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Enllaç de l’avinguda de la Pelegrina
amb la rotonda nord de la variant de
la N-340
L’Ajuntament ha adjudicat el projecte per connectar directament
la rotonda de la variant de la N-340 pel cantó de Barcelona
amb l’avinguda de la Pelegrina. Aquest projecte possibilitarà
que els vehicles que entren a la Vila provinents de l’Autopista
A-7 o de la carretera N-340 però que no han d’entrar cap a
l’interior del nucli urbà, no hagin d’arribar fins a la rotonda de
l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Manuel Barba i Roca
i connectin directament amb l’avinguda de la Pelegrina i des
d’aquí puguin anar cap a Sant Sadurní, Igualada o altres
municipis de la comarca o fins i tot altres sectors de la mateixa
Vila. La construcció d’aquest enllaç forçarà que s’hagi d’utilitzar
el darrer tram de l’avinguda de la Pelegrina per als vehicles
que provenen de la rotonda de la carretera d’Igualada, si bé
aquests hauran de continuar desembocant igualment a la
rotonda de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Manuel
Barba i Roca per sortir de la Vila.

Ja està en servei el parc de Llevant
amb un  aparcament de 75 places
El parc de Llevant ja està en servei. Es tracta d’una zona verda
d’uns 22.200 m2, que limita amb el carrer d’Igualada, el carrer
de Subirats i l’avinguda de la Pelegrina, on se situen la Central
de Trànsit i la futura Comissaria de Seguretat Ciutadana dels
Mossos d’Esquadra. Aquest estiu ha finalitzat la urbanització
de l’espai central amb una superfície de 12.600 m2. En concret
s’ha fet un parterre elevat i enjardinat que, paral.lel a la carretera
d’Igualada, actuarà de barrera visual i acústica del trànsit, allà
es disposen línies paral·leles d’arbrat de diferents espècies.
S’ha urbanitzat aquesta nova zona d’aparcament sota arbres
d’accés lliure i gratuït amb capacitat per a uns 75 turismes i
també s’ha creat un circuit d’skate per a la pràctica del monopatí.
També s’han plantat un nombre important d’arbres i d’arbustos
de diferents espècies, a més de la col·locació de bancs,
papereres i d’una font.

Reordenació dels enllaços de
l’avinguda de Tarragona amb la
carretera de Sant Jaume, amb el
carrer Eugeni d’Ors, el camí Fariner
i l’avinguda del Vendrell
L’Ajuntament farà obres per reordenar aquesta cruïlla de
l’antiga N-340 on conflueixen el carrer Eugeni d’Ors, l’avinguda
del Vendrell, la carretera de Sant Jaume dels Domenys i el
camí Fariner. El projecte preveu la construcció d’una gran
rotonda circular a la cruïlla de l’avinguda de Tarragona amb
la carretera de Sant Jaume i l’avinguda del Vendrell. A aquesta
rotonda s’hi afegirà un ampli passeig arbrat de forma allargada
paral·lel a l’aparcament que hi ha al costat de l’escola l’Espiga,
que en el seu inici, a l’alçada del carrer Eugeni d’Ors i del camí
Fariner, també funcionarà com una rotonda per als vehicles
provinents d’aquests dos carrers i del centre de la Vila. Amb
aquest projecte el canvi d’imatge d’aquest sector de la Vila
serà notable, no sols perquè s’accentuarà el seu caràcter urbà
sinó perquè coincidirà amb l’acabament dels diversos edificis
que hi haurà a l’entorn de la plaça Marià Manent i això permetrà
completar la urbanització de tot el sector.



VILAFRANCA, CADA DIA MILLOR

L’avinguda de Tarragona, un renovat
espai per als vianants
Vilafranca ha estrenat a final d’aquest estiu passat el nou espai
renovat de l’avinguda de Tarragona, un eix on els vianants
han recuperat la primacia per damunt del trànsit rodat i de
l’aparcament. Voreres amples per poder passejar, nou mobiliari
urbà, increment de la il·luminació, contenidors d’escombraries
soterrats, nou arbrat... són algunes de les característiques
d’aquest nou espai que ha estat redissenyat per afavorir-ne
els usos ciutadans i comercials, sense deixar de banda
l’estacionament i sense que deixi de considerar-se un eix viari
important.
Amb aquesta intervenció i la que anteriorment s’havia fet a
l’avinguda de Barcelona, Vilafranca recupera per a l’ús ciutadà
l’espai de l’antiga carretera N-340. Una nova fase d’aquesta
intervenció serà la que s’haurà de fer a l’actual rambla de
Nostra Senyora, per a la qual ja hi ha un avantprojecte.

Restaurada la premsa de biga
Juntament amb la intervenció urbanística efectuada a l’avinguda
de Tarragona, l’Ajuntament de Vilafranca es va fer càrrec dels
treballs de restauració de la premsa de biga situada a la
cantonada amb el carrer de Sant Pere.
La restauració de la històrica premsa del vi va ser realitzada
per una empresa especialitzada que també va restaurar les
premses antigues que estan exposades al Museu del Vi de
Vilafranca. Els treballs van consistir la desinfecció completa i
el tractament complet per la fusta i del ferro i la consolidació
de la premsa, eliminant-ne els elements vegetals de l’entorn
i potenciant-ne la il·luminació i la presència en l’entorn.
La premsa del vi és un dels elements del patrimoni històric
que confereixen a Vilafranca un marcat caràcter de ciutat
vitivinícola.

Vilafranca estrena un Camp de Futbol
de gespa artificial d’última generació
Des del dia 1 de setembre en què hi va haver l’acte d’inauguració
formal de la instal·lació, Vilafranca ja gaudeix d’un camp de
futbol de gespa artificial. Les obres d’instal·lació de la gespa
es va executar durant l’estiu i la inversió es va poder fer gràcies
a l’aportació de 360.000 euros de la Diputació de Barcelona
que va cobrir bona part del cost del projecte.
El projecte ha consistit en la remodelació del terreny de joc,
la instal·lació de gespa artificial d’última generació (és el segon
camp existent amb aquestes característiques en tot l’Estat), la
instal·lació de tanca esportiva perimetral, l’equipament de rec,
l’habilitació d’un passadís perimetral, l’enderrocament de
mòduls de graderies existents, i l’asfaltat d’accessos a vestidors.
Durant els primers mesos de funcionament, el rendiment està
essent excel.lent. S’ha incrementat al voltant d’un 30% el nivell
d’ús, fonamentalment durant els caps de setmana.
Amb l’objectiu de dinamitzar la instal.lació i obrir-la a l’ús de
la població en general, s’han organitzat unes lligues de lleure
de futbol-7. Al mes de novembre començarà una lliga en horari
de nit, que s’allargarà fins al mes d’abril del 2004 en la qual
hi han inscrits 13 equips. També s’està programat una altra
lliga en horaris de tarda dirigida fonamentalment a la població
jove i també es preveu organitzar un torneig de futbol-7 de
lleure durant les vacances de Nadal.


