


MISSA DEL GALL

Dia 24 de desembre, a les 12 de la nit,
a la Basílica de Santa Maria i

a la parròquia de la Santíssima Trinitat

CONCERT DE SANT ESTEVE

Dia 26 de desembre, a les 19h,
a la Basílica de Santa Maria

A càrrec de l’Agrupació Polifònica de Vilafranca

MERCAT DE REIS

3, 4 i 5 de gener, a la plaça
de Santa Maria

CAVALCALDA DE REIS

Dia 5 de gener, a partir de les 18h

FESTA DEL XATÓ

Dia 20 de gener,
a la rambla de Nostra Senyora

ARRIBADA DEL REI CARNESTOLTES

Dia 31 de gener, a les 19h
Cercavila, pregó al balcó de l’Ajuntament

i botifarrada popular

BALL DE DISFRESSES

Dia 1 de febrer, a les 23h, al Teatre Cal Bolet

CARNAVAL INFANTIL

Dia 2 de febrer, a les 17h
A càrrec dels grups d’esplai de Vilafranca

RUA DE CARNAVAL

Dia 4 de febrer
Recorregut pels carrers de Vilafranca

MERCAT D’ARTESANS,
BROCANTERS I PINTURA

Dia 10 de febrer, de 10h a 14h
a la rambla de Sant Francesc



Horaris d’atenció al públic dels regidors i
regidores delegats/des de l’Ajuntament i dels
grups municipals.

Des de l’alcaldia.

Desplegament dels Mossos d’Esquadra al
Penedès.

Cavalcada de Reis 2008.

Campanya ‘Amb + sostenibilitat, Vilafranca fa
Nadal’.

Es presenta el Consell de la Festa Major, l’òrgan
participatiu que haurà de vetllar pel compliment
del protocol. Administradors de la Festa Major
2008.

El llibre Arbres de Vilafranca, premiat al Congrés
Europeu Ciutat Verda. Aprovada la primera fase
de la rehabilitació de les naus de Cal Berger.

Les vies del tren podrien estar totalment
cobertes l’estiu de 2008.

S’elaborarà una agenda per al desenvolupament
urbanístic de Vilafranca. Obert el pas elevat
per a vianants del carrer Manuel Barba i Roca.

Lliurament de claus de 65 habitatges protegits
de lloguer a la Girada.

L’aparcament soterrat al barri de l’Espirall
inclourà les places Pau Casals i Doctor Bonet.

Llei de la dependència.

S’amplien voreres en diversos trams de carrers
del barri del Poble Nou.

Passejades per Vilafranca.

Grups municipals.

Resum dels plens.

Plataforma per una Vegueria Pròpia.

Educació Viària.







Aquest mes de novembre, 124 nous agents han arribat
a la comarca amb el desplegament previst dels Mossos
d'Esquadra a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf
l'Alt i el Baix Penedès. A l'Alt Penedès es disposa de
dues comissaries amb 124 mossos d'esquadra i 29
vehicles que cobreixen una població de 96.799 habitants.
L'1 de novembre de 2007 va ser la data del desplegament
a Vilafranca del Penedès, una data qualificada per
l'alcalde, Marcel Esteve, d'històrica. Després de 13 anys
d'inici del procés, amb l'arribada al Baix Llobregat,
Penedès i Garraf els Mossos d'Esquadra afronten la
recta final del seu desplegament i ja cobreixen el 81,3%
del territori català i atenen el 91% de la població.

A Vilafranca del Penedès hi ha l'Àrea Bàsica Policial de
la comarca, amb 82 efectius. A més de Vilafranca, des
d'aquesta instal·lació es cobreix uns altres 20 municipis
de l'entorn: Avinyonet, Castellet i la Gornal, Castellví
de la Marca, Font-rubí, la Granada, les Cabanyes,
Mediona, Olèrdola, Olesa de Bonesvalls, Pacs, Pontons,
Puigdàlber, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Martí Sarroca,
Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona,
Santa Fe, Santa Margarida i els Monjos, Torrelles de

Foix i Vilobí. Sant Sadurní d'Anoia disposa d'una
comissaria de districte amb 42 agents que cobreixen
aquest municipi i els de Subirats, Sant Llorenç d'Hortons,
Gelida, Torrelavit i el Pla del Penedès.

Seu de l'Àrea Bàsica Policial

La nova caserna dels Mossos d'Esquadra a Vilafranca
del Penedès s'ha construït al carrer Subirats, número
5. Té una superfície de 3.302 metres quadrats i ha
suposat una inversió de 4,4 milions d'euros. L'Àrea
Bàsica Policial de Vilafranca és el resultat de la unió
de dos edificis, un de preexistent, on hi havia els efectius
destinats a Trànsit, i un de nova construcció que ha
ampliat les instal·lacions. Consta de planta soterrani i
planta baixa i disposa de patis interiors que garanteixen
la qualitat ambiental dels espais de treball i permeten
aconseguir la privacitat necessària.

El Departament d'Interior i Relacions Institucionals i
Participació de la Generalitat de Catalunya fa una aposta
per la utilització de les energies renovables i la
sostenibilitat en la construcció de cadascun dels
equipaments. Les comissaries dels Mossos d'Esquadra
produiran energia solar tèrmica per a l'aigua calenta
sanitària, energia solar fotovoltaica per a l'estalvi energètic
i faran gestió mediambiental del control dels materials
empleats i dels residus. La comissaria de Vilafranca
disposa de 27,84m2 de plaques tèrmiques i 53m2 de
plaques fotovoltaiques.

Conveni de col·laboració en matèria de
Seguretat Pública i Policia

L'alcalde de Vilafranca del Penedès, Marcel Esteve, i
el Conseller d'Interior de la Generalitat de Catalunya,
Joan Saura, van signar el passat 26 d'octubre el conveni



de coordinació i col·laboració en matèria de Seguretat
Pública i Policia. Aquest conveni permet estructurar les
funcions que els cossos policials depenents de totes
dues administracions realitzen a la ciutat. Estableix la
delimitació i assignació dels serveis, d'acord amb les
titularitats que es deriven de la distribució de funcions
legalment establertes i garanteix la seguretat global,
l'actuació en benefici del ciutadà i la coordinació tècnica
i col·laboració recíproca entre Mossos d'Esquadra i
Policia Local.

La Policia Local desenvolupa els serveis i funcions
vinculats a promoure i garantir els drets i el compliment
dels deures de la ciutadania, així com els que estan
orientats a assegurar i vetllar pel bon funcionament de
l'Administració municipal dins les seves competències:
• Policia judicial pel que fa a delictes contra la seguretat

del trànsit i atestats per accidents de circulació,
regulació i ordenació provisional del trànsit. També
amb els jutjats —segons els acords amb la Junta
Local de Seguretat— i dipòsit de detinguts.

• Policia Administrativa, vetllant pel compliment de
les ordenances municipals.

• Regulació d'activitats a la via pública i vigilància dels
espais públics.

• Control de l’execució de llicències.
• Funcions de policia comunitària als barris, per tal

d’actuar preventivament i de forma transversal amb
l’administració municipal, veïns i associacions.

• Funcions compartides en tasques de seguretat
ciutadana amb les policies estatal i autonòmica.

Els Mossos d'Esquadra tenen funcions de:
• Policia de seguretat ciutadana per, entre d'altres,

protegir les persones i els béns, mantenir d'ordre
públic, protegir les manifestacions i mantenir l'ordre
en grans concentracions i prestar auxili en casos
d'accident, catàstrofe o calamitat pública.

• Policia administrativa, vetllant pel compliment de les
lleis aprovades pel Parlament de Catalunya, garantir
el funcionament dels serveis essencials i col·laboració
amb les policies locals i cossos de seguretat de l'Estat.

•  Policia Judicial, sens perjudici de les que corresponen
a les policies locals, per mitjà dels serveis ordinaris
o de les seves unitats orgàniques de policia judicial.

• Intervenció en la resolució amistosa de conflictes
privats i de cooperació i col·laboració amb les entitats

locals, donant suport tècnic i operatiu a les policies
locals i exercint les funcions pròpies de Policia Local
en els municipis que no en disposin.

La col·laboració de Mossos d'Esquadra i Policia Local
és vital en matèria de seguretat ciutadana. Els Mossos
d'Esquadra a Vilafranca disposen a més de les patrulles
de suport de la regió, amb seu a Sant Feliu de Llobregat.

Telèfon d'urgències dels Mossos d'Esquadra:

088 o 112. La comissaria està situada
al carrer Subirats, número 5 de

Vilafranca del Penedès

Telèfon d'urgències de la Policia Local:

93 892 38 38. La seu està situada
al carrer Pati del Gall, número 16 de

Vilafranca del Penedès





L’Ajuntament edita una guia per ser més
respectuosos amb el medi ambient
durant les festes de Nadal i Reis

Arriben les festes de Nadal i Reis i el consum creix de
manera molt notable. El medi ambient es veu afectat
per l’augment de residus que genera l’ús d’embalatges,
les restes dels àpats, l’augment energètic per les
lluminàries dels carrers i de les llars, el consum de
calefacció o l’augment de la mobilitat. Amb l’objectiu
de celebrar les festes amb la mateixa intensitat de
sempre, però amb una actitud més responsable envers
el medi ambient, aquest Nadal es durà a terme la
campanya ‘Amb + sostenibilitat, Vilafranca fa Nadal’,
que recull un seguit de consells per reduir residus i
estalviar energia.

La guia ‘Amb + sostenibilitat, Vilafranca fa Nadal’
s’estructura en cinc grans blocs:
Amb menys residus, Vilafranca fa Nadal
Es recomana comprar regals amb el mínim d’embalatge,
utilitzar les noves tecnologies (postals electròniques) o
reduir el consum de productes d’un sol ús.
Amb més reciclatge, Vilafranca fa Nadal
Cal reciclar els residus produïts: el vidre de les begudes
que consumim i el paper i el plàstic dels embalatges
dels regals.
Amb menys consum energètic, Vilafranca fa
Nadal
L’augment del consum energètic és un dels grans
impactes ambientals de les Festes de Nadal. La guia
proposa diferents consells per no malgastar energia.

Amb més respecte al bosc, Vilafranca fa Nadal
Diferents espècies que s’associen a l’època de Nadal
compleixen funcions importants als nostres boscos i
s’ha d’evitar de collir-ne.
Amb  més solidaritat, Vilafranca fa Nadal
Com la Campanya de l’Ampolla, organitzada pel col·lectiu
de Joves Cristians de Vilafranca; la Campanya de la
Joguina, organitzada per Creu Roja, i el servei de recollida
de roba de Càritas.

Predicar amb l’exemple
Com que el millor consell és predicar amb l’exemple,
aquest Nadal, des de l’Ajuntament de Vilafranca,
s’impulsen diferents actuacions de responsabilitat amb
el medi ambient: reducció de residus a la Fira del Gall,
ampliació del servei de recollida porta a porta del paper
i cartró comercial a tota la vila o instal·lació de 18 punts
de recollida d’arbres de Nadal pel seu reciclatge. Com
l’any passat, també es vetllarà perquè l’enllumenat dels
carrers comercials sigui de baix consum.
L’Ajuntament de Vilafranca disposa de gots i vaixelles
reutilitzables a per cedir a qualsevol entitat que organitzi
un acte. Així mateix, l’obsequi que cada any l’Ajuntament
fa a col·laboradors i membres dels consells municipals
està fet a partir de les banderoles de la passada Festa
Major.

‘Amb + sostenibilitat, Vilafranca fa Nadal’ és
una guia que segueix els criteris

d’ecodisseny. Les fitxes podreu utilitzar-les
com a ornamentació nadalenca



MEMBRES DEL CONSELL:
Teresa Terrades, regidora del Cicle Festiu presideix el
Consell de la Festa Major.
Joan Marc Galimany, Mònica Moliner, Oriol Pareta, Oriol
Perelló i Raimon Casals, en representació dels Balls de
la Festa Major.
Raimon Bové, en representació de la Coordinadora de
Gralles.
Iñaki Martínez, dels Falcons de Vilafranca.
Carles Adell, per la colla Xicots de Vilafranca.
Carles Mata, pels Castellers de Vilafranca.
Txell Montserrat (2005), David Vizcaíno (2006) i Manel
Trias (2007), en representació de les tres darreres
administracions de la Festa Major.
Joan Grau, Oriol Cervera, Àngels Guardiet, Xavier Leceguii
Sílvia Amigó, escollits per la resta de membres del
Consell.
Lídia Romeu, tècnica responsable de Cicle Festiu de
l’Ajuntament fa les funcions de secretaria.

TERESA CUSCÓ PLANAS. Té 48 anys i 2 filles. Viu al
barri de la Barceloneta-Sant Magí i treballa a
l’administració de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès.
Va formar part de la comissió organitzadora de la
commemoració dels 600 anys de l’Hospital. Ha format
part dels Xicots de Vilafranca i ha col·laborat amb les
darreres administracions de la Festa Major.
FOIX HUGUET MUNIENTE.Té 22 anys i viu al barri del
Centre. Està acabant la carrera d’història i treballa en
una empresa que fa didàctica de la història (visites de
patrimoni, tallers…) i al Museu Pau Casals a Sant
Salvador. Al 2002 va entrar al ball de Panderos i hi ha
ballat fins aquest any 2007. Ha participat en les
comissions per millorar el funcionament de la Festa
Major i forma part de la Comissió de la Festa Major dels
Petits. És cantaire de l’Agrupació Polifònica de Vilafranca
des del 2003.
MARC PARÉS MARTÍ. Té 32 anys i viu al barri del Poble
Nou. És pastisser de professió i va ballar durant vuit
anys els Bastoners (1992-2000).

JAUME ROIG MORERA. Té 49 anys i té 3 fills. Viu al
barri del Poble Nou. És metge des de fa 23 anys,
especialitzat en medicina interna. Treballa en el camp
sociosanitari a l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès i
al Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny. Va
formar part de la Comissió dels 600 anys de l’hospital.
ROSER SURIÀ i RAVENTÓS. Té 43 anys i 1 fill. Viu al
barri del Poble Nou. Treballa com educadora social al
Centre Obert de l’Espirall. Ha  col·laborat amb diverses
administracions de la Festa Major.

El Consell de la Festa Major és un òrgan de participació
sectorial creat per l’Ajuntament de Vilafranca per
assessorar-lo, formular propostes i suggeriments, adoptar
acords i portar a terme tasques determinades de gestió
de la Festa Major.
 
La redacció del Protocol de la Festa Major i la constitució
del consell han estat el final d’un procés que es va
iniciar l’estiu de l’any 2001 quan el Servei de Cultura
de l’Ajuntament va assumir les tasques d’organització
i gestió dels Balls de la Festa Major.
 
El consell es reunirà com a mínim cada tres mesos i
també extraordinàriament quan ho decideixi la
presidència per iniciativa pròpia o a proposta d’un terç
dels seus membres.



L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha rebut un
dels premis X+Verd (Per Més Verd) 2007 per l’edició
del llibre Arbres de Vilafranca, que recull de forma
divulgativa les espècies d’arbres que es troben en els
carrers, places i parcs de Vilafranca.

El Congrés Europeu Ciutat Verda esdevé un punt de
trobada multidisciplinar entre decisors públics, actors
econòmics i professionals que intervenen en la
planificació, disseny i execució del verd urbà, amb
voluntat de superar la idea que el verd genera uns costos
superiors als seus beneficis.

L’Ajuntament de Vilafranca, que estava representat en
el lliurament de premis per la tinent d’alcalde Lourdes
Sànchez, va recollir el premi en la subcategoria de
Comunicació atorgat per l’Obra Social de Caixa Catalunya.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha aprovat
el projecte i el plec de clàusules per a la contractació
de la primera fase de rehabilitació de les naus de Cal
Berger, per un import proper als 650.000 euros.

Les naus de Cal Berger, situades a la cantonada dels
carrers Pere Alagret i Doctor Zamenhof, constitueixen
un edifici d’estil modernista construït com a magatzem
de vi l’any 1920 seguint un projecte de l’arquitecte
Antoni Pons.

La primera fase de rehabilitació de Cal Berger consistirà
en la rehabilitació de la coberta, parets exteriors i
paviments. Un cop finalitzada aquesta primera fase, les
naus podran acollir un espai de magatzem i de
conservació del Museu de les Cultures del Vi de
Catalunya-Vinseum. Cal Berger també acollirà el futur
Centre de Recursos i Serveis a la Joventut.

El comitè organitzador dels premis va valorar el fet que
el llibre Arbres de Vilafranca recull les espècies més
freqüents amb un to didàctic i educatiu, i amb imatges
fotogràfiques per apropar-se als arbres.

LA FITXA

Títol: Arbres de Vilafranca
Autor: Xavier Fàbregas, professor de l’Escola Superior
d’Agricultura de Barcelona
Edició: 2007
Contingut: 56 fitxes d’informació fotogràfica i botànica
de cadascuna de les espècies d’arbres que es poden
trobar a Vilafranca, ordenades alfabèticament. Per fer
més fàcil la compressió al final del llibre s’ha inclòs un
petit glossari que recull els termes botànics més utilitzats.



El projecte de més envergadura que ha abordat mai
Vilafranca al llarg de la seva història contemporània, el
soterrament i el cobriment de les vies del tren, ja té
data de finalització. L’empresa constructora COPISA, a
qui l’ADIF va adjudicar l’execució de les obres pendents
de cobertura de les vies a Vilafranca, s’ha compromès
a completar la cobertura dintre de l’estiu de 2008.
Fins a mitjans de gener està previst que es cobreixi les
vies de l’AVE i entre gener i l’estiu el que falta per cobrir
de les vies de Rodalies. De moment el calendari s’està
complint fil per randa.

Punts singulars del projecte de sote-
rrament i cobriment de les vies a
Vilafranca
El conveni signat a principis de 2004 entre l’Ajuntament
de Vilafranca, el Ministeri de Foment i l’ADIF, a banda
de possibilitar el soterrament i cobriment de les vies al
llarg de gairebé 1,5 quilòmetres dintre del nucli urbà,
contemplava també la permeabilitat entre una banda i
l’altra de les vies en diferents punts del traçat ferroviari.

Així mateix el projecte compta amb diferents punts
significatius:

Pont dels Cirerers. Aquest pont, que està acabat,
consisteix en una estructura que creua tant les vies
fèrries convencionals com les de l’AVE. Aquest pas
superior està pensat tant per a vehicles com per a
vianants i no podrà entrar en servei fins que no es
desenvolupin els sectors de les Bassetes i Els Cirerers.

Passera del c/ Manuel Barba i Roca. Es tracta d’un pas
elevat amb forma de ”Y” que connecta la part nord del
carrer Manuel Barba i Roca, tocant a la zona de l’antiga
Pinsos CIA, la zona de l’antiga Cinzano i la zona més
tocant a la caserna de la Guàrdia Civil.

Pont del Carril. Les obres de soterrament i cobriment
de les vies en aquest punt van permetre rebaixar la cota
de l’antic pont i connectar l’avinguda de Barcelona amb

el carrer de Papiol a un mateix nivell. La Diputació de
Barcelona està ultimant el projecte per remodelar el
tram de l’avinguda de Barcelona entre el pont del Carril
i la rotonda anomenada “de l’Esclat”, on es preveu la
construcció d’un aparcament soterrat, d’unes 70 places
i que serà de gestió municipal.

Estació de Rodalies. La remodelació de l’Estació Central
de Rodalies a Vilafranca continuarà amb l’adaptació de
l’edifici, l’habilitació d’un nou vestíbul sota la marquesina
exterior existent i la millora dels accessos a les andanes.

Enllaç c/ Santa Digna - Av. Vilanova i la Geltrú. Les
obres per restablir l’accés a Vilafranca pel carrer de
Santa Digna des de l’avinguda de Vilanova i la Geltrú
es preveu que estiguin acabats a mitjans de 2008. A
banda del restabliment del trànsit de vehicles i de
vianants, el projecte preveu la conversió en un passeig
d’un tram de la carretera de Vilanova, que tindrà un
caire de via urbana d’accés a la ciutat.

Projecte d’urbanització de la llosa de cobriment i
connexions Poble Nou - La Girada. S’està redactant el
projecte executiu d’urbanització de la llosa de cobriment
de les vies, tenint en compte els condicionants de
connexions entre els diferents barris que hi són a tocar
i les conclusions del procés de participació ciutadana.

Pont de Moja. Va ser la primera infrastructura inclosa
en el projecte de soterrament i cobriment de les vies.
Té un carril de circulació de vehicles per a cada direcció,
incorpora un nou enllumenat, dues voreres i també un
carril-bici.

Pas soterrat av. Vendrell. La construcció d’un pas soterrat
sota les vies del tren permetrà en el futur que l’avinguda
del Vendrell es pugui connectar amb la rotonda de la
carretera de Moja està pràcticament finalitzada.



El Ple municipal celebrat el passat 6 de novembre va
aprovar, per unanimitat i a proposta de l’equip de govern,
l’elaboració en els propers mesos d’un calendari per
perioditzar l’execució del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de Vilafranca. El mateix acord de
ple preveu la suspensió durant un any de la tramitació
de qualsevol pla parcial urbanístic i de qualsevol
instrument de gestió urbanística que afecti els nous
sectors de sòl urbanitzable a Vilafranca. Durant l’any
de vigència d’aquesta suspensió s’elaborarà una proposta
d’agenda d’execució del POUM amb una metodologia
de treball participativa.

Aquesta mesura pretén donar prioritat a tres aspectes
fonamentals:
• L’execució dels anomenats Polígons d’Actuació
Urbanística situats dins el nucli urbà consolidat (antiga

pinsos CIA, Cinzano, Cal Berger, Pous d’en Rossell,
Farinera Almirall, etc), i l’ordenació urbanística de la
zona del carrer del Comerç.
• La consolidació dels nous sectors urbanitzats els
últims anys i que encara no s’han completat en la seva
totalitat (Girada II i Molí d’en Rovira Sud, principalment).
• Possibilitar un nou Pla d’Habitatge municipal que
permeti posar a disposició d’una borsa important
habitatge de protecció oficial a Vilafranca. Un component
important d’aquest pla ha de ser el desenvolupament
del sector de Les Bassetes, propietat de l’INCASOL de
la Generalitat, on el POUM preveu que un 40% del
sostre edificable sigui destinat a habitatge protegit.

La suspensió de la tramitació de plans parcials afecta
aquells que no s’hagin presentat com a màxim el dia
30 de setembre passat i comprenen les dues reserves
de sòl urbanitzable no delimitat de Domenys i de l’Om,
i els sectors de sòl urbanitzable delimitat “Camí i
carretera de Moja” (SUD 1), “Mas Rabassa” (SUD 3),
“la Pelegrina” (SUD 4), Porroig (SUD 6) i “Marges Alts”
(SUD 7).

El procés de revisió de l’agenda, que al final haurà de
ser aprovada pel ple municipal, es durà a terme amb
celeritat, però assegurant en tot moment el seu equilibri,
justificació i racionalitat, i garantint la participació
activa dels grups municipals, de les persones i de les
entitats. En aquest sentit, està previst endegar un ampli
procés de participació ciutadana.

A primers de novembre va quedar definitivament obert
el pas elevat per a vianants a l’alçada del carrer de
Manuel Barba i Roca que comunica els dos costats a
banda i banda de les vies del tren. Aquest pas elevat
substitueix el pas inferior per sota les vies que existia
anteriorment i que arran de les obres del pas de la Línia
d’Alta Velocitat va quedar suprimit. D’aquesta
infrastructura tan sols queda pendent la construcció
d’un del braços, que haurà d’executar una de les
empreses promotores d’habitatges del sector.

El pas de vianants consta de rampes a banda i banda.
Tot el recorregut, amb una amplada d’uns 2 metres i
una llargada d’uns 300 metres, és adaptat, ja que el

pendent no supera el 8%. El projecte també inclou nou
enllumenat, pavimentació i instal·lació de baranes.



El conseller de Medi Ambient i Habitatge de
la Generalitat de Catalunya va presidir l’acte
de lliurament el passat mes d’octubre

Un total de 65 famílies ja han recollit les claus dels
habitatges protegits de lloguer construïts al barri de la
Girada de Vilafranca del Penedès. El conseller de Medi
Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i l’alcalde de
Vilafranca del Penedès, Marcel Esteve, van presidir
l’acte de lliurament de  les claus el passat 11 d’octubre
en un acte al Saló de Plens de l’Ajuntament de Vilafranca.
A l’acte també hi van assistir el director general de
Promoció d’Habitatge, Joaquim Gascó, i el conseller
delegat d’Adigsa, Frederic Linares.

25 habitatges de lloguer general al carrer dels Castellers
de Vilafranca
Dels 65 habitatges, n’hi ha 25 d’ubicats al carrer dels
Castellers de Vilafranca, número 17, en un edifici
plurifamiliar, on tots els pisos estan destinats a lloguer
general. Tots els habitatges tenen dos dormitoris i una
superfície útil d’uns 65 m2. La promoció compta amb
un aparcament de 27 places vinculades als habitatges
i 2 locals comercials. L’obra d’aquest edifici s’ha basat
en un projecte d’ONA ARQUITECTE, SCCL.

40 habitatges de lloguer general i lloguer per a joves al
carrer dels Falcons de Vilafranca
L’altra promoció està situada al carrer dels Falcons de
Vilafranca, 25 i 33 i s’han lliurat un total de 40 pisos.

29 d’aquests habitatges estan destinats a lloguer general
i els 11 restants a lloguer per a joves. Pel que fa a la
tipologia d’aquests pisos, n’hi ha 20 d’un dormitori, 13
en tenen dos i 14 en tenen tres. La seva superfície útil
oscil·la entre els 45 m2 i els 74 m2. La promoció
compta amb un aparcament de 40 places, 27 d’elles
vinculades als habitatges, i 4 locals comercials. L’obra
s’ha basat en un projecte d’Abad, Altabàs, Àlvaro,
Raventós Arquitectes.

Els dos edificis inclouen una xarxa separativa
d’aigües fecals i pluvials i l’aprofitament de

l’energia solar per a la producció d’aigua calenta
sanitària. L’Incasòl ha invertit un total de 4,67
milions d’euros en la construcció d’aquestes

dues promocions.



L’equip de govern de l’Ajuntament de Vilafranca ha
decidit tirar endavant l’aparcament soterrat del barri de
l’Espirall en dues fases. La primera inclouria l’aparcament
soterrat a la plaça de Pau Casals per al qual l’Ajuntament
ja disposa de finançament amb 2 milions d’euros
provinents del plec de condicions per a la concessió
dels aparcament de la rambla Sant Francesc i de
l’Espirall. Per la seva banda, els ajuts derivats de la Llei
de Barris també preveuen una aportació de 800.000
euros més per a la urbanització de la superfície de
l’aparcament.

L’aparcament tindria 155 places en aquesta primera
fase, distribuïdes en dues plantes, i s’hi accediria pel
carrer de l’Espirall. Les obres de l’aparcament podrien
començar el proper mes de gener, amb una durada
prevista d’un any. Actualment, el projecte executiu de
l’aparcament, que ha redactat l’empresa SABA, està
acabat i ja s’està treballant en la redacció del projecte
d’urbanització de la superfície, que haurà de ser
consensuat amb el veïnat i les entitats del barri.
La campanya de comercialització de les 155 places
incloses en la primera fase va donar com a resultat la
venda d’aproximadament el 50% de les places

disponibles. El finançament obtingut per la venda
d’aquestes places permetrà afrontar la segona fase de
l’aparcament.

La segona fase inclouria la construcció d’un aparcament
soterrat a la plaça del Doctor Bonet, connectat amb el
de la plaça de Pau Casals. En aquest cas, segons
l’avantprojecte de què disposa el govern municipal, es
tractaria d’un aparcament d’unes 120 places, també
distribuïdes en dues plantes, al qual s’accediria a través
del carrer de Mossèn Coy. Aquesta segona fase, amb
un pressupost d’uns 3 milions d’euros, es finançaria
fonamentalment amb els recursos obtinguts per la venda
de places de la primera fase. Si el procés de
comercialització de la primera fase va com es preveu,
la construcció de la segona fase començaria
immediatament un cop hagi finalitzat la primera.

Aquest aparcament serà el primer que gestionarà
directament la l’empresa municipal Societat Vilafranquina
d’Aparcaments (SOVIPAR, SL), la qual podrà abordar
noves inversions en aparcaments soterrats a Vilafranca
amb els recursos econòmics que es puguin obtenir de
la gestió de l’aparcament de l’Espirall.


