




Pàgina 26

Pàgina 29

Pàgina 30



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





L’Ajuntament de Vilafranca compta amb un nou servei
de mediació i convivència, en el marc del Pla per la
Convivència. Es tracta d’un procés en el qual dues parts
en conflicte designen una tercera part neutral, perquè
els ajudi a trobar una solució. La funció del mediador
consisteix a ajudar que les parts arribin a prendre una
decisió pròpia sobre la solució de la controvèrsia.
L’objectiu és aconseguir un acord ràpid i sense els
costos en temps, diners i esforç que implicaria un procés
judicial.

Hi ha diverses especialitats de la Mediació i el servei
a Vilafranca atén aquells conflictes generats per la
convivència entre veïns, com els conflictes derivats de
sorolls, neteja,  animals domèstics, obres i malentesos
en general.

Avantatges de la mediació:

Econòmiques: estalvia temps, diners i esforç als ciutadans
respecte a un procés judicial i és gratuïta per als veïns
de Vilafranca.

És voluntària: es pot iniciar la Mediació lliurement i
retirar-se quan es vulgui.
L’acord al qual s’arriba és producte exclusiu de les
voluntats de les parts, ningú imposa cap solució aliena
al que volen les persones que hi participen.
Imparcial.
Confidencial i de ràpida resolució.
No invalida cap altra via de resolució de conflictes.
És efectiva: el 90 % de les mediacions acaba amb un
acord.

L’equip del Servei de Mediació de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès està format per Núria Rosell,
Alba Castellví (mediadores i membres d’AMiC, Associació
per a la Mediació i la Convivència) i Javier Wilhelm
(mediador i psicòleg, I Premi d'Innovació i Excel·lència
en Gestió director del Centre de Mediació Social de
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes).

Procediment de la mediació:

Entrevista personal amb el sol·licitant.
Si el cas és mediable, es cita l’altra part.
Mediació pròpiament dita, si les dues parts s’avenen.

El mediador no té poder de decisió sobre la disputa, la
seva funció és conduir el procés i facilitar la comunicació
per mitjà de tècniques i habilitats expressament
adquirides per a aplicar-les durant aquest procediment.
Des del Servei de Mediació es fa també un seguiment
dels acords per comprovar-ne la continuïtat.



Després de tres anys de treball a càrrec de la Comissió
de Protocol coordinada pel Servei de Cultura de
l’Ajuntament, la Festa Major de Vilafranca  compta, des
d’aquesta tardor, amb un text normatiu que té com a
principal objectiu regular el bon funcionament dels
actes tradicionals de la Festa Major i evitar-ne
arbitrarietats i conflictes d’interessos entre les institucions
i els grups que hi participen. El Protocol de la Festa
Major de Vilafranca del Penedès té com a principals
objectius ser una eina útil i una guia per a tothom que
hi estigui implicat o interessat. Aquest text, aprovat en
el Ple Municipal del mes d’octubre, fixa per escrit tot
aquell conjunt de coneixements o percepcions latents
sobre la festa, i que, amb el temps i l’acceptació de la
col·lectivitat,  han esdevingut els actes tradicionals de
la Festa Major de Vilafranca.

El corpus temàtic del Protocol inclou cinc capítols
essencials que porten els títols següents:  elements de
la festa, tipologia d’actes, estructura de la festa, itineraris
i la disposició dels elements.

L’aprovació del Protocol de la Festa Major de Vilafranca
del Penedès porta implícita la creació del Consell de
Festa Major, un òrgan consultiu i resolutiu amb un
reglament intern propi que n’establirà la seva constitució,
les funcions i el funcionament i que s’ha de portar a
aprovació al Ple de l’Ajuntament en les properes
setmanes.

Alguns dels aspectes destacats que es recullen al Protocol
de la Festa Major:

• Normativa de participació activa als Balls de la Festa
Major.
• Consolidació de la Comissió de Seguiment, creada
l’agost de l’any 2002 amb l’objectiu de vetllar per la
bona consecució de la cercavila i les processons de la
Festa Major, d’acord amb els principis d’agilitat, bon
ritme i qualitat d’interpretació dels diferents balls.
• La Processó es defineix com el seguici que acompanya
la imatge de sant Fèlix. El traçat del recorregut ha
d’evitar itineraris repetitius dins una mateixa Festa
Major, fer que la processó sigui un acte que es visqui
a tot Vilafranca i propiciar que passi pels barris i que
variï cada any.
• La Diada de Sant Fèlix convida les millors colles
castelleres del moment. L’ordre d’actuació es decideix
per sorteig i les colles foranes no estan obligades a
participar a la processó ni a l’entrada de sant Fèlix. Pel
que fa a les colles locals, decidiran elles la seva
participació a la processó quan no actuïn a la Diada
castellera.

El text íntegre del Protocol de la Festa Major aprovat
pel Ple Municipal es pot consultar ja a la pàgina web
de l’Ajuntament, www.vilafranca.org. Properament se’n
farà també una edició impresa no venal per a ser lliurada
a totes les entitats que participen d’una manera directa
en la organització i posada en escena de la Festa Major.

Els administradors de la Festa Major 2007 seran els
primers que treballaran amb el protocol aprovat. La seva
presentació, el passat mes d’octubre, ha estat una de
les més primerenques. El quintet que prepararà la festa
de l’any vinent està format per Eva Delriu, Eva Sans,
Joan Rius, Jordi Sadurní i Manel Trias.



Els treballs d’adequació, rehabilitació i millora que
aquest any s’han fet a les sales annexes al Claustre de
la residència de Sant Francesc han posat al descobert
les restes d’una estança que podria datar-se a l’època
baix-medieval i que formava part del monestir de Sant
Francesc. A excepció del claustre, la major part
d’estructures arquitectòniques del convent van ser
enderrocades i substituïdes per altres de més modernes,
per la qual cosa, el descobriment d’aquesta sala soterrada
és de gran interès patrimonial.

Les obres en curs han permès descobrir una obertura
vertical que comunica amb la part superior d’una gran
sala soterrada reomplerta amb terres, el sostre de la
qual està suportada per una gran arcada de carreus de
pedra. Segons els informes tècnics, els límits d’aquesta
sala semblen ultrapassar les dimensions de la sala
superior actual i per les seves característiques
constructives la situen a l’època baix-medieval.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha recolzat la
necessitat de realitzar la documentació arqueològica
d’aquestes restes que van descobrir-se amb l’aparició
d’una sepultura d’inhumació en fossa que conservava
l’esquelet d’un individu adult sota el paviment de les

sales que han de ser rehabilitades. Al seu costat afloraven
quatre grans blocs de pedra que semblava que podrien
correspondre a la coberta d’una altra tomba i que
finalment, han destapat la sala soterrada d’època
medieval.

Per documentar la sala descoberta al soterrani de l’edifici
caldrà retirar totes les terres i runes abocades al seu
interior. Es continuarà el control arqueològic de les
obres en curs per documentar les estructures relacionades
amb el convent que quedin al descobert.



Després de més de 23 anys sense construir-se cap
nova escola pública, la darrera va ser l’escola Cristòfor
Mestre inaugurada a principis de 1983, Vilafranca
estrenarà el curs vinent un nou centre d’educació infantil
i primària (CEIP), en aquest cas al barri de la Girada.
El Departament d’Educació i Universitat de la Generalitat
té previst començar les obres passades les festes
nadalenques amb una inversió que supera els 4 milions
d’euros. La presentació pública del projecte es va fer
al Saló de Sessions de la Casa de la Vila i va comptar
amb la presència de l’alcalde de Vilafranca Marcel
Esteve, de la regidora d’Educació Lourdes Sànchez i
del director dels Serveis Territorials de Barcelona-
Comarques del Departament d’Educació i Universitats,
el penedesenc Camil Fortuny. A l’acte també hi van
assistir la directora i membres de l’equip directiu del
nou centre que funciona de manera provisional amb un
grup de P-3 situat al CEIP Cristòfor Mestre. L’alcalde
Marcel Esteve ha elogiat la qualitat de l’ensenyament
públic a Vilafranca i indica que el nou centre farà donar
un salt qualitatiu important.

La nova escola portarà el nom de la pedagoga Dolors
Piera, que va ser mestra de les escoles graduades de
Vilafranca entre 1934 i 1936 i va encapçalar un destacat
moviment de renovació pedagògica durant la segona
República. Serà una centre de dues línies d’educació
infantil (P3, P4 i P5) i primària (de 1r a 6è de primària)
i comptarà amb una part de l’edifici amb accés
independent per als Servei Educatius, és a dir, la
inspecció del Departament d’Educació, l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic i el Centre de Recursos
Pedagògics, serveis que són d’abast comarcal i que
actualment ocupen espais de l’edifici dels Jutjats, a la
plaça del Penedès. Tindrà 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 CEIP Dolors
Piera es dividirà en 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. Cal destacar
que tot el centre estarà cablejat amb xarxa informàtica.

El nou CEIP Dolors Piera es construirà en una parcel·la
de terreny de 7.413 m2 cedida gratuïtament per
l’Ajuntament de Vilafranca al Departament d’Educació
de la Generalitat, al costat de la llar municipal d’infants
El Parquet. Pel que fa al calendari d’execució de les
obres, està previst que comencin immediatament
passades les festes de Nadal i tinguin una durada de
vuit mesos. L’edifici d’educació infantil podria estar
enllestit per Setmana Santa.



La Xarxa de mediació per al lloguer social està impulsada
per les Regidoria d'Urbanisme i Habitatge de l'Ajuntament
de Vilafranca del Penedès, a través de la seva empresa
municipal Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca
del Penedès SLU amb col·laboració amb la Direcció
General d’Habitatge del Departament de Medi Ambient
i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i l’empresa
pública ADIGSA.

POBLACIÓ A QUI VA DIRIGIDA

A propietaris:
• que vulguin llogar el seu habitatge amb seguretat
i garanties.
• que vulguin rehabilitar el seu habitatge per
destinar-lo a lloguer.

A persones que reuneixen els requisits següents:
• No tenir un habitatge en propietat
• Tenir uns ingressos iguals o inferiors a 5,5 IPREM
• El 40 % de la suma dels ingressos determinarà
el preu màxim de lloguer al qual es pot accedir.

Si alguna de les condicions exigides és difícil de complir,
però hi ha realment interès es recomana adreçar-se a
l’Oficina d’Habitatge per rebre orientació.

LA XARXA OFEREIX:

A propietaris:
• informació i assessorament jurídic gratuït.
• tràmits i execució del contracte gratuïts.
• assegurança de caució gratuïta.
• assegurança multirisc gratuïta.
• informació i tramitació dels ajuts destinats a
rehabilitació.
• Seguiment del contracte.

A sol·licitants:
• informació general d'habitatge.
• informació jurídica especialitzada.
• un habitatge de lloguer que s’avingui a la teva
situació.
• formalització gratuïta del contracte de lloguer.
• seguiment del contracte.
• pòlissa multirisc gratuïta.
• Ajuts al lloguer.



L’Ajuntament de Vilafranca ha habilitat al parc de Sant
Julià un espai lúdic adreçat a la gent gran per afavorir
l’exercici i la millora del nivell físic d’aquest col·lectiu.
Amb aquesta millora es genera una dinàmica positiva
que implica confiança i seguretat en les pròpies
capacitats. L’espai lúdic s’ubica a places i parcs i permet
ser utilitzat també per altres col·lectius, com poden ser
els infants.

La gent gran té tendència a la inactivitat, la qual cosa
suposa conseqüències com pèrdua d’equilibri, rigidesa,

caigudes de repetició i impossibilitat de fer determinats
moviments, necessaris per realitzar les activitats de la
vida diària. Amb la col·locació d’aquest espai lúdic es
vol trencar aquesta dinàmica i oferir un espai per a
l’exercici físic de les persones grans. Alguns dels beneficis
que repercuteixen en l’activitat de la vida diària són la
millora en la capacitat de pujar i baixar escales, entrar
i sortir de la banyera, ajupir-se, salvar obstacles com
esglaons i pèlags, portar la bossa de la compra, jugar
amb els néts i d’altres més quotidians com menjar,
pentinar-se, vestir-se o asseure’s en una cadira. La
pràctica regular d’exercici permet augmentar l’elasticitat,
la força, la coordinació i l’agilitat i aporta una creixent
sensació de benestar.

Aquest mes de novembre es van realitzar unes sessions
d’aprenentatge en el mateix espai, adreçades als monitors
i professionals que treballen amb gent gran als casals,
a les residències i a les activitats físiques municipals.
També s’anunciarà als mitjans de comunicació la
realització de sessions públiques adreçades a la pròpia
gent gran.

Els nous jocs lúdics per a gent gran instal·lats fa unes
setmanes al parc de Sant Julià han estat cedits
gratuïtament per la Diputació de Barcelona.



Les noves instal·lacions disposaran d’espais per al treball
i administració, magatzem, activitats i tallers i esbarjo.
Les obres està previst que comencin durant el segon
semestre de l’any 2007.

El projecte es va presentar a l’Ajuntament de Vilafranca,
amb l’assistència del president de la Fundació Mas
Albornà, César Martín, acompanyat de diversos patrons,
entre els quals hi havia l’alcalde de Vilafranca, Marcel
Esteve, i el president del Consell Comarcal de l’Alt
Penedès, Ramon Xena. Unes setmanes després de la
presentació, el mes de novembre, la consellera de
Benestar i Família, Carme Figueras, l’alcalde de
Vilafranca, Marcel Esteve, i el president la Fundació
Privada Mas Albornà, César Martín Núñez, van signar
un conveni de col·laboració per a la construcció i la
posada en funcionament del nou centre ocupacional.

Segons el conveni, l’Ajuntament de Vilafranca formalitzarà
la cessió gratuïta d’un terreny municipal a la Fundació
privada Mas Albornà. L’Ajuntament també es farà càrrec
de l’import de les despeses tributàries municipals
derivades de les llicències d’obres i activitats, amb
inclusió de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres. El Departament de Benestar i Família cooperarà,
mitjançant una subvenció extraordinària, en el
finançament per a la construcció i la posada en
funcionament del centre amb un import màxim de
3.090.034,68 euros, que correspon al 50% del
pressupost del projecte. La Fundació Privada Mas Albornà
construirà el nou equipament i el dotarà del mobiliari
i l’utillatge necessaris per a la prestació dels serveis.
També es compromet a promoure la concurrència pública
per a la licitació dels contractes de  construcció del
centre i la dotació de mobiliari, així com a gestionar el
servei d’acord amb el plec de funcionament aprovat per
l’ICASS.

Al barri de la Girada de Vilafranca es construirà el nou
centre ocupacional de la Fundació Mas Albornà, un
edifici que permetrà dignificar l’atenció als usuaris,
disminuïts psíquics i malalts mentals, i en un futur,
duplicar el seu número de places. Segons calculen els
responsables de la fundació, de les 60 places actuals
es podrà passar a les 120, la qual cosa permetrà atendre
la demanda de la comarca en els propers 20 anys.
L’edifici, que substituirà l’actual ubicat en una masia
de les Cabanyes, es construirà en un solar cedit per
l’Ajuntament de Vilafranca i situat al barri de la Girada,
paral·lel a la variant de la N-340 i a la ronda de Mar.
Els arquitectes de l’estudi Stem-arquitectes (Inés de
Rivera, Esteve Aymerich i Ton Salvadó) han aprofitat
l’ondulació del terreny per disminuir el soroll del trànsit.

Agritectura
L’equip redactor parla d’agritectura, en referència a la
important presència vegetal i els vincles climàtics i
físics de l’edifici amb el paisatge. L’edifici, envoltat
d’hort, tindrà tres zones delimitades segons sigui d’ús
públic o restringit i aprofita el desnivell del terreny per
fer-hi les diferents plantes. Des de Vilafranca només es
visualitzarà el primer i segon pisos, mentre que la planta
baixa només es mostrarà des de l’altre costat. El nou
centre ocupacional inclourà mesures d’estalvi energètic,
amb l’aprofitament màxim de la llum i l’energia solar
i la instal·lació de plaques fotovoltaiques. També
s’habilitarà un sistema de recuperació d’aigües pluvials.



L’escola municipal d’art Arsenal de Vilafranca del
Penedès ha presentat la nova imatge quan compleix 35
anys de trajectòria. El centre s’ha consolidat com una
de les escoles d’art més prestigioses de Catalunya.
Actualment, ofereix estudis oficials dels graus mitjà i
superior de ceràmica i joieria, i grau mitjà de pintura
i disseny gràfic. El director de l’escola municipal Arsenal,
Albert Abella, acompanyat dels regidors d’Educació,
Lourdes Sánchez, i Cultura, Joan Ríos, han presentat
la nova imatge.

Aquest curs hi ha un centenar d’alumnes matriculats
als diferents estudis, tot i que 200 persones més han
passat aquest any per algun dels cursos, activitats i
seminaris que l’escola ofereix a la població. Dels 102
alumnes matriculats en algun dels estudis reglats, 32
són de Vilafranca, 30 de la resta de la comarca i 40 de
fora del Penedès, procedents de comarques veïnes com

el Garraf, el Baix Penedès i el Baix Llobregat, però
també de Balaguer, Sant Cugat del Vallès, Centelles o
Andorra.

Alumnes cursos oficials 2006-2007
Ceràmica 23
Joieria 24
Revestiments murals   14
Procediments de joieria   12
Autoedició 29
TOTAL 102

Alumnes altres cursos
Recursos estiu 51
Recursos especialitat  77
Recursos matins 34
Preparatori 10
Extraescolars 25
TOTAL 197

Aquest curs també s’estrenen els crèdits de lliure elecció
per a les diplomatures LOGSE, crèdits que també podran
realitzar-se a l’escola municipal d’art Arsenal.

Pel que fa a l’aportació econòmica del departament
d’Educació de la Generalitat, ha anat en augment des
de l’any 2002.

Curs 2002-2003 61.868,57 euros
Curs 2003-2004 108.734,54 euros
Curs 2004-2005 215.096,70 euros
Curs 2005-2006 226.770,49 euros
Curs 2006-2007(aprox.) 320.000,00 euros



També s’han construit guals remuntables
en diferents punts

Aquest mes de novembre s’han realitzat els treballs de
reasfaltat en vuit trams de vies públiques de Vilafranca
que tenien l’asfalt deteriorat. Els treballs, que ha executat
una empresa especialitzada contractada per l’Ajuntament,
han suposat millores als carrers del Nord (entre el carrer
Mossèn Coy i el carrer del Pati del Gall), el carrer de
Santa Digna (entre l’avinguda de Barcelona i el carrer
d’Amàlia Soler), el carrer de Germanor (entre l’avinguda
de Tarragona i el carrer de Ramon Freixas), el carrer de
l’Arboç (cruïlla carrer Sant Fèlix), el vial de les Clotes,
l’avinguda de Barcelona (entre el carrer de Manuel Barba
i Roca i l’accés a l’avinguda de la Pelegrina), el camí
de la Font de l’Ametlló i la zona de pràctiques
d’autoescoles a la Zona Esportiva. En total s’han reasfaltat
uns 18.400 metres quadrats de via pública.

D’altra banda, també s’han construït 7 guals remuntables
en diferents cruïlles de vies públiques de Vilafranca.
Aquests guals remuntables consisteixen en passos de
vianants amb plataforma elevada que tenen l’objectiu
de reduir la velocitat dels vehicles i alhora protegir el

pas dels vianants en punts concrets. Els guals
remuntables s’han ubicat en cruïlles conflictives, que
tenen molta afluència de vianants pel fet que la majoria
són properes a centres educatius. Així s’han instal·lat
al carrer d’Igualada, a l’alçada del carrer d’Antonio
Acedo de Sopetrán per creuar cap al Parc de Llevant;
al carrer de Sant Pau, a l’alçada del carrer de Torrelles
de Foix; al carrer de Moja, a l’alçada del carrer de J.V.
Foix, prop de l’escola Cristòfor Mestre; al carrer de
Torrelles de Foix, a l’alçada del carrer de Ferran prop
de l’IES Milà i Fontanals; a la rambla de Sant Francesc,
davant de l’escola Sant Josep; a l’avinguda d’Europa,
a l’alçada de la Llar Municipal d’Infants El Parquet; i
al carrer d’Eugeni d’Ors, a l’alçada de l’escola L’Espiga.



El carrer del Marquès d’Alfarràs també
haurà canviat la seva fesomia aquest
Nadal

Aquest mes de novembre s’ha reobert al trànsit el primer
tram del carrer de Ferran, entre la plaça de l’Oli i el
carrer de Ponent, un cop convertit en plataforma única.
Aquest tractament dóna prioritat al vianants per damunt
del trànsit rodat i consisteix en un paviment combinat
entre llambordes de color i peces de formigó
prefabricades, a banda de la recollida d'aigües pluvials
central. Aquest mateix tractament s’ha aplicat en els
darrers anys en carrers estrets del Centre de la Vila com
el de Santa Maria, el carrer de la Cort, el carrer del Coll
o el primer tram del carrer de Sant Julià, que tenien
unes voreres reduïdes i poc practicables.

L’Ajuntament de Vilafranca va acordar l’aplicació
d’aquesta plataforma única tant en aquest tram del
carrer de Ferran com al carrer del Marquès d’Alfarràs
aprofitant la intervenció que l’Empresa Municipal d’Aigües
de Vilafranca feia per millorar la xarxa d’abastament
d’aigua. A més, aquest tractament que dóna prioritat al
vianant tenia sentit en un carrer on hi ha un centre
educatiu i, per tant, registra molta afluència de gent en
determinades hores. Les obres al carrer Ferran han
tingut un cost total de 34.610 euros.

Un cop acabat el carrer de Ferran, la mateixa empresa
constructora contractada per l’Ajuntament de Vilafranca
del Penedès ha treballat en la plataforma única del
carrer del Marquès d’Alfarràs. En aquest cas els treballs
tenen un pressupost de 29.935 euros.


