
política lingüística

Des de quan?
L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, fruit de la necessitat que hi hagi un ens que vetlli pel foment de la llengua
catalana tant internament a l’Ajuntament, com externament per al conjunt de la població, decideix l’any 2004
posar en marxa la Regidoria de Política Lingüística.
La Regidoria de Política Lingüística treballa de manera coordinada amb el Servei Local de Català (CNL Alt
Penedès–Garraf).

Objectius de la Regidoria de Política Lingüística
Els dos objectius principals són:
• Aconseguir que la llengua catalana sigui la llengua d’ús habitual a l’Ajuntament de Vilafranca i també la llengua
de relació amb tots els organismes que s’hi relacionen.
• Difondre i fomentar l’ús de la llengua catalana a la població, implicant-hi tots els agents que treballen amb la
mateixa finalitat i de manera coordinada, tirant endavant diferents accions.

Com?
Per poder aconseguir aquests objectius, la Regidoria ha definit diferents àmbits d’actuació en els quals està
treballant, i, que són els següents:

ELS ÀMBITS D’ACTUACIÓ

Àmbit intern de l’Ajuntament
Des de l’any 1993 hi ha un Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament.
Aquest Reglament regeix l’ús del català a l’Ajuntament i en els organismes que en
depenen. Estableix que l’Ajuntament ha d’utilitzar el català en les seves relacions.
En aquests moments, el Reglament està en procés d’actualització. Des de la Regidoria
es vetlla pel seu compliment i també s’activa la Comissió de Seguiment d’aquest
Reglament. Aquesta Comissió (en què hi són presents persones de tots els grups
polítics municipals) s’encarrega de l’actualització, vetlla pel compliment del Reglament
i te cura de tractar tots els temes relacionats amb el català a l’Ajuntament.
És funció de la Regidoria la difusió del Reglament entre el personal municipal,
vetllar pel seu compliment i tirar endavant les accions que s’acordin a la  Comissió
de Seguiment per al compliment del Reglament. Un exemple seria la formació
en llengua catalana del personal municipal, aspecte que va ser tractat en aquesta
Comissió i que es tirarà endavant properament.

Accions concretes que s’han dut o es duran a terme:
• Activació de la Comissió de Seguiment del Reglament
• Actualització del Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès.
• Pla de formació per al personal municipal 2005-2007.

Formació
Des de la Regidoria de Política Lingüística es considera molt important la formació. Aquesta pot ser adreçada a
la població en general, a les entitats i també específica per àmbits.
Per tirar-la endavant, es compta amb el Centre de Normalització Lingüística de l’Alt Penedès i el Garraf, que des
del Servei Local de Català de Vilafranca cada any programa cursos de català per a persones adultes de diferents
nivells, amb una important atenció a la formació per a les persones nouvingudes. L’any 2004, per exemple, el
Servei Local de Català va organitzar 31 cursos presencials de diferents nivells, als quals es van inscriure 737
persones i 56 persones van fer els cursos a distància.

La Regidoria de Política Lingüística de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès
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Treball en xarxa
Aquest àmbit es considera d’especial importància. Es vol
treballar de manera coordinada tant amb el Centre de
Normalització Lingüística com també amb les entitats que
treballen per la llengua: la Coordinadora d’Associacions per
la Llengua (CAL) i Òmnium Cultural.
És per això que hem començat a establir reunions per tal de
tirar endavant accions conjuntes i per coordinar les feines
des de cada entitat i/o sector, per unir esforços i que no hi
hagi duplicitats.
Una d’aquestes feines conjuntes ha estat l’estudi sobre l’ús
del català a les Fires de Maig d’aquest any, que s’ha valorat
de manera molt positiva, tot i que els resultats demostren
que encara queda molt per fer.

Dinamització
Per tal d’aconseguir els objectius de la Regidoria, també es
faran campanyes de sensibilització i de divulgació de la
llengua catalana, així com publicacions.

Un exemple d’això és la campanya “Preu x preu, en català”,
campanya informativa adreçada als establiments sobre
retolació, documentació i atenció al públic en català que es
va iniciar el mes de juliol de 2004. Es pretenia conèixer
quina és la situació real de l’ús del català en els establiments
de Vilafranca i a la vegada informar sobre la Llei de política
lingüística.
És una campanya que s’ha tirat endavant de manera conjunta
des del Patronat de Comerç i Turisme, el Servei Local de
Català i la Regidoria de Política Lingüística.
A principis del mes de juliol s’han presentat els resultats i
s’ha fet el diagnòstic. A partir del mes de setembre,
l’Ajuntament enviarà cartes als establiments que incompleixen
la normativa i en farà un seguiment. En últim extrem podrà
arribar a sancionar. Paral·lelament, es durà a terme la
campanya “Comerços col·laboradors” per fomentar l’atenció
al públic en català.
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L’opinió dels grups municipals

SOCIALISTA (PSC-ICV): El nostre grup ha estat
l'impulsor de mesures concretes per incrementar
l'ús de la llengua catalana en els afers
quotidians. Amb el resultat de l'estudi elaborat
sobre la situació del català als comerços,
empreses de serveis i de restauració, es
treballarà colze a colze amb els gremis i
col·lectius professionals representants de 1.154
establiments de Vilafranca. Introduir mesures
de sensibilització i informació i establir, si cal,
un règim sancionador, és la tasca constant i
responsable que el nostre grup municipal està
duent a terme en defensa de la llengua catalana.

CIU: La situació del català no és gens fàcil.
Malgrat tots els esforços que s’hi estan posant,
encara hi ha establiments de nova obertura
que rotulen només en castellà o d’altres idiomes,
incomplint la llei de normalització lingüística.
Cal denunciar aquests fets i, des de l’Ajunta-
ment, fer polítiques d’informació, sobretot cap
als col·lectius d’immigrants que provenen països
extrangers que, segurament, desconeixen la
realitat de la nostra llengua.

ERC: Aquesta legislatura la política lingüística
de l’Ajuntament de Vilafranca haurà fet un salt
qualitatiu, no només pel fet de tenir per primera
vegada una regidoria d’aquest àmbit, sinó pel
treball que s’hi haurà fet. D’exemples ja en
tenim, com l’acurat treball fet conjuntament
amb comerç i turisme “preu x preu en català”,
i les conclusions que lògicament apareixen. El
cert és que les millores poden semblar poques
però són constants i segurament s’acabarà
veient la diferència entre el principi i el final
de la legislatura.

PP: Des de el PP pensem que en l’aplicació
de la legislació de política lingüística s’ha de
fomentar l’ús social del català, sense que això
suposi l’eliminació de l’ús de l’altra llengua
oficial a Catalunya, el castellà, com es pretén
realitzar en la modificació del Reglament de
l’ús del català a l’Ajuntament de Vilafranca del
Penedès. També creiem que s’han d’adoptar
mesures adreçades a aconseguir el compliment
voluntari d’aquesta legislació sense imposar
sancions.

CUP: Un any més s’ha demostrat que el català
viu una situació d’anormalitat a les nostres
Fires de Maig. Tot i això, l’equip de govern ens
vol fer veure el got mig ple quan les estadístiques
ens el mostren mig buit. S’ha instrumentalitzat
l’estudi del català a les Fires, per part de la
regidoria de política lingüística, amb la clara
finalitat de rentar la cara d’un govern que no
es mulla prou per augmentar l’ús de la llengua
catalana. Això, després d’haver refusat una
moció de la CUP per evitar-ho.

Com contactar amb la Regidoria?
Si voleu contactar amb la Regidoria de Política Lingüística,
ho podeu fer a través del telèfon 93 890 04 59 o de l’adreça
electrònica politicalinguistica@vilafranca.org
Ens podeu trobar a l’Escorxador, c/ Escorxador, núms. 19-21.



urbanisme
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Emmarcada dintre dels actes de la Festa del Barri del
Poble Nou, el passat dia 17 de juny es va inaugurar la
plaça de Marià Manent. Es tracta d’un espai lliure de
més de 2.700 m2 situat a l’interior de l’illa formada
dels carrers d’Amàlia Soler i del Camí Fariner i les
avingudes de Tarragona i del Vendrell.
La urbanització de la plaça, que ha anat a càrrec de la
promotora dels edificis del voltant, inclou dos espais
diferenciats. Una part més alçada, que està enjardinada
i una part baixa que té un tractament més urbà. El
projecte ha suposat la plantació d’una trentena d’arbres,
la instal.lació de punts d’il.luminació i de mobiliari
urbà. Malgrat estar envoltada d’edificis, hi ha un total
de cinc punts d’accés a la plaça que li donen un caràcter
obert i acollidor. Malgrat els desnivells existents, el
circuit per dintre de la plaça està totalment adaptat i
sense barreres arquitectòniques.
La festa d’inauguració de la plaça va comptar amb
l’espectacle “Qui vulgui escoltar que vingui a jugar” a
càrrec de Cesc Serrat, un espectacle per a petits i grans,
i els parlaments d’inauguració a càrrec de la presidenta
de l’AVV del Poble Nou Montse Guilera i de l’alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve.

Inaugurada la plaça de
Marià Manent, un nou
espai lliure al barri del
Poble Nou
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treball

El 27 de juny passat es va cloure l’Escola Taller
Habitatge i Patrimoni, un programa de formació i treball
impulsat per l’Ajuntament de Vilafranca que ha rehabilitat
una casa del carrer de Galceran i una part del claustre
de Sant Francesc.
L’Escola Taller Habitatge i Patrimoni, que ha durat dos
anys, ha permès la rehabilitació d’un edifici d’habitatges
del carrer Galceran núm. 5, propietat de l’Institut Català
del Sòl, per destinar-lo a 3 habitatges per a joves i un
local a la planta baixa. D’altra banda, també s’ha fet
una nova fase de rehabilitació del claustre de Sant
Francesc. En aquest últim espai s’han portat a terme
diferents intervencions arqueològiques que han posat
al descobert diversos elements arquitectònics del segle
XIII, restes humanes, i dos plafons ceràmics del segle
XVIII. L’Ajuntament de Vilafranca ja ha presentat un
nou projecte al Departament de Treball de la Generalitat
de Catalunya per a una tercera intervenció al claustre
que tindrà per objectiu obrir un accés directe al claustre
des del carrer de Sant Pere i remodelar les dependències
adjacents.
L’Escola Taller Habitatge i Patrimoni se suma a la llarga
sèrie d’iniciatives de formació i treball que l’Ajuntament
de Vilafranca ha promogut de forma gairebé contínua

Una escola taller ha rehabilitat una casa del carrer
Galceran i el claustre de Sant Francesc

des de l’any 1986. Les Escoles Taller han estat una
aportació important per a la revalorització de tants i
tants elements del patrimoni històric, arquitectònic i
cultural de Vilafranca. L’Escorxador, la Fassina, el mateix
claustre de Sant Francesc, l’edifici dels Trinitaris, la
seu del Patronat de Comerç i Turisme així com nombrosos
habitatges de titularitat pública són una bona mostra
d’aquesta llarga sèrie de realitzacions. Al llarg d’aquests
gairebé 20 anys d’escoles taller més d’un miler de joves
han tingut l’oportunitat de formar-se treballant en oficis
com paleta, fuster, pintor o lampista.
L’escola taller ha tingut un pressupost de més d’un milió
d’euros, a càrrec de la Generalitat de Catalunya i del
Fons Social Europeu i de l’Ajuntament de Vilafranca.
L’empresa UNILAND també ha aportat 24.000 euros a
les obres del claustre de Sant Francesc.



alcaldia
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El president de la Generalitat Pasqual
Maragall, acompanyat pels consellers de
Relacions Institucionals i Participació Joan
Saura i el Conseller de Governació i
Administracions Públiques, Joan Carretero,
es va reunir el passat 14 de juliol amb els
alcaldes i alcaldesses de les viles i ciutats caps
de comarca de Catalunya.

A la reunió hi va assistir l’Alcalde de Vilafranca Marcel
Esteve. Els alcaldes van expressar president de la
Generalitat el desig que el nou estatut que actualment
s’està debatent fixi clarament les competències dels

El president de la Generalitat es reuneix amb els
alcaldes de les capitals de comarca i anuncia més
diners per als municipis

municipis i, sobretot, el finançament d’aquestes
competències per tal d’assegurar-ne la seva prestació.
Durant la reunió Pasqual Maragall es va comprometre
a augmentar d’un 20 a un 30% el repartiment de la
despesa pública per als ajuntaments i va recordar la
voluntat del govern de la Generalitat de fer una aposta
decidida pel municipalisme, ja que creu en la
subsidiarietat i en la proximitat com a principis bàsics
que han d’estar recollits en el nou estatut.
El president es va mostrar convençut que amb aquest
plantejaments s’ha obert un nou marc de relació amb
el món local basada en la confiança que es plasmarà
en un futur en un finançament suficient per tal que les
administracions locals puguin donar un millor servei als
ciutadans i ciutadanes.



opinió del grup municipal

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

En el ple municipal de juliol s’ha aprovat el conveni sobre la base de muntatge de la Línia d’Alta Velocitat,
desprès d’un període de negociacions de molts mesos entre l’Ajuntament de Vilafranca i el Ministeri de
Foment. Recordem que les negociacions es van iniciar una vegada el ministeri, que és l’òrgan competent,
va decidir unilateralment posar aquest equipament al nostre municipi fent valer que l’AVE és una obra
d’interès general i que, per tant, no necessita autorització dels municipis afectats per construir aquesta
infrastructura. En el conveni, per primera vegada i gràcies a la feina de negociació feta per l’Ajuntament,
el Ministeri de Foment manifesta formalment que està disposat a treballar amb l’objectiu de fer realitat
l’estació de regionals. També es confirma que la base de muntatge reduirà la seva afectació de les 17
hectàrees previstes inicialment a les 11 que ocuparà el projecte que es tirarà endavant i que tan sols
n’ocuparà 7 quan la base passi a ser de manteniment. El conveni recull la necessitat d’integració
paisatgística del projecte i la destinació a usos públics de les 4 hectàrees de terrenys sobrants.

Inversió necessària per fer viable una estació de regionals
Un aspecte bàsic que recull el conveni és que la base de muntatge inclourà un PAET (Punt d’Avançament
i Estacionament de Trens). Aquesta és una inversió molt important que permetrà que s’aturin els trens
regionals sense impedir el pas de la resta de trens AVE per les vies ordinàries. Parlem d’un sistema de
dobles vies que no penalitza l’aturada de trens al Penedès i fa viable l’estació de regionals a Vilafranca.

Una estació de regionals ben comunicada
La futura estació de regionals i segona estació de Vilafranca no s’ha de plantejar en termes estrictament
locals i pensant sols en els usuaris vilafranquins sinó com un servei que ha de tenir en compte els usuaris
potencials de la resta de l’Alt Penedès, i els d’una part de les comarques de l’Anoia, del Baix Penedès
i del Garraf que vulguin anar de Vilafranca a Tarragona o a Barcelona en 20 minuts o a Lleida en tres
quarts d’hora. Per això, l’Ajuntament vol que aquesta estació estigui ben comunicada, amb aparcament
i que en cap cas signifiqui un augment del trànsit interior a Vilafranca. Aquestes són exigències no només
de Vilafranca sinó també dels municipis que integren l’àrea d’influència de l’estació ja que la mobilitat
i accessibilitat són temes claus del projecte. La ubicació a la base de muntatge compleix aquestes
condicions pel fet d’estar situada en un lloc ben comunicat en relació a una de les artèries clau del
Penedès com és la carretera C15 i en un lloc amb possibilitats d’aparcament i connexió amb l’actual
servei de rodalies.

Vilafranca aposta pel transport públic i vol que es reconegui el nostre model de comarca
Vilafranca és i ha de ser present en tots els fòrums de debat i decisió territorial. I ho vol continuar fent
des de llocs tan destacats com són les ciutats de l’Arc Metropolità (Mataró, Granollers, Sabadell, Terrassa,
Martorell, Vilafranca i Vilanova) o formant part de l’executiva de l’AMTU (agrupació de ciutats metropolitanes
que vetllen per les millores del transport públic). I encara més, tenint un posicionament clar i decisiu
en el futur Pla Territorial Metropolità de Barcelona. Aquí cal recordar que van ser els anteriors governs
de CiU a la Generalitat els que van incloure la nostra comarca en l’àmbit d’actuació d’aquest pla territorial.
En aquest sentit, el Pla Director de l’Alt Penedès ha d’esdevenir clau per tal que s’hi inclogui i reconegui
el nostre model de comarca.

L’estació de regionals del Penedès, més a prop que mai
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El dia 21 de juny, en sessió plenària a l’Ajuntament de Vilafranca, per un resultat de 12 a 8, Vilafranca va
votar a favor de demanar una vegueria pròpia per al Penedès, en el marc de la nova divisió territorial que
actualment s’està debatent a Catalunya.
CiU, ERC, PP, CUP i el regidor del Grup Socialista, Patro Recober, però que pertany a IC, van votar a favor
d’aquesta proposta. El PSC es va quedar sol, votant en contra. Malgrat això, no ens creiem que tots els
regidors del PSC personalment haguessin votat en contra si hi hagués llibertat de vot. El problema és que,
aquí, els socialistes segueixen les directrius del seu partit i, aquí, qui mana és Barcelona i la seva àrea
d’influència. Si Barcelona diu blanc, tots els socialistes de Vilafranca diuen blanc, malgrat el perjudici que
això pugui suposar per a alguns.

Els arguments per una Vegueria pròpia són molts
Els arguments per tenir una vegueria pròpia al Penedès, que englobi l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf, i
l’Anoia, són molts. Hi ha lligams històrics i compartim temes importants, tant culturals com econòmics.
Això ha fet que molts ajuntaments ja s’han adherit a aquesta proposta: Vilafranca i Vilanova ja han dit SÕ
a la Vegueria del Penedès, també ho han fet d’altres poblacions tan importants com Sant Sadurní o Sitges,
i també moltes poblacions: Pacs, Bellvei, Puigdàlber, El Pla, Sant Martí, ... i també ho ha votat a favor el
Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
El més important, però, és que en aquest cas tindrem els llocs de decisió aquí, en el nostre territori. Les
decisions que afectin al Penedès, les prendrem nosaltres, i no gent de fora que desconeix la nostra realitat.

Els arguments del PSC no s’aguanten per enlloc:
Diuen que pertànyer a la regió metropolitana ens farà estar en els llocs on es prenen les decisions importants.
Importants per a qui? Algú pensa que Vilafranca, per exemple, podrà decidir el millor per a ella en una regió
on hi són presents Barcelona, Sabadell, Terrassa, L’Hospitalet, Cornellà, Badalona, Rubí, Santa Coloma de
Gramenet, etc., etc. Quins lligams ens uneixen a aquestes ciutats?
Diuen que és important pertànyer a una regió potent, amb prop de 5 milions d’habitants.
Això és bo? No ens fan cap enveja els territoris amb superpoblació, i seguint amb el d’abans, com vol ser
decisiu l’Alt Penedès amb 70.000 habitants en front de 5 milions? Molta gent nouvinguda a Vilafranca ha
vingut procedent de l’àrea metropolitana, fugint dels problemes que aquesta comporta i buscant un canvi
en una zona com el Penedès.

No volem la Vilafranca del Llobregat!. Volem la Vilafranca del Penedès!
L’àrea metropolitana, i això ho diuen diferents estudis, no ho diem nosaltres, té un índex d’atur més alt,
les diferències socials són més altes: hi ha alguns que tenen molt, i molts més que tenen molt poc. El preu
de l’habitatge i el cost de la vida són molt més alts allà. Segur que si pensem una mica se’ns acudiran molts
arguments pels quals no volem pertànyer a l’àrea metropolitana. És més, si som absorbits per aquesta, el
més probable és que comencem a perdre la nostra identitat, i això seria molt greu. Poc a poc ja estem
començant a rebre pressions molt fortes: tenim un creixement accelerat que provoca una saturació dels
serveis (hospital col·lapsat, necessitem un altre ambulatori, jutjats saturats, problemes en les places escolars
i en les llars d’infants, les instal·lacions esportives s’han quedat petites ...). Volem qualitat de vida i serveis
adequats! Cal lluitar per aconseguir-ho!

Volem un Penedès que decideixi per ell mateix
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GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

En aquests moments en què la immensa majoria de tots nosaltres estem fent o esperant vacances, on
hi ha un cert relaxament, on hom carrega les piles per tornar a treballar amb força quan arribi el setembre,
és un bon moment per plantejar-se on som, què s’ha fet, i què falta per fer.

Des d’ERC estem plenament convençuts que el treball que s’està fent a l’ajuntament, ara comença a
donar els seus fruits. Així l’obra que ha de transformar la nostra vila i per tant ens costa més esforços,
evidentment parlem del cobriment de les vies del tren, comença a ser una realitat, més quan s’estan
complint els terminis previstos.

Però hi ha altres obres que estan en procés d’execució, per exemple, l’asfaltat de força carrers que
estaven malmesos, l’inici de la remodelació de la plaça Segadors després de l’estiu, ja tenim els projectes
en marxa de la plaça Milà i Fontanals, i de l’auditori. Aquest últim ha de ser el referent musical no només
a Vilafranca sinó a tota la comarca.

També les obres de la pista d’atletisme s’estan executant en els terminis previstos, i s’ha solucionat un
tema ancestral com són les goteres del pavelló d’hoquei. No oblidem tampoc que aquest estiu comencen
les obres de reforma i millora de l’escola Mas i Perera.

S’està treballant també amb les altres administracions per tal de solucionar problemes que afecten els
serveis a les persones. Així ja tenim un compromís per tal de dur a terme l’ampliació de l’hospital, la
construcció d’uns nous jutjats, d’una nova escola, d’un altre centre d’atenció primària, i la nova ubicació
de la policia local i dels mossos d’esquadra.

Tot i així som conscients que queda molt camí per fer i, per tant, no ens podem permetre el fet de relaxar-
nos, i no ho farem. En aquest sentit s’ha de dur a terme el canvi d’ubicació dels Serveis Socials per tal
d’humanitzar l’acollida. S’ha de plantejar i buscar un local de joventut que substitueixi amb garanties
l’antic local, ara seu de l’Escola d’Art. S’ha de dur a terme la construcció d’un circuit de footing a la
zona esportiva i treballar per aconseguir l’ampliació del Complex Aquàtic.

Hem de continuar treballant en la defensa  de la nostra llengua, el català. Tot i que s’està fent una gran
labor, aquest és un tema on mai n’hi haurà prou, sempre haurem de continuar estant alerta.

S’ha d’avançar en la defensa del medi ambient i, per tant, la promoció i la instal·lació d’energies
alternatives, tant als edificis públics com privats. També tenim el pla de mobilitat acabat i hem de
començar ja a treballar amb la millora de la mobilitat sostenible, adequant la ciutat a l’ús de la bicicleta
i fomentant els desplaçaments caminant.

Segurament ens deixem actuacions que s’han fet i que s’han de fer. El que sí és cert és que hem de
continuar treballant i millorant la Vila per tal de que sigui un lloc on tothom s’hi senti a gust. Bones
Vacances.

Feina feta, feina per fer
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En la memòria de l’any 2004 de la Policia Local de Vilafranca del Penedès creiem hi ha dades significatives
de les que es desprèn la necessitat d’augmentar els seus mitjans humans i materials.

La primera seria l’augment del 66 % de trucades a la centraleta de la Policia Local durant l’any 2004
respecte a l’any 2003, mentre que l’increment de serveis realitzats pels agents en el mateix període és
del 15%. És cert, que una part de les trucades no generen servei. De vegades solament  es vol recavar
informació. Però la diferència en aquest dos percentatges fa pensar que les queixes de veïns de la Vila
que no ha estat atesa la seva  sol·licitud d’intervenció no són casos aïllats i que una part de les trucades
 demanant l’actuació de la Policia Local no ha pogut ser resposta per falta de mitjans humans i materials.

La segona és l’increment de les trucades per denunciar actes de vandalisme i actes contraris al civisme
que passen de 55 en el 2003 a 148 en el 2004. És a dir que, malgrat les campanyes de civisme
endegades per l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès s’han triplicat  aquest tipus d’actes, amb el
conseqüent cost per a l’erari públic per la reposició del mobiliari urbà i béns de particulars, i el que és
mes greu, és que també ha augmentat la importància dels danys.

Finalment la tercera de les dades significatives és que han augmentat de forma important les trucades
denunciant  baralles. S’ha passat de 147 a 179 en un any. I el que és mes preocupant, en les  agressions
físiques el salt ha estat de 32 a 48.

Davant d’aquestes dades, des de el PP creiem que cal reaccionar, ja que en cas contrari  no es podrà
sortir al carrer les nits dels caps de setmana. Una de les mesures a adoptar és l’augment dels mitjans
humans i personals de la Policia Local de Vilafranca del Penedès. En aquest sentit, el PP va donar el
seu suport als pressupostos de l’Ajuntament perquè entre d’altres mesures es preveia l’increment de la
plantilla en quatre persones, dos agents i dos sergents, i la compra de tres vehicles (fins ara aquestes
places encara no han estat cobertes ni els cotxes adquirits), i que durant l’any 2006 es contractarien
quatre agents més.

També pensem que es podria actuar amb més eficàcia contra el vandalisme, que realitzen unes poques
persones, si s’ha apliques el nou Codi Penal, que preveu castigar com a delicte la comissió de cinc faltes.
Una altra mesura per evitar actes contraris al civisme seria la Policia Comunitària, creada en virtut d’una
moció presentada pel PP.  Creiem  que el seu nombre, actualment sis persones, és insuficient per cobrir
durant tot el dia els barris de la nostra Vila, fet que la fa poc visible, si bé entenem que s’hagi de donar
prioritat, mentre no s’ampliï la plantilla de la Policia Local, a cobrir els serveis de cap de setmana...

Finalment, en la memòria de l’any 2004 de la Policia Local de Vilafranca del Penedès hi trobem a faltar
que no es faci cap referència a les feines d’identificació de persones   immigrades per comprovar que
disposin de tota la documentació necessària per residir   a l’estat espanyol. La legislació actual preveu
una entrada regulada d’immigrants, i la seva aplicació, que el PP demanar, correspon a tots els agents
de l’autoritat, inclosos les policies locals.

Necessitem més policies
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La CUP va presentar el passat mes de juny, una moció demanant la protecció de l’espai interior delimitat
per les muralles medievals, per tal d’aturar la destrucció dels elements de la Vilafranca medieval. Aquesta
ja és la segona moció que presentem sobre la preservació del patrimoni arqueològic del nostre municipi
donat que constatem que mes rera mes anem perdent part d’aquest patrimoni.

L’Ajuntament és qui té les competències per tal de protegir el patrimoni arquitectònic i arqueològic
realitzant plans especials i delimitant l’àrea de protecció dels jaciments. Té les eines a l’abast per tal
de preservar el patrimoni però prefereix traspassar totes les responsabilitats sobre els propietaris (com
es pot observar de la lectura del BAN MUNICIPAL publicat fa uns mesos). L’any 1988 es va aprovar el
Pla Especial i Catàleg del Pla General, pla que havia de recollir TOTS els elements del patrimoni històric
artístic i mediambiental de Vilafranca. La importància del catàleg i dels plans arqueològics és evitar
justament que les transformacions urbanístiques i les obres públiques i privades puguin malmetre restes
històriques o culturals. Sorprenentment, en aquest document la ciutat medieval NO APAREIX protegida
com a jaciment arqueològic. En aquest catàleg de patrimoni l’Ajuntament es comprometia a redactar
els plans especials d’arqueologia, plans que no s’han aprovat i que no han inclòs el centre històric,
l’antiga ciutat medieval encerclada per les muralles construïdes a la segona meitat del segle XIV. Dins
d’aquest perímetre hi ha el nucli fundacional de Vilafranca, on es pensa que s’aixecava la Torre Dela i
el castell. Després dels últims 17 anys de «mirar cap a un altre costat» podem considerar que l’acció
de govern ha estat la principal causa de destrucció del patrimoni cultural de Vilafranca, de manera que
s’han anat realitzant actuacions públiques i privades en espais de valor històric en les que s’han destruït
restes arqueològiques, com és el cas del centre històric medieval.

L’Ajuntament de Vilafranca no contempla la ciutat medieval com un bé patrimonial a protegir pel seu
valor arqueològic, ni en el Pla General (anys 80) ni en el planejament aprovat l’any 2003. Malgrat que
en aquests 17 anys hi ha hagut innombrables actuacions urbanístiques dins del centre històric en carrers
documentats del segle XIV (obres particulars, reformes de tota mena, pavimentació de carrers i places
...) gairebé mai s’han fet prospeccions arqueològiques en finques particulars, de manera que si ha
aparegut alguna resta o indici, tampoc no s’ha sabut. Amb aquestes condicions d’inoperància de
l’Ajuntament, sempre s’arriba tard, quan la prospecció arqueològica podria haver documentat el nostre
passat abans de ser destruït per la picota. Si bé constatem que han perdurat elements de valor històric
i cultural, volem denunciar la posició de l’Ajuntament, amb una actuació contrària al que s’estableix a
la Llei del Patrimoni Cultural Català i el Reglament de Protecció del Patrimoni Arqueològic. El planejament
urbanístic aprovat al 2003 apareix protegit tot el perímetre de muralles de la ciutat medieval del segle
XIV, malgrat que l’extensió conservada de muralles a dia d’avui és realment molt petita. En canvi, el
centre històric, on hi vivien 4000 persones al segle XIV, no es contempla com un element a protegir.
Tants càrrecs i regidors a jornada sencera, tant poca feina feta en aquest sentit.

Gràcies a l’equip de govern anem perdent patrimoni cultural
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21 / juny / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Estudi de detall Domenys I.
Es va aprovar definitivament l’Estudi de Detall per a la
reordenació volumètrica de l’illa formada pels carrers
de la Riera Gran, de Sant Marçal i de Bonastre, en el
polígon Domenys I.
Aprovat per unanimitat.

Estudis de detall del sector Melió Residencial. Es van
aprovar definitivament els Estudis de Detall presentats
per diferents promotors que afecten grups de parcel·les
del sector Melió Residencial.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del POUM sobre equipaments. Es va aprovar
inicialment una modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal que afecta alguns dels sòls
delimitats que es destinen a centres públics i a dotacions
destinades a usos públics o col·lectius com els de
caràcter cultural, docent, esportiu, religiós, sanitari,
assistencial, etc., els quals es troben adscrits al sistema
d’equipaments, a fi de qualificar-los genèricament com
equipaments sense especificació d’ús concret, amb el
que es permetrà que els usos concrets de les dotacions
públiques puguin determinar-se lliurement d’acord amb
les necessitats públiques del moment.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i els vots en contra
de CiU.

Ordenança de circulació. Es va aprovar definitivament
l’Ordenança municipal de circulació de vehicles i vianants
de Vilafranca, estimant i desestimant les esmenes al
text de l’Ordenança formulades pel grup de CiU.
S’inclouen en l’ordenança, per millorar l’agilitat en
l’adopció de mesures, conductes que tenen que veure
amb la circulació o que la dificulten (contenidors de
runa, vehicles exposats a la via pública per a la seva
venda o reparació, gossos sense lligar, etc.), i a més
l’increment de les multes en casos justificats.
Aprovat per unanimitat.

Conveni per a obres al Museu de Vilafranca. Es va
aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament

el Museu de Vilafranca-Museu del Vi fundació privada,
i Caixa Penedès, per a la reforma, la millora i l’ampliació
del Museu de Vilafranca-Museu del Vi. 2. En virtut
d’aquest conveni l’Ajuntament invertirà en obres 2
milions d’euros en 5 anys, i per despeses de funcionament
aportarà 1,5 milions d’euros en quinze anys. Les mateixes
aportacions farà Caixa Penedès.
Aprovat per unanimitat.

Protocol de les Festes de Sant Raimon. Es va aprovar el
protocol de les Festes de Sant Raimon/Festes d’Hivern,
després d’un ampli procés de participació.
Aprovat per unanimitat.

Modificació del  pressupost .  Es va aprovar una
modificació del pressupost de l’Ajuntament consistent
bàsicament en la incorporació d’una subvenció concedida
per la Generalitat per al cobriment de la via (5 milions
d’euros). Hi ha altres aspectes remarcables com
l’expropiació de terrenys a la zona esportiva (156.000
euros) o l’acabament d’obres d’urbanització a la plaça
dels Segadors (102.000 euros).
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups
de CiU i de la CUP.

Modificació del pressupost del Patronat Municipal
d’Esports. Es va incorporar al pressupost del patronat
una subvenció de 18.000 euros de la Diputació de
Barcelona per realitzar un estudi sobre el sistema esportiu
a Vilafranca.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre compensació fiscal per obres. El grup de
CiU va presentar una moció demanant que l’Ajuntament
retorni els imports corresponents als subjectes passius
als quals afectin les obres al carrer que impossibilitin
l’ús de l’entrada de vehicles.
Rebutjada amb els vots a favor dels grups de CiU i del
PP, els vots en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i d’ERC i l’abstenció del grup de la CUP.
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Moció sobre l’obertura de l’oficina de turisme. El grup
de CiU va presentar una moció demanant l’obertura de
l’Oficina d’Informació Turística els diumenges al matí.
Finalment es va aprovar un text consensuat en el sentit
de reforçar la senyalització indicant que durant el cap
de setmana es pot obtenir informació turística a la Casa
de la Vila i així com instar el Patronat de Comerç i
Turisme per tal que vagi avaluant la possible conveniència
d’obrir al públic l’Oficina d’Informació Turística els
diumenges al matí.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre l’escola pública. Els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC van presentar una moció en la qual
es recolzava el Manifest de la Diada de l’Escola Pública
d’enguany amb l’objectiu de reivindicar les millors
condicions possibles pel sistema públic d’educació.
Aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC, de CiU i de la CUP) i l’abstenció del
grup del PP.

Moció sobre la televisió local.  Els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i de CiU van presentar una moció
demanant, en el marc del desenvolupament de la televisió
digital terrestre (TDT), poder disposar d’un emissor
múltiplex amb cobertura per tot l’Alt Penedès, situat a
la torre de comunicacions de la muntanya de Sant Pau,
i encarregar-se de la seva gestió, de manera que es
pugui fer arribar el senyal de Vilafranca TV a tots els
barris de Vilafranca i a la resta de la comarca. Si no és
possible, Vilafranca TV hauria de poder disposar d’un
canal propi en el múltiplex de Vilanova.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre la normativa sobre museus. El grup del PP
va presentar una moció demanant un canvi en la legislació
en el sentit que els museus nacionals de Catalunya, pel
simple fet de la seva catalogació com a tals estaran
inscrits en el Registre de Museus de Catalunya. Aquest
fet permetria al Museu de Vilafranca accedir a
subvencions i ajuts tècnics.
Els grups d’ERC i SOCIALISTA (PSC-ICV) van presentar
una esmena a la moció en el sentit de demanar al
Govern de la Generalitat que accepti el projecte executiu
de rehabilitació i ampliació del Museu del Vi-Museu de
Vilafranca, com a compromís indispensable per subsanar
les mancances d’accessibilitat i adaptació de l’immoble
actual i així que el museu sigui inclòs dins el Registre
oficial de Museus de Catalunya i que una vegada s’hagi
iniciat aquest darrer procediment, s’insti al Govern de
la Generalitat de Catalunya per tal que es declari el
Museu del Vi-Museu de Vilafranca com a Museu d’interès
Nacional.
L’esmena i la moció amb l’esmena incorporada van ser
aprovades per unanimitat.

Moció sobre els ens municipals. El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual demanava entre d’altres
que en els estatuts reguladors dels diferents ens
municipals s’estableixi una periodicitat regular en les
seves convocatòries, que es respectin les periodicitats
establertes i que s’estableixin uns criteris mínims
d’obligatorietat d’assistència dels membres.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena en la qual proposaven que en el si dels
consells i organismes autònoms es plantegés la
possibilitat d’ampliar l’antelació necessària per fer la
convocatòria dels mateixos i que siguin els mateixos
membres d’aquests consells i organismes els qui
decideixin sobre aquesta possibilitat.
L’esmena i la moció van ser aprovades per unanimitat.

Moció sobre el pla de mobilitat. El grup de la CUP va
presentar una moció en la qual demanava què
l’Ajuntament augmentés el nombre recursos humans a
treballar a la regidoria de medi ambient, que presentés
un calendari per l’execució del Pla de Mobilitat i que
s’obrís un període d’un mes perquè els membres del
consell poguessin fer-hi al·legacions. L’equip de govern
va manifestar que els dos darrers aspectes ja s’han
executat i el primer s’ha de debatre en l’aprovació dels
pressupostos.
Rebutjada amb el vot a favor de la CUP, els vots en
contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC i les
abstencions dels grups de CiU i del PP.

Moció sobre titulacions universitàries. Tots els grups
municipals van recolzar una moció inicialment presentada
per ERC en la qual demanava que l’Ajuntament de
Vilafranca se sumés al rebuig de la proposta de retallada
de titulacions universitàries com la de Filologia Catalana
i fer arribar al conseller d’universitats, Carles Solà, el
rebuig per tal de donar-li tot suport en aquesta tasca,
així com a les universitats catalanes que s’han manifestat
obertament en contra del projecte.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre procediment per delicte electoral. El grup
de la CUP va presentar una moció en la qual  demanava
que el ple de l’Ajuntament mostrés el seu suport als
encausats per delicte electoral per manifestar-se el dia
de reflexió de la campanya per al referèndum de la
Constitució Europea i que exigís el sobreseïment del
cas.
El grup SOCIALISTA (PSC-ICV) va presentar una esmena
a la totalitat en la qual, des del respecte a la
independència judicial, feia una crida a trobar una
solució que permeti superar aquesta situació, i que en
el cas que hi hagi sentència l’Ajuntament estudiaria la
decisió judicial i valoraria les possibles accions jurídiques
a emprendre.
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Per a més informació podeu consultar la pàgina web
www.vilafranca.org

L’esmena a la totalitat va ser aprovada amb els vots a
favor dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i del PP, els
vots en contra d’ERC i de la CUP i les abstencions del
grup de CiU.

Moció sobre trens de rodalies. El grup del PP va
presentar una moció en la qual proposava demanar a
RENFE que la línia C7 en direcció a Cerdanyola-
Universitat Autònoma tingui sortida des de Vilafranca
com a mínim en la franja horària d’entrada i sortida de
la universitat i que s’incrementi el nombre de places
del servei de Rodalies de RENFE de las línia C4 i es
creí  una nova franja horària punta entre les 13 i 15
hores, que comporti el pas d’un tren del servei de
Rodalies RENFE cada quinze minuts per Vilafranca.
El grup de CiU va presentar una esmena per tal d’afegir
un seguit de demandes contingudes en la moció sobre
la mateixa temàtica presentada pels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC en el mateix ordre del dia del ple.
Aquests punts eren que s’incrementi la freqüència i la
capacitat dels trens, sobretot en les hores punta,
l’habilitació de trens semidirectes que no parin entre
Martorell i Barcelona, la millora dels canals d’informació
al públic en casos d’incidències i la millora dels
arranjaments i seguretat a les estacions (accessos
enllumenat, megafonia, etc.).
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre una vegueria pròpia. Els grups de CiU,
d’ERC i de la CUP van presentar una moció, promoguda
per la “Plataforma per una Vegueria pròpia”, en la qual
demanaven l’adhesió de l’Ajuntament a la campanya
propulsada per la Plataforma per una Vegueria Pròpia
i que s’instés al Govern de la Generalitat i al Parlament
de Catalunya a crear una vegueria pròpia per a les
comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Baix Penedès
i el Garraf en el marc de la nova organització territorial
que es planteja des d’aquestes institucions.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de CiU, d’ERC,
de la CUP, del PP i del  regidor d’ICV dintre del grup
SOCIALISTA i els vots en contra de la resta del grup
SOCIALISTA.

Moció sobre matrimoni i adopció. Els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC van presentar una moció per expressar
el ple suport a la modificació del Codi Civil en matèria
del matrimoni aprovada al Congrés de Diputats i a la
modificació de la llei catalana d’adopció, aprovada pel
Parlament de Catalunya el passat 31 de març per tal
de permetre el matrimoni i l’adopció d’infants a les
parelles del mateix sexe i alhora també posar a disposició
la Sala de Plens i tots els mitjans tècnics i humans
municipals per tal que els ciutadans i ciutadanes del
municipi, independentment de la seva orientació sexual,
puguin exercir el seu dret legítim i inalienable al

matrimoni.
Aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC de CiU i de la CUP i el vot en contra
del grup del PP.

Moció sobre la freqüència de Ràdio Vilafranca. Els grups
SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar una moció
en què davant la notificació del Ministeri d’Indústria,
Turisme i Comerç, en el qual comunicava que Ràdio
Vilafranca havia d’abandonar la freqüència actual de
90.2 MHz i passar al 107.8, sol·licitaven poder continuar
disposant de la concessió administrativa de la freqüència
90.2 per a Ràdio Vilafranca, de manera que des de la
torre de comunicacions de la muntanya de Sant Pau es
pugui seguir fent arribar en perfectes condicions el
senyal de Ràdio Vilafranca a tots els barris de Vilafranca
i a la resta de la comarca.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre ajut a la gent gran. El grup de CiU va
presentar una moció en la qual davant la possibilitat
d’un estiu molt calorós que l’Ajuntament iniciés les
accions necessàries per reduir els possibles efectes de
les altes temperatures en el col·lectiu de la gent gran.
Des de l’equip de govern es van plantejar algunes
esmenes en el redactat de la moció pel fet que ja s’havia
començat a treballar en aquest tema.
Aprovada per unanimitat.
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D I L L U N S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 Esports 21. Amb Tito Boada
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
05.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I M A R T S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 Nit de tertúlia. Amb Sergi Ansón
21.30 Alt voltatge! Amb Josep Sardà
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Nit de tertúlia. Amb Sergi Ansón (repetició)
05.00 Alt voltatge! Amb Josep Sardà (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I M E C R E S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón
20.30 L’alternativa. Amb Iolanda Marín
22.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer (repetició)
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer (repetició)
05.00 L’alternativa. Amb Iolanda Marín (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I J O U S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
12.00 Diàlegs amb l’alcalde. Josep M. Soler entrevista Marcel Esteve

El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu amb Josep M. Soler
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada

14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón
20.30 El cinema de la setmana. Amb Josep Ferrer i Toni Inglada
21.30 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté
23.00 Penedès vespre. Informatiu amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 El cinema de la setmana. Amb Josep Ferrer i Toni Inglada (repetició)
05.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I V E N D R E S

08.00 Penedès matí. Informatiu amb Josep M. Soler i Sílvia Delgado
09.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado
12.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés
13.00 Penedès migdia. Informatiu, amb Josep M. Soler
13.30 Esports 14. Amb Tito Boada
14.00 Les notícies del migdia. Informatiu de COM Ràdio
14.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler
15.00 Al teu aire. Radiofórmula amb Àlex Santamaria
20.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón
20.30 Amplirock. Amb Oriol Romeu
21.00 Temps de festa. Amb Xavi Ruiz
23.00 Penedès vespre. Informatiu, amb Sergi Ansón (repetició)
23.30 La tertúlia. Amb Josep M. Soler (repetició)
00.00 La plaça. Magazine amb Sílvia Delgado (repetició)
03.00 El que faltava! Humor amb Àlex Santamaria i Pep Vergés (repetició)
04.00 Temps de festa. Amb Xavi Ruiz (repetició)
06.00 Connexió amb COM-Radio

D I S S A B T E

09.00 Penedès cap de setmana. Amb Sergi Ansón i Eva Pedrol
09.30 Amics per sempre. Amb Jordi Borràs
12.00 Alt voltatge! Amb Josep Sardà
13.00 Penedès cap de setmana. Amb Sergi Ansón i Eva Pedrol (repetició)
13.30 Ràdio Estalella. Pels alumnes de l’escola Estalella-Graells
14.00 Llegir per sentir. Amb Josep M. Soler
14.30 Plaça castellera. Amb Carles Esteve
15.00 Via-Mix. Amb Jordi Via i Joan Rubió
17.00 El rebedor. Amb Òscar Serramià
19.00 Corazón de Rock and Roll. Amb Josep Fleitas
20.00 Fun House. Amb Jordi Janer i Dani Janer
21.00 Top CD’s. Amb Joan Ventura
22.00 Tots per tots. Amb Quico Triola (COM Ràdio)
23.00 Corazón de Rock and Roll. Amb Josep Fleitas (repetició)
00.00 La música de l’atzar. Amb Oriol Sabaté (repetició)
01.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté (repetició)
02.00 Alt voltatge! Amb Josep Sardà (repetició)
03.00 Connexió amb COM Ràdio

D I U M E N G E

09.00 Penedès cap de setmana. Amb Àngels López
09.30 Amics per sempre. Amb Jordi Borràs
12.00 Diumenge esportiu. Amb Jaume Tutusaus
15.00 Cóctel musical dedicat. Amb Amèlia Simó
17.00 Tarda de gols. Amb Joan Sayol
19.00 Bandes sonores. Amb Josep Morgades
20.00 Grans del jazz. Amb Oriol Sabaté
21.00 Plaça castellera. Amb Carles Esteve
23.00 Top CD’s. Amb Joan Ventura (repetició)
00.00 Amplirock. Amb Oriol Romeu (repetició)
02.00 Bandes sonores. Amb Josep Morgades (repetició)
03.00 Connexió amb COM Ràdio

90.2 FM



El Servei Local de Català treballa de manera coordinada amb la regidoria de Política Lingüística de
l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès


