auditori serà una realitat  l’any 2007.

L’Ajuntament presenta un projecte per millorar i
ampliar l’actual estació de rodalies de RENFE.

Un estudi recomana l’alternativa dels terrenys de
la base de muntatge per situar l’estació de trens
regionals.

La Generalitat preveu que al 2010 ja hi hagi una
estació de trens regionals a Vilafranca i la connexió
Vilafranca-Vilanova per abans del 2026.

La rambla de Nostra Senyora es començarà a
remodelar a principis del 2006.

Un centenar d’entitats mostren la riquesa del
teixit associatiu al 3r Vilaentitats de Vilafranca.

La Ministra d’Habitatge visita Vilafranca.

S’incrementarà la freqüència de la neteja a la via
pública a partir del gener.

La Policia Local incrementa els efectius i els
recursos material i preveu traslladar-se a la nova
comissaria l’any 2007.

Obre portes la renovada pista d’atletisme.

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

Programació de Ràdio Vilafranca.

Pàgina 28

Pàgina 31
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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, Obres i Projectes. (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 M. 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, 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)
Els dimarts de 18 a 20 h., al despatx de la tercera
planta de la Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25
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Des de l’Ajuntament estem treballant perquè Vilafranca aconsegueixi incrementar de
manera notable el nombre de places d’aparcament de vehicles en un futur proper.
Vilafranca ha vist com en els darrers any ha anat creixent en nombre d’habitants i
paral·lelament també ha crescut el parc automobilístic de forma destacada. La nostra
Vila ha de saber respondre a les necessitats d’estacionament en els propers anys. Per
això des de l’Ajuntament estem projectant nous espais que han d’entrar en servei
properament.
Creiem que cal continuar potenciant l’activitat comercial i de serveis del centre de la
Vila i enfortir la capitalitat de Vilafranca. Per això, estem projectant la construcció d’un
nou aparcament soterrat al centre i més concretament, a la rambla de Sant Francesc.
Creiem que el centre de Vilafranca ha de tenir un gran aparcament soterrat que se sumi
als de la plaça del Penedès (220 places) i de Cal Rondina (240 places), aquest darrer
a l’aire lliure, que funcionen des de fa molts anys. Per això plantegem que la rambla
de Sant Francesc pugui acollir a mig termini un gran aparcament soterrat que com a
mínim pugui tenir la mateixa capacitat que el de la plaça del Penedès. D’aquesta manera
el centre de Vilafranca podrà doblar en pocs anys el nombre de places d’aparcament
soterrat. Un cop finalitzades les obres de remodelació de la rambla de Nostra Senyora,
previstes pels inicis del 2007, es començaran els estudis per fer-ho possible.
Però, des de l’Ajuntament de Vilafranca no sols treballem perquè el centre de Vilafranca
gaudeixi de més zones d’estacionament. En els darrers anys s’han obert espais importants
d’estacionament a l’aire lliure sota arbres en diversos barris de Vilafranca com el del
parc de Sant Julià (100 places); el de darrere els instituts i al costat de la Fundació
L’Espiga, tocant a l’avinguda de Tarragona (115 places); el del pati de la Serra (90
places), al barri de les Clotes; el de la plaça dels Segadors (40 places) al barri de
l’Espirall; el del parc de Llevant (70 places), entre els barris de l’Espirall i de la
Barceloneta-Sant Magí...

La previsió és que ja al 2006 es tirin endavant dos aparcaments:
• al balcó de les Clotes, amb unes 220 places,
• al costat del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny, al Molí d’en Rovira, amb unes 70
places.

Així mateix també s’està treballant en un nou aparcament al barri de l’Espirall i en un
altre a la zona del Pati del Gall (d’iniciativa privada) tocant al Centre i a la Barceloneta-
Sant Magí.
Amb aquestes previsions, més l’anunciat aparcament soterrat de la rambla de Sant
Francesc (amb un mínim de 250 places), més les zones d’estacionament previstes sobre
les vies dels tren, encara no quantificades i que donaran servei als barris de l’entorn i
als usuaris del transport públic, podem afirmar que Vilafranca podrà donar resposta a
les necessitats d’estacionament multiplicant per quatre el nombre de places d’aparcament
en els propers anys. Estem treballant per fer-les realitat ben aviat.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

Vilafranca multiplicarà per quatre el
nombre de places d’aparcament en
els propers anys

des de l’alcaldia
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Surt al
carrer la
Carta de
Serveis per
a la gent
gran

Aigües de Vilafranca disposa d’un nou magatzem situat
a la confluència dels carrers del Doctor Pasteur i del
Doctor Fleming, al barri del Molí d’en Rovira. Es tracta
d’un local de 140 m2 que actuarà com a centre logístic.
S’hi concentren els operaris, vehicles, material de
reposició que ha de permetre donar una resposta més
ràpida a les demandes dels abonats, sobretot en cas
d’avaria. En aquest punt també s’atenen les empreses
proveïdores de la companyia municipal. El nou magatzem
suposa també millorar l’entorn laboral dels treballadors
de l’empresa i disposar d’un garatge per als vehicles.
Era una vella aspiració del consell d’administració. Fins
ara, el magatzem estava situat al mateix edifici on hi
ha les oficines de l’Empresa Municipal d’Aigües de
Vilafranca, a la plaça de Jaume I. Ara, en canvi, es
disposa d’un centre logístic que incrementa la capacitat
de resposta en cas d’avaria i permet una ampliació de
les oficines.

Campanya d’estalvi d’aigua a les llars
L’Empresa Municipal d’Aigües va posar en marxa la
segona quinzena d’agost una campanya d’estalvi d’aigua
amb el lema “Gota a gota, s’esgota”. Després de les
accions divulgatives efectuades als mercats de Sant
Salvador i la Pelegrina, i als carrers del centre de la
Vila, en les quatre primeres setmanes de funcionament
de la campanya s’havien repartit un total de 385 kits

Aigües de Vilafranca estrena magatzem i fa una
campanya per passar d’aforament a comptadors

per a l’estalvi d’aigua. Els usuaris poden adquirir
voluntàriament kits d’estalvi abonant 6 euros a les
oficines de l’Empresa Municipal d’Aigües i aportant els
dos darrers rebuts de l’aigua. Els 6 euros li seran
retornats si l’abonat/da acredita que en l següent rebut
ha reduït el consum.

Passar d’aforament a comptador
Dins de les actuacions previstes per fomentar l’estalvi
d’aigua, l’Empresa també ha tirat endavant una campanya
per incentivar el canvi del sistema d’aforament pel de
comptadors, un sistema que requereix d’una inversió
prèvia per part de l’usuari que ha d’adaptar les
instal·lacions domèstiques al nou sistema. En aquest
sentit, gràcies a un acord amb Caixa Penedès, la
campanya preveu la possibilitat d’acollir-se a unes vies
de finançament de la inversió per tal d’incentivar canviar
al sistema de comptadors. El sistema de comptador a
la llarga suposa un estalvi per a l’usuari, ja que només
paga pel volum d’aigua consumida i no per la contrac-
tada.
D’ençà de la implantació, ara fa set anys, del sistema
de comptadors, que, d’entrada, va requerir adaptar la
xarxa de distribució, el nombre d’usuaris que utilitza
aquest nou sistema arriba a la meitat del nombre total
d’abonats a Aigües de Vilafranca.
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FIRAVI torna a obrir les seves portes als professionals
del sector vitivinícola entre els dies 16 i 18 de febrer
de 2006. L’edició d’enguany de FIRAVI 2006 presenta
una important novetat, la celebració del I Míting
Internacional de Turisme de les Rutes del Vi, un espai
dirigit a totes aquelles empreses i entitats que estan
relacionades amb l’enoturisme.
Una àrea d’exposició temàtica que recrearà les diferents
rutes del vi, tant de l’Estat Espanyol com d’Europa, i
on tenen cabuda des dels organismes oficials  vinculats
a l’enoturisme fins a empreses productores de vi i cava
amb serveis turístics.
Sota la proclama d’eslògan “espai de negoci, espai
d’oci” ens trobem amb un  FIRAVI que inicia una nova
etapa en la seva trajectòria sense perdre la seva identitat
i innovant amb un saló pioner.
Amb una renovada projecció, tant en els seus continguts
com en el seu procés de consolidació FIRAVI se celebrarà
entre els dies 16 i 18 de febrer amb estricte caràcter
professional.
L’objectiu principal del FIRAVI 2006 és convertir la fira
en un punt de referència internacional pels professionals
del sector vitivinícola. En aquest sentit es potenciarà

FIRAVI 2006,
espai de negoci, espai d’oci

la presència tant d’expositors com de visitants de la
zona mediterrània.
Una altra finalitat per a l’organització és convertir el
saló en el màxim exponent de les novetats existents al
sector per aconseguir una capacitat més competitiva
entre tota la cadena de valor de producció vitivinícola.
En total, 10.000 m2 acolliran a l’oferta global de FIRAVI,
i s’estima la presència de 15.000 visitants professionals.
L’oferta de FIRAVI 2006 estarà complementada per la
programació continuada d’activitats paral·leles i
extracongressuals per als públics expositors i visitants
amb el propòsit de recrear el millor espai de contactes
i intercanvis professionals. En aquest sentit, tant a l’àrea
vitivinícola com a la de les rutes del vi s’estan preparant
unes jornades de formació de caràcter internacional.

www.firavi.com
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El conseller de Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat Joan Saura va
ser a Vilafranca el passat 4 de novembre.

Saura, que visitava la Vila per primera vegada com a
conseller, va arribar en primer lloc a la Casa de la Vila
on va saludar el consistori,  va signar al llibre d’honor
i va ser obsequiat amb una miniatura de l’emblemàtic
Drac de Vilafranca. El conseller Saura va ser a Vilafranca
per inaugurar el cicle «La batalla per la memòria»,
organitzat pel Museu de Vilafranca i dedicat a recuperar
la memòria de les víctimes de la repressió franquista.
El cicle «La batalla per la memòria», organitzat pel
museu va rebre el suport del programa pel Memorial
Democràtic, impulsat per la conselleria de Relacions
Institucionals i Participació de la Generalitat. El cicle
s’iniciava amb la taula rodona, que portava per títol
«Els guardians del record», que va comptar amb les
intervencions del president del Museu, Josep Soler, de

la fundadora de l’Associació Dones del 36, Maria Salvo,
l’emissió d’una intervenció enregistrada del vilafranquí
Eusebi Pérez, lluitador antifeixista que va patir
l’internament al camp nazi de Mauthausen, així com
els parlaments de l’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve
i del conseller de Relacions Institucionals i Participació,
Joan Saura. Totes les intervencions de la taula rodona
van insistir en la necessitat de reconèixer la lluita per
les llibertats i la democràcia de les persones que van
patir la repressió de la dictadura franquista, per tal que
el seu exemple no caigui en l’oblit i el seu llegat arribi
a les noves generacions. En acabar la taula rodona, el
conseller de Relacions Institucionals i Participació, Joan
Saura, inaugurava la mostra ‘Escolta Franco!’. Es tractava
d’una instal·lació interactiva que, trenta anys després
de la mort de Franco, convidava els ciutadans a expressar-
li al dictador allò que la censura o la por no els va
permetre dir. La mostra incloïa l’exhibició pública del
bust de Franco que va presidir el saló de sessions de
l’Ajuntament de Vilafranca durant la dictadura i que
des que va ser retirat es troba dipositat al Museu de
Vilafranca.
Prèviament als actes celebrats al Museu, el conseller
Saura es va desplaçar al consell Comarcal de l’Alt
Penedès on es va reunir amb la Comissió Permanent
del Consell d’Alcalde i va signar quatre convenis per
desenvolupar projectes de participació ciutadana. L’import
total de l’aportació de la conselleria és de 23.000 euros
i els beneficiaris són ser el Consell Comarcal de l’Alt
Penedès i els ajuntaments de Vilafranca, Sant Sadurní
d’Anoia i Subirats. Vilafranca rebrà 5.000 euros destinats
a projectes de participació, com els que es desenvolupen
en matèria dels usos del cobriment de la via del tren i
de joventut.

El conseller de Relacions Institucionals i
Participació Joan Saura a Vilafranca
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Les obres de la primera fase de l’auditori polivalent
de Vilafranca podrien començar en les properes setmanes
i l’equipament seria ja utilitzable l’any 2007. La primera
de les tres fases en què està subdividit el projecte inclou
construcció de la sala principal, la sala de petit format
i les seves instal·lacions auxiliars sense l’equipament.
La segona fase inclouria l’equipament de les dues sales
per fer-les plenament operatives i la tercera fase compren
un espai per a les entitats musicals i d’arts escèniques
de la Vila i la urbanització dels entorns de l’auditori.
Aquest equipament emblemàtic serà el primer espai
per a l’activitat cultural de la Vila de nova construcció.
Aquest fet ha permès que el projecte hagi estat
àmpliament debatut i participat per la majoria de les
entitats musicals i de les arts escèniques que en podran
fer ús. El nou auditori ha d’esdevenir un focus d’irradiació
cultural i ha de refermar la capitalitat cultural de
Vilafranca.
L’auditori es construirà en uns terrenys situats al costat
del Pavelló Firal de la Zona Esportiva, tocant a l’avinguda
de Catalunya.
L’espai estarà dividit en tres subespais: la sala central,
la sala de petit format i l’espai per a les entitats i
associacions de la Vila.

La sala central serà polivalent, si bé per les seves
acurades condicions acústiques està primordialment
pensada per acollir actuacions musicals. Amb una
capacitat d’unes 500 persones, també podran tenir-hi
cabuda altres tipus d’activitats i d’espectacles. Les
butaques seran retràctils, de manera que la sala també
podrà acollir espectacles a peu dret. L’escenari de la
sala principal serà reversible i es podrà enfocar cap a
la zona posterior per tal de fer concerts a l’aire lliure
en un espai amb una capacitat per a milers de persones.
La sala de petit format tindrà una capacitat de 150-
160 persones i està pensada per espectacles amb
aforament reduït. Finalment, les entitats també tindran
els seus propis espais per fer-hi reunions, guardar
material o assajar, especialment en la nova sala de
dansa. Aquest espai estarà obert a les totes les entitats
i associacions musicals i de les arts escèniques
vilafranquines.
En total, el projecte contempla 2.550 m2 de superfície,
dels quals 2.071 són superfície total construïda i la
resta és urbanització de l’entorn. La primera fase està
valorada en 3,2 milions d’euros i la idea és que, acabada
la primera pugui començar la segona, per tal que
l’auditori estigui utilitzable a mitjans de l’any 2007.

El nou auditori serà una realitat
l’any 2007

espai entitats i associacions
sala de petit format

sala central
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L’Ajuntament de Vilafranca ha arribat a un acord amb
el Ministeri de Foment per ampliar i millorar l’actual
estació de rodalies de RENFE en el marc de les obres
de soterrament i cobriment de les vies que actualment
s’està executant. L’acord ha arribat després de mesos
de negociació entre l’Ajuntament i el ministeri i després

que l’Ajuntament hagués rebutjat dues alternatives per
remodelar l’estació de rodalies de RENFE presentades
pel ministeri. Una d’aquestes alternatives plantejava
baixar escales fins a sota les vies, creuar-les per sota i
tornar-ne a pujar. La tercera proposta, signada per
l’empresa d’enginyeria que treballa en aquest projecte

L’Ajuntament presenta un projecte per millorar
i ampliar l’actual estació de rodalies de RENFE
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pel Ministeri de Foment, satisfà les expectatives de
l’Ajuntament. Així, el projecte planteja una ampliació
del vestíbul de l’estació amb una marquesina que
s’estendrà per sobre de les vies soterrades. S’eliminaran
les barreres arquitectòniques presents a l’accés a
l’estació, sobretot les escales d’accés al vestíbul, i se
n’arranjarà l’interior. En definitiva, el projecte d’estació
manté l’edifici, que està  catalogat d’interès arquitectònic,
i permetrà aconseguir una estació més moderna i
integrada amb la plaça que quedarà entre l’estació i el
carrer del Comerç.

Ascensors, escales automàtiques
i convencionals per accedir a les vies

El projecte preveu escales automàtiques i convencionals
i ascensors per accedir a les vies que quedaran per sota
de l’estació i que seran visibles des del vestíbul ampliat
mitjançant vidrieres. El cost d’aquestes obres serà
assumit íntegrament pel Ministeri de Foment.
Paral·lelament a la millora de l’estació, l’Ajuntament
està treballant perquè en el futur s’incrementi la
freqüència dels trens de rodalies tant en direcció
Barcelona com en direcció Sant Vicenç de Calders per
tal que la línia C-4 de rodalies esdevingui un veritable
tramvia. L’Ajuntament plantejarà fins i tot la creació de
noves aturades en els polígons industrials per tal d’afavorir
la mobilitat dels treballadors en transport públic.

  1ª parada: Estació de trens regionals

El projecte per millorar i ampliar l’estació de Rodalies
referma que la construcció d’una Estació de Trens
Regionals als afores de Vilafranca no ha de fer perdre
importància a l’actual estació situada al centre. L’equip
de govern municipal ha afirmat que aquesta estació és
a Vilafranca des de l’any 1865 i que hi seguirà estant
durant molts anys més. També ha explicat que les dues
estacions de Vilafranca estaran connectades per tren i
que la primera aturada serà l’Estació de Trens Regionals,
evitant que els viatges hagin d’agafar el vehicle privat
per poder agafar els trens regionals directes a Barcelona.
L’equip de govern considera que tenir més d’una estació
al municipi és un avantatge i no pas un  inconvenient
i ha fet l’observació que les estacions de la línia del
TGV de ciutats com Tarragona o Figueres es construiran
en municipis veïns i Lleida s’està plantejant traslladar-
la als afores.
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Un estudi encarregat per l’Ajuntament a una empresa
externa d’enginyeria al voltant de la millor ubicació per
a la futura estació intermodal de trens regionals considera
la zona de la base de muntatge com la més viable. Arran
de les diferents opinions suscitades sobre si l’estació
de trens regionals havia de ser al centre o als afores de
Vilafranca, l’Ajuntament va encarregar fa uns mesos un
estudi per determinar la millor ubicació de l’estació
intermodal de trens regionals d’altes prestacions i de
rodalies en el terme municipal de Vilafranca. L’estudi,
elaborat per l’empresa d’enginyeria de traçats i estructures
Intraesa, que treballa des de fa molts anys per la
Generalitat, analitza les possibilitats d’ubicar l’estació
dins el nucli urbà o situar-la a la zona on es troba la
base de muntatge de les vies del TGV, a la sortida de
Vilafranca en direcció a La Granada. Aquesta darrera
opció és la recomanada i converteix l’estació intermodal
en un autèntic punt fort d’accessibilitat dins de la
comarca segons es desprèn de l’informe.
Segons l’estudi d’Intraesa, aquesta opció té diversos
avantatges. En primer lloc aprofita els terrenys de l’actual
base de muntatge. En segon lloc, minimitza les afeccions
a l’actual traçat de la línia d’ample europeu UIC. A
nivell d’explotació es pot potenciar el servei de RENFE

i el de l’ample europeu UIC de forma independent i
permet la construcció d’infraestructures complementàries
que donin un servei complet a l’usuari. De fet s’està
parlant de l’estació de regionals del Penedès, amb un
accés fàcil a través de la C-15 i que representa una
clara aposta per un transport públic més sostenible.
Altres alternatives plantejades per a la ubicació de
l’estació de regionals, com la que proposava fer-la a
l’actual estació de Rodalies del centre, l’estudi la
desestima perquè no tindria espai suficient per acollir
4 vies d’ample europeu UIC i per la modificació dels
pendents que comportaria a la zona de l’estació. L’altra
alternativa, que plantejava també ubicar l’estació de
regionals al centre si bé situant infrastructrures
anomenades “salts del moltó” a l’entrada i a la sortida
de Vilafranca, també és desestimada perquè comportaria
temps de penalització de parada molt gran per als trens
regionals (gairebé 12 minuts), dificultats en l’explotació
dels serveis de Rodalies i del servei de la línia d’ample
europeu UIC, incompatibilitat entre l’electrificació de
la línia de Rodalies RENFE i la línia d’ample UIC i
l’elevat cost de la infraestructura del “salt del moltó”,
que també comporta un gran impacte territorial.

Un estudi recomana l’alternativa dels terrenys
de la base de muntatge per situar l’estació de
trens regionals
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ESTACIÓ DE
TRENS REGIONALS
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La Generalitat ha tret a exposició pública el projecte
de l’Eix Transversal Ferroviari que uniria Girona amb
Lleida per ferrocarril. La documentació a exposició
pública conté informació sobre la planificació
infraestructural de ferrocarril a Catalunya. Entre aquesta
informació cal destacar la previsió que Vilafranca tingui
una estació de trens regionals l’any 2010. Aquesta
previsió confirma que la Generalitat ha assumit que la
capital de l’Alt Penedès ha de ser un nus important del
trànsit ferroviari a Catalunya. Segons les previsions
d’aquest estudi cinc trens regionals per hora i sentit
serien els que circularien per la nova línia d’ample
europeu, actualment en construcció.

A més, en el projecte del nou eix transversal ferroviari
també s’hi pot veure que la Generalitat té prevista per
abans del 2026 la nova línia de rodalies entre Vilafranca
i Vilanova. El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques Joaquim Nadal va anunciar l’inici dels tràmits
per al quart cinturó ferroviari, reclamat des de fa anys
pels municipis de la segona corona metropolitana, per
abans de final d’any. El conseller de Política Territorial
i Obres Públiques, Joaquim Nadal, va anunciar que el
govern iniciarà els tràmits per a l’estudi informatiu del
projecte. Aquest estudi definirà el traçat concret de la
línia de tren, que connectarà Mataró amb Vilanova
passant pel Vallès Oriental, el Vallès Occidental, el Baix
Llobregat, l’Alt Penedès i el Garraf.

La Generalitat preveu que al 2010 ja hi hagi una
estació de trens regionals a Vilafranca i la connexió
Vilafranca-Vilanova per abans del 2026
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La data prevista per a l’inici de les obres i l’entrada en
servei de la nova línia fèrria encara no estan establerts.
En tot cas, el calendari serà “més curt” que el de l’eix
transversal ferroviari -que s’ha de començar a construir
d’aquí a cinc anys i estar acabat el 2020-, perquè, en
aquest cas, hi ha trams ja construïts i menys quilòmetres

de via. L’anell ferroviari entre Mataró, Granollers,
Sabadell, Terrassa, Martorell, Vilafranca i Vilanova
aprofitaria part de les línies de Rodalies existents. Per
completar-lo, faltarien els trams Mataró-Granollers,
Martorell-Terrassa i Vilafranca-Vilanova i reformar enllaços
i connexions en algunes estacions.


