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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 93 657 01 10
Jutjat núm 2 93 657 01 20
Jutjat núm 3 93 657 01 30
Jutjat núm 4 93 657 01 40
Jutjat de guàrdia 93 657 01 04
Jutjats (oficina d’informació) 93 657 01 00
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 810 06 98
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 93 657 01 35
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

VISITA GUIADA: Vilafranca i l’esperit del vi

Dia 28 d’octubre, al Vinseum
Informació i reserves al Vinseum. Museu

de les Cultures del Vi de Catalunya

DIADA CASTELLERA DEL ROSER

Dia 28 d’octubre, a les 12h, a la plaça de la Vila
Diada de la colla de castellers Xicots de Vilafranca

SEMINARI: On han estat les dones?

Del 17 d’octubre al 12 de desembre, de 18,30h
a 20h, al Casal de les Dones

Seminari que proposa una selecció de les artistes
mes representatives que ens aporten

la seva mirada de dona

DIADA CASTELLERA DE TOTS SANTS

Dia 1 de novembre, a les 12,30h,
a la plaça de la Vila

Diada de la colla dels Castellers de Vilafranca

EXPOSICIÓ: Àfrica sí té solució

Fins al 30 d’octubre a la sala d’actes
de l’Escorxador

Exposició emmarcada en la VIII Setmana de la
Solidaritat que proposa una sensibilització
sobre l'Àfrica subsahariana, vista des d'una

perspectiva més positiva.

VISITA GUIADA: Vilafranca modernista

Dia 4 de novembre, de 11 a 14h, al Vinseum
Informació i reserves al Patronat Municipal

de Turisme

TEATRE: Les sabates noves de l'emperador

Dia 4 de novembre, a les 12h, al Casal de Vilafranca
Espectacle infantil, programat per la Xarxa
d'espectacles infantils i juvenils, a càrrec

de la companyia de teatre Anna Roca.

TEATRE: Una noche con Gabino Diego

Dia 4 de novembre, a les 19h, a Cal Bolet

Mercat d’artesans, brocanters i pintura

Dia 11 de novembre, de 10h a 14h,
a la rambla de Sant Francesc

EXPOSICIÓ: Gravats de Goya

Gravats: Capritxos i Desastres
Fins a l’11 de novembre,
a la Capella de Sant Joan

EXPOSICIÓ: El vi, ferment de tardor,
sempre és primavera

Fins al 18 de novembre, a la Capella
de Sant Pelegrí

Xavier Nogués i Josep Guinovart
es retroben a VINSEUM
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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.

El bus urbà amplia horaris i també funciona els
diumenges i dies festius.

Ràdio Vilafranca, 25 anys informant.

Llei de Barris.

Campanya per a la igualtat a la feina.

Nova oficina dels Serveis Socials. Trasllat del
Casal de les Dones.

Aquest estiu s’han realitzat diverses millores a la
via pública.

http://www.vilafranca.cat, més informació i més
servei. L’Ajuntament presenta la publicació
‘Vilafranca del Penedès en xifres’ i el plànol oficial
de la ciutat.

Carpeta del Patrimoni històric.
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HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS



des de l’alcaldia
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Ara fa quatre mesos que vaig assumir novament la responsabilitat de l’alcaldia de
Vilafranca del Penedès, després de les eleccions municipals celebrades el 27 de maig
passat. Els vilafranquins i les vilafranquines van decidir en aquelles eleccions no donar
la majoria a cap de les formacions polítiques representades ni facilitar la formació de
governs de coalició que sumessin majories per excloure cap formació política. Però, la
veu dels ciutadans i les ciutadanes va expressar, sobretot, la voluntat d’un gran acord
per Vilafranca, un acord basat en el diàleg permanent amb totes les formacions polítiques
i al llarg de tot el mandat.

Ara més que mai no hi poden haver veritats absolutes ni exclusions interessades. Aquesta
ha de ser la legislatura del diàleg. Del diàleg que ens ha de portar a l’entesa en tots els
grans reptes que Vilafranca té al seu davant.

Vull fer realitat aquest acord amb tot el plenari i des de l’equip de govern, on afrontarem
amb rigor i competència els reptes que es plantegin. Amb diàleg i més diàleg que ens
portarà a acords i sobretot a la decisió per tirar-los endavant. Sé que serà un camí ple
de complexitat. Però Vilafranca necessita i ens exigeix la responsabilitat d’arribar a bon
port. I tot plegat des del respecte i dedicació que ens mereix el nostre Ajuntament com
la més alta institució democràtica de tots els vilafranquins i de totes les vilafranquines.

Des de la voluntat de dedicar tot el meu esforç i el meu treball a la vila que tenim el
goig de compartir, vetllaré que sigui així sempre i em trobaran com Alcalde el més exigent
dels vilafranquins per la feina ben feta i encara com a vilafranquí el més il·lusionat dels
ciutadans per fer de Vilafranca la millor de les viles per fer créixer els nostres fills i filles.
I així també tots i cadascun dels regidors i regidores que integren el govern municipal.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

Diàleg i acord per Vilafranca



El servei de bus urbà de Vilafranca del Penedès ha
millorat el servei amb una destacada ampliació d’horaris
i el seu funcionament en diumenges i dies festius.

A la Línia 1, que connecta l’estació de Vilafranca amb
la resta de la ciutat i l’hospital comarcal, el servei
s’inicia una hora abans als matins i el primer bus surt
de l’estació a les 6,58h. La novetat més destacada és
la posada en funcionament del servei els diumenges i
festius en aquesta línia, responent la demanda dels
usuaris. L’horari de pas dels vehicles els diumenges i
festius és de 6,58h a 15,35h.

La Línia 2, que connecta l’estació amb l’hospital i la
resta de la ciutat (recorregut similar a la línia 1, però
en sentit invers), amplia el seu horari a les tardes. El
nou horari d’aquesta línia és de dilluns a divendres de
8,10h a 21,50h.

La Línia 3, que connecta l’estació de tren, el centre de
la ciutat i l’hospital, manté el seu recorregut i horari
habituals, de dilluns a divendres de 6,45h a 20,05h.



L’emissora municipal Ràdio Vilafranca celebra aquest
any el seu 25 aniversari. L'Ajuntament de Vilafranca va
posar en marxa l’emissora l'estiu de 1982 com una
aposta per la diversitat comunicativa en l'àmbit local.
El 12 de juliol es van fer les primeres proves tècniques
que consistirien en unes emissions musicals d'uns 15
minuts de durada. Tres dies després, la programació ja
té una hora de durada i, amb aquest motiu, el regidor
Telm Huguet pronuncia una salutació d'obertura de
l'emissora en el seu període de proves. La inauguració
oficial de Ràdio Vilafranca es va fer el 25 d’agost de
1982, amb la participació de l’alcalde Fèlix Sogas, del
locutor Salvador Escamilla i l’actuació de Quico Pi de
la Serra.

Al llarg de tots aquests anys, Ràdio Vilafranca ha anat
consolidant i ampliant la seva programació, fins a
convertir-se en un punt de referència informatiu i
comunicatiu a Vilafranca i la comarca. La bona feina
dels professionals i els molts oients que han fet seva
la ràdio han fet possible aquesta assenyalada trajectòria
de 25 anys.

Per celebrar el 25è aniversari l’emissora ha emès en
els darrers mesos un seguit de programes especials de
commemoració durant el mes de juliol la ràdio va sortir

al carrer amb propostes en directe des de les festes de
barri o amb el sopar popular d’aniversari que el dia 13
de juliol va reunir unes 400 persones a la plaça de la
Vila. Com a preludi de la festa major, el dia 26 d’agost
el grup Pegasus, autor de la sintonia de l’emissora, va
oferir un concert, en el qual es va presentar la renovació
d’aquesta sintonia. Abans d’acabar l’any està prevista
la presentació d’un DVD commemoratiu del 25 aniversari
i un concert de cloenda.

La programació

Ràdio Vilafranca, que des del 1998 s’integra al Consorci
de Comunicació Local (CCL), ha consolidat la seva
programació i l’equip de professionals en aquests 25
anys i actualment emet programació pròpia entre les
8h i les 23h i a partir d’aquesta hora, es repeteix
l’emissió del dia.
Més informació a la pàgina web de l’emissora:
http://www.rtvvilafranca.cat
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L’adjudicació dels ajuts previstos a la Llei de millora
de barris, àrees urbanes i viles d’aquest any 2007 inclou
la proposta de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
per actuar al barri de l’Espirall. La construcció d’un
centre cívic i una biblioteca en l’espai que actualment
ocupa el parc de Bombers és una de les principals
inversions previstes.

Era la segona vegada consecutiva que l’Ajuntament de
Vilafranca presentava el barri de l’Espirall a la convocatòria
que fa el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya. El projecte
presentat està valorat en 10,8 MEUR, la meitat dels
quals seran aportats per la Generalitat, és a dir, un total
de 5,4 MEUR.

El projecte d’actuació al barri de l’Espirall comprèn una
intervenció integral per executar al barri durant el període
2007-2011 i parteix d’una sèrie d’actuacions dividides
en tres àmbits principals: actuacions en l’espai públic,
dotació o millora d’equipaments i activitats de formació,
dinamització i integració.

El projecte incideix en els camps de millora de l’espai
públic, rehabilitació i equipaments col·lectius,
incorporació de les tecnologies de la informació, foment
de la sostenibilitat, equitat de gènere, programes de
millora social, urbanística i econòmica, i accessibilitat
i supressió de barreres arquitectòniques.

Algunes actuacions destacades:

• Construcció d’un nou centre cívic i biblioteca, amb
una sala d’actes i d’exposicions i un hotel d’entitats,
en l’espai que ocupa actualment el parc de Bombers
al carrer de l’Espirall.

• Urbanització de les places Doctor Bonet i Pau Casals
i creació d’un parc infantil.

• Urbanització dels carrers comercials del barri.
• Arranjament dels espais lliures entre els blocs a la

zona dels habitatges “sindicals”.
• Remodelació de la zona esportiva de l’Espirall.
• Programa de rehabilitació de façanes.
• Espai TIC i projecte Casa Petita al Centre Cívic.
• Construcció d’una minideixalleria.
• Construcció de guals per a minusvàlids.



Dels 24 projectes de barris aprovats per la Generalitat
aquest any 2007, el de l’Espirall és el setè que rep més
subvenció. Per davant només té els barris del Coll i de
la Bordeta de Barcelona, el sector de Ponent de
Viladecans, el barri de Sant Roc de Badalona, Rocafonda-
El Palau de Mataró i la Part Alta de Tarragona.

Aquesta llei, vigent des de 2004, té per objectiu promoure
la rehabilitació global de barris per evitar-ne la degradació
i millorar les condicions de vida dels residents en
aquestes àrees, afavorint d’aquesta manera la cohesió
social. Per aconseguir-ho, la llei estableix la creació
d’un fons a disposició dels ajuntaments que presentin
projectes d’intervenció integral que tinguin com a
objectiu la millora urbanística, social i econòmica dels
barris.

Les xifres

10,8 MEUR d’inversió
32 actuacions

Període execució: 2007-2011

Àmbit d’actuació: 299.518 m2

8.374 habitants



El Servei de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament
de Vilafranca ha posat en marxa una original campanya
adreçada a la ciutadania en general sobre la igualtat
entre homes i dones en diferents contextos de treball.
Aquesta acció s’emmarca en el projecte IGUALEM de
la Iniciativa Comunitària EQUAL, que s’està
desenvolupant a l’Eix Diagonal, format per les ciutats
de Vilafranca del Penedès, Manresa, Vilanova i la Geltrú
i Igualada. Aquesta campanya es materialitza en la
distribució i la itinerància d’uns expositors il·lustrats
per diferents espais amb nombrosa afluència de públic
com l’Hospital Comarcal, els equipaments municipals
o els centres educatius.
Paral·lelament, es distribuiran uns díptics a tot color
amb els mateixos continguts dels expositors, que
presenten unes il·lustracions de la dibuixant Eva Garcés,
amb un discret toc d’humor. En elles es reflecteixen
situacions quotidianes tant de l’àmbit del treball retribuït
com en el de les tasques domèstiques, la cura de les
persones, etc. Les frases “A la feina, iguals...”;
“...compartir per a igualar”; A casa, iguals...“; “La
igualtat a la feina és cosa de tots...” s’alternen amb el
logotip del projecte Igualem i les il·lustracions.

Oferta formativa 2007
El Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) ha aprovat
l'oferta formativa corresponent a l’exercici 2007,

integrada per cursos destinats a persones en situació
d’atur, que ha presentat el CFO Francesc Layret de
l'Ajuntament de Vilafranca.
L'oferta del 2007 proposa un ventall important d’accions
formatives per a les persones en atur que volen millorar
les seves possibilitats per trobar feina. Es tracta de
diferents cursos teòricopràctics, una part dels quals
s’han iniciat aquest mes de setembre i finalitzaran,
aproximadament, el mes de juny de 2008.

Especialitats que s’imparteixen:
Auxiliar d’infermeria de geriatria, Socorrista aquàtic,
Administratiu/iva comptable, Tècnic/a en automatismes
amb control programable, Electricista d’edificis,
Dependent/a de comerç i Cambrer/a de restaurant o
bar.
Aquesta oferta formativa es complementa amb les
propostes del SEFED (Simulació d’empreses amb finalitat
educativa), els Programes de Garantia Social com el
TEVA, que es desenvoluparà en la especialitat d'Auxiliar
de Cuina per a joves, i d'altres accions formatives. Les
persones interessades poden demanar més informació
a les dependències del mateix centre Francesc Layret,
situat al recinte de La Fassina (avinguda de Catalunya,
s/n. telèfon 93 817 13 24), o bé al SOIP (Servei
d'orientació i inserció professional, a la plaça del
Penedès, 4 planta baixa, tel. 93 817 24 47).



El passat 13 de setembre es va fer la inauguració dels
nous locals d’oficines i atenció al públic dels Serveis
Socials de l’Ajuntament de Vilafranca, amb l’assistència
de l’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, acompanyat
de la regidora de Serveis Socials, Teresa Terrades, i
tècnics responsables del servei. També hi eren diferents
regidors dels Consistori i treballadors municipals de
l’Àrea de Serveis Personals, a més de representants de
diferents associacions i entitats relacionades amb
l’atenció social.

En del decurs de l’acte es va assenyalar que les noves
dependències són un “recurs imprescindible per fer
dels serveis socials un servei que avança i afronta nous
reptes”, per “impulsar polítiques de compromís social
que millorin la resposta vers les dificultats de la nostra
ciutadania”.

Serveis Socials
Carrer dels Ferrers, 49

Telèfon 93 892 03 66

Horari de dilluns a divendres de 10h a 14h

També el Casal de les Dones ha estrenat nova seu
després de l’estiu i ha inaugurat el curs a les noves
dependències del servei, situades a la plaça de la
Verema, número 1. El Casal de la Dona és el recurs
municipal del Pla per la Igualtat que té com a objectiu
potenciar la participació i la igualtat d'oportunitats de
les dones en tots els àmbits socials. Poden accedir-hi
totes les dones de Vilafranca

Casal de les Dones
Plaça de la Verema, 1. 1a planta

Telèfon 93 890 32 18

Horari de dilluns a divendres de 10h a 13h i de dilluns
a dijous, de 15h a 19h.



Adequació de rotondes al barri de Sant
Julià

Al barri de Sant Julià s’han fet els treballs d’adequació
de tres rotondes: a les cruïlles del carrer Eugeni d'Ors
i Pere el Gran, carrer Pere el Gran i avinguda Pla del
Diable i carrer Eugeni d'Ors i avinguda de Catalunya.

Les rotondes, on no s'hi pot parar ni estacionar els
vehicles, s’han realitzat amb una peça similar a l'existent
a les rotondes de les avingudes de Tarragona i Barcelona.
La solució s'ha utilitzat anteriorment en d'altres rotondes
de la ciutat, i també d'altres municipis catalans, amb
bons resultats de resistència i manteniment.

D’altra banda, l’Ajuntament ja ha adjudicat els treballs
d’adequació de tres rotondes més, en aquest cas al barri
de l’Espirall. Es tracta les rotondes situades al carrer
de Guardiola, en les cruïlles amb la plaça del Pedró i
amb la plaça dels Segadors, i la que està situada a la
cruïlla carrer de l’Espirall-avinguda de la Pelegrina,
coneguda com la rotonda de l’hospital. Els treballs han
estat adjudicats a una empresa constructora per un
import de gairebé 35.000 euros.

L’Ajuntament de Vilafranca ha aprofitat les setmanes
d’estiu per dur a terme un seguit d’intervencions i
actuacions de millora a la via pública. L’àmbit de la via
pública és un element prioritari per a l’equip de govern,
ja que propicia una millora de les condicions de vida
de la població.

Al barri de Sant Julià s’han realitzat algunes actuacions
com la finalització del nou espai públic tocant a la plaça
de la Sardana i al carrer Eugeni d’Ors, que s’ha remodelat
o l’adequació de tres rotondes situades al c/ Eugeni
d’Ors amb Pere el Gran, al c/ Pere el Gran amb avinguda
del Pla del Diable i c/ Eugeni d’Ors amb avinguda
Catalunya.

També s’ha executat el reasfaltat de diverses vies
públiques a Vilafranca, entre elles a la Zona Esportiva
i a l’avinguda del Pla del Diable i s’han substituït jocs
infantils en diverses places i parcs, entre aquests, al
parc de Sant Julià.

Nous passos de vianants remuntables

Aquest estiu han quedat habilitats diversos guals
remuntables davant de centres educatius i en vies
públiques on el trànsit de vehicles i de vianants és
elevat. Concretament, aquesta passos de vianants s’han
situat a l’avinguda d’Europa (prop de les entrades al
CEIP Dolors Piera), al carrer Amàlia Soler (escola
Montagut), al carrer Eugeni d’Ors (Fundació L’Espiga)
i al carrer Ponent (parvulari de l’escola Sant Ramon).



La pàgina web de l’Ajuntament de Vilafranca s’ha
renovat per convertir-se en un canal d’informació més
efectiu i fiable que permeti al ciutadà relacionar-se amb
l’Ajuntament d’una manera còmoda i fàcil. El nou espai,
de disseny més amable i funcional, dóna a conèixer de
forma clara els serveis al ciutadà, la ciutat i els diferents
projectes municipals.

La informació s’estructura en dues àrees: informació de
la institució i informació pràctica i de serveis disponibles
per al ciutadà. En el primer àmbit es recull tota la
informació de caire institucional, així com l’acció de
govern i campanyes puntuals, a més d’una definició i
informació d’interès de la ciutat. En el segon àmbit,
l’usuari accedeix a tota la informació i serveis que
depenen de l’Ajuntament.

Amb el nou projecte s’avança cap al concepte
d’administració oberta, que ha de contribuir a millorar
en capacitat de servei i atenció al ciutadà, optimitzar
processos de gestió diversos i millorar en aspectes com
la rapidesa o l’horari d’atenció, entre d’altres. La nova

pàgina web treballa per fer efectiva de forma progressiva
la tramitació on line, així com diverses fórmules
d’interacció. Un dels objectius és aprofitar la xarxa com
un mitjà rellevant en la interacció del ciutadà també
com a canal de participació ciutadana.

Apartats disponibles des de la plana inicial del web
http://www.vilafranca.cat:
L’Ajuntament. Informació institucional i de l’acció de
govern.
L’Ajuntament t’informa. Notícies, actualitat, anuncis i
agenda.
Tràmits. Recull de les tramitacions que depenen de
l’Ajuntament de Vilafranca, adreçades als ciutadans, a
les empreses i a les entitats.
La ciutat tema a tema. Tractament en profunditat de
diversos temes de la ciutat d’interès ciutadà.
Sobre la ciutat. Un recorregut pels diferents aspectes
que ens permetran conèixer la ciutat.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha editat en
format de llibrets les estadístiques de la població
elaborats amb dades del Padró Municipal d’Habitants
referides als anys 2003, 2004, 2005 i 2006. Amb
aquestes publicacions l’Ajuntament de Vilafranca vol
posar a l’abast de la ciutadania els aspectes més
significatius de la realitat social i demogràfica
vilafranquina, en un moment en què Vilafranca es
consolida com a capital del Penedès i centre econòmic
i de serveis del seu entorn més immediat.

Dels llibrets, se n’han editat 500 exemplars de cada
any, que es distribuiran entre els diversos serveis
municipals i s’enviaran a les entitats i associacions de
Vilafranca i als centres educatius, biblioteques i sales
d’estudi de la Vila. De la informació continguda en les
publicacions “Vilafranca del Penedès en xifres”
corresponents als anys 2003, 2004, 2005 i 2006 se
n’ha fet una versió virtual que es pot consultar a la web
http://www.vilafranca.org/html/infoiactualitat/publicaci
ons/poblacio.html.

D’altra banda, s’ha editat un conjunt de quatre plànols

oficials del municipi en quatre formats diferents i amb
les dades actualitzades referides al mes d’agost
d’enguany:
• Plànol del terme municipal, que inclou com a novetat
tota la toponímia rústica del terme municipal.
• Plànol del nucli urbà, que inclou tota la nomenclatura
de la xarxa viària i dels equipaments i serveis.
• Plànol turístic, que ha estat elaborat conjuntament
amb el Patronat Municipal de Comerç i Turisme. Inclou
el centre històric i el seus entorns.
• Guia de carrers, que inclou el nucli urbà amb tots els
noms de les vies públiques i amb el carrerer a la part
del darrere per facilitar la seva localització.



L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha editat la
carpeta Documents del Patrimoni Històric de Vilafranca
amb les dues primeres làmines: una reproducció del
document de venda que fa Ermengarda al seu fill Albert
l’any 1055 del patrimoni familiar a la torre Dela, territori
considerat embrió de la vila, i un mapa de la ciutat

medieval, dels segles XIII, XIV i XV, ubicada damunt
d’un plànol de la Vilafranca actual. Aquestes són les
dues primeres làmines de la carpeta que s’anirà
completant amb noves aportacions d’altres documents
que ressalten el valor històric i patrimonial de la ciutat.



El passat diumenge 23 de setembre es va inaugurar
el nou camp municipal de futbol de l’Espirall (camp 4)
coincidint amb el primer partit de lliga, que enfrontava
el Base Espirall-Les Clotes CF davant el Vallirana UD.
La principal novetat de l'equipament és la col·locació
de gespa artificial, que el converteix en el segon camp
de gespa artificial a Vilafranca.

La millora del camp ha consistit en la construcció d'una
nova graderia per al públic, la col·locació de la gespa
artificial al camp i una reforma integral de l'espai, amb
un nou accés a través d'un carrer lateral i una àrea per
a àrbitres i jugadors independent del públic. També s'ha
millorat la il·luminació del camp i s’han suprimit les
barreres arquitectòniques que existien en l'equipament.
Aquesta primera fase de les obres de remodelació de
l’espai s’ha realitzat aquest estiu amb una inversió
d’1milió d’euros, finançats majoritàriament per
l’Ajuntament de Vilafranca, amb diverses aportacions
econòmiques de la Diputació de Barcelona, la Generalitat
de Catalunya i les empreses Unió Llar Catalonia i ONCE.
En una segona fase es preveu la connexió de la zona
amb el vial darrera del cementiri, l’habilitació d’un
pàrquing amb una cinquantena de places i, més
endavant, l’ampliació de la zona esportiva amb nous
equipaments.

Per tal d’arrodonir una jornada esportiva i festiva alhora,
l'acte d'inauguració de divendres va iniciar-se al matí
amb un torneig de Futbol-7 entre els equips infantils
dels clubs Base Espirall-Les Clotes, Fundació Esportiva
At. Vilafranca, FC Hristo Stoitchkov, Montagut Associació
Cultural i Escola Futbol C.P. Sant Ramon. A continuació
es va disputar un partit de veterans entre el Vilafranca
i el Base-Espirall-Les Clotes CF. I a la tarda es va fer
l’acte oficial d’inauguració amb els parlaments i
l’homenatge als expresidents del Base Espirall-Les Clotes
CF i el partit de Primera Categoria Territorial, grup 3,
entre els Base-Espirall-Les Clotes CF i el Vallirana UD.



Uns 7.000 alumnes dels diferents nivells educatius
han començat aquest curs 2007-2008 a Vilafranca
amb normalitat. Les xifres globals indiquen que uns
500 infants assisteixen a les diferents llars d’infants,
3.700 alumnes cursen estudis d’educació infantil i
primària, uns 2.000 alumnes de secundària i encara
hi ha un miler d’alumnes més que cursen estudis post
obligatoris (batxillerat, cicles formatius...). Tot aquest
alumnat serà atès per més de 500 educadors, mestres
o professors i 50 persones més treballaran en feines
auxiliars.

Oficina Municipal d’Escolarització

Una novetat destacada d’aquest curs 2007-2008 és la
posada en funcionament l’Oficina Municipal
d’Escolarització, l’OME, un instrument de col·laboració
entre l’Ajuntament i el Departament d’Educació de la
Generalitat en el procés d’escolarització de l’alumnat
als centres docents finançats amb fons públics del
municipi. Les finalitats d’aquesta oficina són establir
els mecanismes necessaris per orientar i informar les
famílies, gestionar la incorporació tardana al llarg del
curs escolar, recollir les sol·licituds d’escolarització,
procurar una distribució equilibrada de l’alumnat amb
necessitats educatives específiques i supervisar el procés
d’admissió de l’alumnat i el compliment de les normes
que el regulen.

L’OME està situada al carrer Santa Maria, número 2,
1r pis i l’horari d’atenció és els dilluns, dimarts i dijous
de 9h a 14h.

Nova escola i millores a l’estiu

Aquest any destaca també la construcció del nou edifici
del CEIP Dolors Piera, que ja va iniciar el curs passat
les classes en un espai provisional a les instal·lacions
del CEIP Cristòfor Mestre. La Generalitat de Catalunya
construeix el nou edifici, de quasi 3.500 metres quadrats,
a la Girada, entre l’avinguda d’Europa i la via del tren,
amb una inversió que supera els 3 milions d’euros. El
nou CEIP Dolors Piera ha iniciat les classes al nou centre
amb la posada en funcionament de la zona d’educació
infantil. La nova escola serà de dues línies d’educació
infantil (P3, P4 i P5) i primària (de 1r a 6è de primària),
si bé l’escola es desplegarà progressivament i aquest
primer curs acull només nens i nenes de P3, P4 i P5,
1r i 2n.

L’edifici comptarà amb 18 aules (6 per a educació
infantil i 12 per a educació primària), gimnàs, menjador,
cuina amb l’equipament corresponent, aules d’informàtica
i de plàstica i biblioteca i espais d’administració i
direcció del centre. El centre consta de dos edificis un
per a educació infantil i un altre per a primària, cadascun
amb el seu respectiu pati independent, enllaçats pel
vestíbul d’entrada. El gimnàs, les pistes esportives i la
biblioteca tindran accessos independents de manera
que es puguin utilitzar fora de l’horari lectiu de l’escola.

L’escola se situa al costat de la llar municipal d’infants
El Parquet i només separada d’aquesta per la prolongació
de l’avinguda de Lluís Companys, a la Girada, que en
el futur ha d’enllaçar per sobre del cobriment de la via
amb el carrer de Tossa de Mar, al barri del Poble Nou.
Al costat mateix, la Generalitat també hi ha de construir
el nou institut d’ensenyament secundari, que portarà el
nom de Marta Mata, en uns terrenys que ja han estat
cedits per l’Ajuntament i formalment acceptats pel
Departament d’Educació.



A banda dels espais i les 5 aules necessàries per iniciar
el curs al CEIP Dolors Piera, aquest estiu també s’han
fet millores en d’altres centres de la vila:

• Nova aula construïda per la Generalitat al CEIP Baltà
Elias per atendre l’augment d’educació infantil. En
aquesta escola, s’han millorat els sorrals i s’han pintat
les dependències.

• Ampliació de la llar d’infants Sol Solet, amb una
inversió de 100.000 euros.

• Nova calefacció  d’educació infantil del CEIP Pau
Boada.

• Millores al CEIP Cristòfor Mestre (complements a la
instal·lació de projectors i pantalles i remodelació
dels sorrals, entre d’altres).

• Canvi de paviment al pati interior de la llar d’infants
Lola Anglada.

• Abans de l’estiu s’havien acabat les feines d’adequació
del soterrani del CEIP Estalella Graells. La segona
fase de les obres de reordenació i millora interna del
centre s’anirà fent al llarg del curs escolar.

PSC: Vilafranca ha iniciat un nou curs amb més
recursos i millor servei. La nova escola Dolors Piera
i una renovada i ampliada llar d’infants Sol Solet són
dues de les millores destacades. Però destaquem la
posada en funcionament de l’Oficina Municipal
d’Escolarització, una nova eina per aconseguir un
millor procés de matriculació escolar. Des de
l’Ajuntament continuem treballant perquè projectes
com el quart institut o una nova escola al Molí d’en
Rovira siguin també una realitat.

CIU: A Vilafranca falten més centres educatius. Una
nova escola millora el que hi ha, però caldria una
escola en cada barri de la vila. El Molí d’en Rovira
és una zona de creixement sense serveis, tampoc en
educació. També existeix una demanda creixent en
llars d’infants i l’Ajuntament cal que s’hi impliqui
d’una manera decissiva. I finalment, cal procedir a
ajudar a la integració de la nova immigració. I això
passa per un coneixement important de la nostra
llengua, el català.

CUP: L’ensenyament és el pilar fonamental en la
formació de la persona com a ésser social, i per tant
cal que les institucions i, sobretot l’Ajuntament, facin
una aposta ferma per l’ensenyament públic.
L’Ajuntament ha de donar suport incondicional a
l’escola pública. Cal, doncs, reclamar el traspàs de
competències a la Generalitat com a única eina que
ens permetrà garantir l’ensenyament i la seva qualitat
a la nostra vila.

PP: És molt positiu que a l ‘inici del nou curs escolar
 hagin entrat en funcionament l’ampliació de la llar
d’infants Sol Solet del barri de Sant Julià i l’obertura
d’un nou centre escolar al barri de la Girada. Però,
no ens podem descuidar de continuar treballant per
a la construcció de nous centres escolars. Dintre de
no gaire temps seran necessaris nous instituts a la
Girada i a l’Espirall, una escola al Molí d’En Rovira
o  una llar d’infants a Les Clotes.

ERC: Des d’Esquerra defensem que l’educació sigui
una eina per potenciar la identitat nacional catalana
com el punt de trobada del conjunt de la ciutadania,
sigui quin sigui el seu origen, la seva llengua i el seu
punt de partida al si de la societat. Aquest procés
ha de ser capaç d’esdevenir també un vehicle útil
per a la integració col·lectiva i per a la potenciació
d’un marc general de benestar i qualitat de vida.

ICV-EUiA: En l’àmbit de l’educació primària, més
enllà del manteniment, cal potenciar l’oficina
d’escolarització per aconseguir un procés de
matriculació equitatiu que garanteixi igualtat d’accés,
transparència, gratuïtat i no segregació. Pel que fa
a les llars d’infants creiem positiu que finalment la
Generalitat estigui assumint obligacions que els
governs de Pujol havien negat i que l’Ajuntament va
assumir sense recursos.


