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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)
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horaris

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



des de l’alcaldia
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Treballem per a la gent gran

La gent gran són els ciutadans i les ciutadanes, els veritables protagonistes, que han
fet possible la Vilafranca que vivim i estimem. La Vilafranca que coneixem ha estat i
és la suma d’esforços de molta gent. Per aquest i molts d’altres motius, cal que
l’Ajuntament i la gent més jove en tinguem cura.

Quan les persones es van fent grans, van canviant els seus hàbits laborals, familiars,
personals i socials. Hi ha noves necessitats, inquietuds, altres ocupacions i relacions
personals. L’Ajuntament de Vilafranca treballa per millorar la qualitat de vida de les
persones més grans de la ciutat i vol donar resposta a les seves inquietuds i a les
dificultats que es puguin trobar.

Volem que la nostra gent gran estigui ben atesa, perquè hi té dret i s’ho mereix, i que
continuï sent activa, perquè és dipositària de la nostra manera de ser, que ha de ser
transmesa a les diferents generacions de vilafranquins i de vilafranquines.

Tenim l’objectiu de protegir i garantir els drets de les persones grans amb major eficàcia
i seguretat, perquè puguin continuar gaudint de ser ciutadans i ciutadanes de Vilafranca.
Amb decisió i fermesa, l’Ajuntament, sota el paraigua del Pla per a la Gent Gran, tenim
en marxa serveis i iniciatives que ajuden a superar els riscos i dificultats que algunes
persones tenen per la seva edat avançada: la salut delicada, la manca d’autonomia,
recursos econòmics limitats, aïllament o solitud entre d’altres. Però també treballem
per potenciar totes aquelles virtuts, experiències i capacitats que tenen en tots els
sectors, obrint espais en el voluntariat, la formació i el lleure. Entre els diferents serveis
que aviat posarem a l’abast de la gent gran de Vilafranca hi ha la nova residència
sociosanitària, al barri del Molí d’en Rovira, que a finals d’estiu està previst que entri
en servei. Seran 250 places d’internament de llarga estada i psicogeriatria i 30 places
més d’hospital de dia destinades a aquelles persones grans que, tot i dormir a casa
seva, s’han de sotmetre a tractaments de rehabilitació. Així mateix estem negociant un
acord amb el Departament de Benestar i Família per tal de crear unes 30 noves places
de residència assistida i incrementar de 25 a 35 les places de centre de dia a la
residència Sant Francesc. Amb tot plegat podem afirmar que Vilafranca serà un dels
municipis de Catalunya que disposarà de més places de residència dedicades a la gent
gran.

L’acció de l’Ajuntament es reforça i compta amb la complicitat d’institucions, d’entitats
i de voluntariat que des de diferents àmbits treballen perquè Vilafranca sigui una ciutat
on la gent gran s’hi trobi bé. Tots plegats, treballem per a la gent gran.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org
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cultura-alcaldia

Vilafranca va celebrar el 23 d’abril, Diada
de Sant Jordi, amb multitud d’actes.

Una vegada més la rambla de Sant Francesc va ser un
bullici de parades de llibres i roses durant dos dies, el
mateix dia de Sant Jordi i el dia anterior que era
divendres.
L’Ajuntament va commemorar la diada amb el tradicional
acte institucional que aquesta vegada va anar a càrrec
de l’editor Isidor Cònsul, el qual va parlar sobre “El
Quixot a Catalunya i els cent anys de Solitud”, i es va
emmarcar dins la celebració enguany de l’Any del Llibre.
En el marc de la diada de Sant Jordi, l’Ajuntament de
Vilafranca també va presentar el llibre Vilafranca, la
plaça més castellera, coordinat pel cronista casteller
Josep Ribes i l’editor Ramon Nadal. Vilafranca, la plaça
més castellera és un llibre de 160 pàgines amb més de
120 il·lustracions a tot color. L’edició fa un repàs a la
història dels castells a la plaça de la Vila de Vilafranca.
Compta amb un completa cronologia d’actuacions, a
més s’enriqueix amb les diferents opinions d’especialistes
i persones vinculades a les principals colles castelleres
del país i amb diverses taules que resumeixen aquests
ja més de 200 anys de castells a Vilafranca. En el decurs
de l’acte de presentació, el vilafranquí Jaume Grau,
coneixedor del fet casteller, va parlar de “L’origen social
dels castells a Vilafranca”.

Sant Jordi 2005
 a Vilafranca
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El fòrum Berger Balaguer va acollir el dia
21 d’abril les primeres jornades sobre territori
i habitatge, i en que es van debatre diverses
qüestions d’interès relacionades amb aquesta
temàtica.

Les jornades van ser inaugurades per l’alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve i el President delkegat de l’Àrea
d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació
de Barcelona Jordi Labòria i van comptar entre d’altres
amb ponències del secretari general de Planejament
Oriol Nel·lo i de Ricard Fernández, secretari general
d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya. En una de

La consellera d’Interior Montserrat Tura va
clausurar les primeres jornades sobre territori i
habitatge celebrades a Vilafranca

les taules rodones en què s’exposaven les polítiques
municipals d’habitatge social, hi va intervenir el regidor
d’Urbanisme i Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca
Josep Colomé que va explicar el Pla d’Habitatge que
preveu la construcció en els tres propers anys de més
de 400 habitatges de protecció oficial entre venda i
lloguer a Vilafranca.
La cloenda de les jornades va anar a càrrec de la
consellera d’Interior del govern de la Generalitat,
Montserrat Tura, que va centrar la seva intervenció en
parlar d’urbanisme i seguretat. La conseller va remarcar
que la distribució i organització dels espais urbans té
més importància de la que sovint se li dóna en temes
relacionats amb la seguretat ciutadana.

La consellera no només va parlar d’urbanisme, tot i que
relacionat amb la seguretat, sinó que també va respondre
a preguntes dels periodistes relacionades més
directament amb l’àmbit de la seva responsabilitat
política. Per exemple va deixar clar que era pràcticament
impossible que el desplegament dels Mossos d’Esquadra
a l’Alt Penedès pogués portar-se a terme abans del
2007, la data en que està prevista. La dificultat és la
necessitat de formar els efectius de la nova policia
catalana, i el temps que es necessita per fer-ho de
manera correcta. Això fa que no surtin més de 1.400
policies anualment de l’acadèmia i, per tant, el
desplegament ha de seguir el ritme de la formació dels
agents.



comerç i turisme
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Aquest any s’ha complert el 15è aniversari del trasllat de les Fires i Festes de Maig o dels
Enamorats, des del centre de la Vila al Recinte Firal de la Zona Esportiva Municipal.

Una vegada més el popular certamen vilafranquí es va mostrar com un magnífic aparador del comerç i de l’activitat
econòmica de Vilafranca i comarca. La valoració feta per la Comissió de Fires i el Patronat Municipal de Comerç i
Turisme, els organitzadors de les fires, va ser positiva en tots els sentits, des de l’afluència de públic fins a la
creixent qualitat dels estands. Pel que fa al nombre de visitants, els expositors es van mostrar molt satisfets de la
capacitat d’atracció de les fires, l’afluència va ser similar a d’altres anys, si bé més esglaonada i es va notar sobre
tot diumenge dia 22, en què les 3.500 places d’aparcament habilitades a l’entorn de les fires es van veure ocupades.
La personalitat encarregada d’inaugurar les Fires divendres dia 20 va ser enguany el president de la Diputació de
Barcelona Celestino Corbacho, el qual va ratificar el compromís de la Diputació de col·laborar amb Vilafranca en
aquells temes d’interès de la ciutat com són, per exemple, la definició dels usos de la plataforma de cobertura de
la via o la remodelació de la rambla de Nostra Senyora.
Amb un seguit d’actes festius al seu voltant, les Fires de Maig d’enguany es van convertir una vegada més en unes
autèntiques festes de primavera a Vilafranca.

Les Fires de Maig mostren el seu esplendor en el
15è aniversari del seu trasllat al Recinte Firal

F  I  R  E  S
I   F  E  S  T  E  S
D  E   M     I  G
O DELS  ENAMORATS
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El govern de la Generalitat ha tret a licitació les obres
d’ampliació i reforma del Centre d’Educació Infantil i
Primària Mas i Perera, de Vilafranca. Aquestes obres,
que tenen un pressupost previst de 2.425.000 euros
i un termini d’execució de 16 mesos, han de servir per
eliminar definitivament les construccions provisionals
que des de fa més d’una dècada estan instal·lades al
pati de l’escola. El projecte consistirà, d’una banda, en
la construcció d’un nou edifici amb planta baixa i
primera planta en l’espai on actualment hi ha les
construccions provisionals. Aquest nou edifici, que
estarà lligat amb l’edifici antic amb un cos central amb
escala i ascensor, acollirà el menjador, la cuina, el
gimnàs i els vestidors en planta baixa i les aules de

La Generalitat reformarà i ampliarà
els espais de l’escola Mas i Perera

si tens una disminució i ganes de treballar
...ANEM PER FEINA!

Si ets una persona amb una disminució física, psíquica o  malaltia mental i tens
ganes de treballar, ara tens al teu abast una oportunitat que cal aprofitar.

truca’ns
Servei d’Integració Laboral (SIL), telèfon 93 817 19 95 •  Vilafranca del Penedès

Entitat promotora del Programa INSERIM
FUNDACIÓ PRO PENEDÈS

música, informàtica i plàstica a la primera planta.
Per altra banda, les dependències de l’edifici actual
del CEIP Mas i Perera seran reformades gairebé totalment
i podran encabir els cursos de pàrvuls que actualment
fan classe en les construccions provisionals, alhora que
es podran redistribuir els espais que quedaran lliures
quan es construeixi l’edifici nou. Des de fa bastants
anys totes aquestes millores han estat reivindicades
des de la comunitat educativa del centre, la qual ha
rebut el suport explícit de l’Ajuntament de Vilafranca
alhora de plantejar-les al Departament d’Educació de
la Generalitat.
Si se segueixen els tràmits previstos, es calcula que
l’adjudicació de les obres podria dur-se a terme aquest
mes de juny.



medi ambient-economia
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El 12 de maig passat es va celebrar a Vilafranca la
6ena Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles
cap a la Sostenibilitat. Es tracta d’una xarxa impulsada
per la Diputació de Barcelona l’any 1997 com a resultat
de l’interès detectat per part de molts municipis petits
i mitjans d’avançar conjuntament cap a models més
sostenibles de desenvolupament. La Xarxa és una
plataforma municipal que permet sumar recursos i
esforços dels municipis per aconseguir objectius comuns
de sostenibilitat i on els ajuntaments troben un marc
adequat de debat i d’intercanvi d’experiències.
Actualment en formen part més de 200 municipis

Vilafranca va acollir l’Assemblea de la Xarxa de
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat

d’arreu de Catalunya i Vilafranca hi pertany des de
1998.
L’assemblea va tenir lloc a l’Auditori del Museu de
Vilafranca i va ser inaugurada per l’Alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve, la secretaria general del  Departament
de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
Genoveva Català, i la presidenta de la Xarxa de Ciutats
i Pobles cap a la Sostenibilitat, Núria Buenaventura.
Arturo González Aizpiri, secretari general per a la
Prevenció de la Contaminació i del Canvi Climàtic del
Ministeri de Medi Ambient va intervenir-hi pronunciant
la conferència “Compromisos de Kyoto, comerç
d’emissions, paper i responsabilitats de l’administració
local”.
Al final de la jornada es va presentar la Declaració de
Vilafranca sobre el Canvi Climàtic en què els municipis
adherits a la Xarxa acorden treballar en cinc àmbits
prioritaris que responen a dues premisses bàsiques:
reduir i neutralitzar les emissions.
Aquests àmbits són:

• Estalviar energia.
• Fer més eficient l’energia que consumim.
• Incrementar les energies renovables.
• Promoure la mobilitat sostenible i
• Utilitzar els mecanismes de neutralització del CO2.

El conseller d’Economia de la Generalitat Antoni Castells
va ser el 26 de maig passat a Vilafranca. En el decurs
de la seva visita a l’ajuntament va reunir-se amb l’alcalde
Marcel Esteve, el coordinador de Govern Ramon Xena
i membres del consistori per tal de conèixer de primera

El conseller d’Economia Antoni Castells a Vilafranca

mà algunes de les demandes que es fan des de
l’Ajuntament vilafranquí.
En aquest sentit, l’alcalde Marcel Esteve va aprofitar la
presència del conseller per tal de recordar, ara que
s’està debatent el nou finançament
per a Catalunya, una demanda històrica del món
municipal català com és la millora del finançament dels
ajuntaments.
El conseller va refermar la voluntat de la Generalitat
d’avançar en solucionar una aquesta mancança històrica,
tot recordant que els ajuntaments són una eina clau en
el desenvolupament social i polític de Catalunya.
El conseller també va ser informat de qüestions que
tenen a veure amb el futur immediat de la Vila, com el
projecte de cobriment de la via, i‘com la necessitat que
Vilafranca assoleixi aquells serveis que li corresponen
com a capital de comarca puntera i amb gran projecció
de futur.



comunicació

Vilafranca
commemora el

      è aniversari
de l’alliberament
dels camps
d’extermini nazis

Vilafranca ha commemorat el 60è aniversari de
l’alliberament dels camps de concentració i d’extermini
del nazis, on van ser deportats i assassinats republicans
catalans i espanyols procedents de l’exili. Després de
l’alliberament, els pocs supervivents van jurar
solemnement no oblidar mai. La majoria s’han retrobat
a l’associació Amical Mauthausen, que agrupa els
exdeportats, familiars i amics.

L’Ajuntament de Vilafranca i el Consell Comarcal van
programar una sèrie d’actes en record de totes les
persones que directament o indirectament van ser
víctimes dels camps d’extermini nazis.

Aquest aniversari va culminar el dia 30 d’abril amb
l’homenatge institucional a Eusebi Pérez Martín,
vilafranquí deportat i supervivent de Mauthausen (1940-
1945), que actualment viu a Caracas (Veneçuela). L’acte
va consistir amb una conferència de l’historiador
vilafranquí Ramon Arnabat, al saló de sessions de la
Casa de la Vila.

Un altre moment emotiu va ser quan l’endemà, al parc
de la Pau, situat al barri de la Girada, nou deportats
supervivents van descobrir un element escultòric que
recordava les víctimes penedesenques i van plantar una
alzina. Entre les víctimes es recorda els vilafranquins:
Pere Escudé Balaguer, Ramon Guasch, Josep Junyent
Ferran, Josep Sanahuja Nadal, Rafael Vilanova Garcia,
Rafael Viñolas Garcia. Unes paraules del vilafranquí
Eusebi Pérez fan un crit a l’homenatge i a la memòria
històrica:“El silenci dels republicans caiguts ha despertat
el record del Penedès. En honor seu!“.
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El conseller d’Agricultura de la Generalitat, Antoni
Siurana, en una visita realitzada l’11 de maig passat a
Vilafranca va anunciar públicament el trasllat de la seu
de l’INCAVI a Vilafranca. Siurana va assistir al Centre
Àgora de Vilafranca a l’acte de signatura d’un conveni
de col·laboració entre l’INCAVI, la Fundació Pro Penedès
i la Universitat Autònoma de Barcelona, per a la realització
conjunta d’una diplomatura de postgrau sobre
“Viticultura, economia i màrqueting de vins i caves”.
El conveni el van signar el conseller Siurana, el vicerector
de la UAB, Joan Gómez i el president de la Fundació
Pro Penedès i Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve. El
conseller d’Agricultura de la Generalitat va anunciar
que el trasllat de la seu de l’INCAVI, actualment a
Barcelona, es faria coincidir amb el trasllat de l’Estació
Enològica, del carrer Amàlia Soler, al nou edifici del
Centre de Referència del parc Àgora, al polígon industrial
Domenys II. Aquest edifici està acabat i només falta
l’equipament interior, cosa que s’espera tenir resolta
abans d’acabar l’any.
Actualment el director general de l’Institut Català de la
Vinya i el Vi (INCAVI) és l’anterior alcalde de Vilafranca,
Joan Aguado.

L’Hospital de Vilafranca celebra 10 anys i el 2006
preveu començar la seva ampliació

La seu de l’INCAVI es traslladarà de Barcelona a
Vilafranca

L’Hospital de Vilafranca va commemorar el passat 22
d’abril els 10 anys de la inauguració del nou edifici.
L’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès es va traslladar el
22 d’abril de l’any 1995 al nou edifici i va deixar enrere
l’antic hospital situat al carrer de Sant Pere, que des
de feia anys s’havia quedat petit. La celebració dels 10
anys del nou hospital comarcal coincideix amb l’anunci
de l’inici de les obres d’ampliació del centre. S’espera
que l’any vinent comencin les obres d’ampliació de
l’edifici, que permetran donar millor qualitat assistencial.
L’ampliació de les consultes externes, la remodelació
d’urgències, la creació d’un espai específic per a la
cirurgia sense ingrés, l’hospital de dia, un nou laboratori
i un nou bloc per a obstetrícia són les ampliacions que
es preveuen. Les obres han de començar l’any 2006 i
s’espera que estiguin enllestides el 2007. Es faran per
fases per evitar al màxim les molèsties.



eix de la via

L’Ajuntament està negociant amb RENFE i l’ADIF
(Administrador d’Intraestructures Ferroviàries) depenent
del Ministeri de Foment, el projecte de la nova estació
de rodalies que s’haurà de construir sobre la llosa de
cobertura, a l’alçada aproximadament de l’actual estació.
L’Ajuntament aposta per una nova estació de rodalies
al centre de Vilafranca més accessible i funcional que
l’actual, provista d’ascensors i d’escales mecàniques
per accedir a les andanes, que pugui donar un servei
de qualitat als usuaris i que vagi acompanyat de major
freqüència de trens i més rapidesa de trajecte. Així
mateix, des de l’Ajuntament també es vol mantenir
l’edifici actual de l’estació, pel fet que és d’interès
històric i està catalogat, destinant-lo a usos socials, per
a la qual cosa caldrà arribar a un acord amb RENFE.
El cobriment de les vies a Vilafranca facilitarà, doncs,
que Vilafranca pugui tenir una nova estació cèntrica i,
en una clara aposta pel transport públic, s’està treballant
de valent perquè en tingui una altra destinada a l’aturada
de trens regionals, aprofitant la línia de l’AVE que
transcorre pel nostre terme municipal. Aquesta estació
 forma part d’una xarxa d’escala territorial més gran, de
caire intercomarcal, que ha de ser accessible als habitants
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i l’Anoia.
Per a Vilafranca sola, aquesta estació no la tindríem.
La segona estació de Vilafranca és d’interès territorial,
és l’Estació del Penedès.

L’Ajuntament dissenya la nova estació
de rodalies sobre la llosa de cobriment

Nou servei per als estudiants de l’UAB

D’altra banda, el 23 de maig va entrar en funcionament
per als viatgers la nova línia C-7 de rodalies RENFE.
Aquesta línia, que connecta Martorell amb l’Hospitalet
sense passar per Barcelona, permet que els vilafranquins
i penedesencs puguin arribar a les poblacions del Vallès
Occidental. Entre els més beneficiats hi haurà els
estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona,
situada a Cerdanyola del Vallès. Es tracta d’una vella
reivindicació que finalment s’ha fet realitat. Els usuaris
de Vilafranca i de l’Alt Penedès que la vulguin utilitzar
només han de fer transbord a Martorell, des d’on parteixen
els trens cap a Cerdanyola del Vallès i l’Hospitalet amb
una freqüència horària de 30 minuts. Així, el trajecte
des de Vilafranca és d’uns 55 minuts, en funció de
l’hora en què es pugi al tren.
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