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Nova urbanització del passatge d’Alcover
L’Ajuntament ha dut a terme obres de nova urbanització del passatge d’Alcover. En aquest
passatge, que comunica la rambla de Nostra Senyora amb el carrer del Migdia, s’han
suprimit les actuals voreres, que eren molt estretes, i s’ha pavimentat amb lloses de
formigó prefabricat amb plataforma única continuant d’aquesta manera amb el criteri
aplicat en els carrers del centre de la Vila prioritzant el vianant. A banda d’aquestes obres,
també s’han soterrat parcialment les xarxes aèries de distribució d’energia i
serveis. Les obres han costat 52.815,44 euros (8,7 milions de pessetes).

Aparcament d’unes 50 places al barri
de l’Espirall
L’Ajuntament ha contractat el projecte per construir un
aparcament en un solar existent amb façana al carrer de
Guardiola i a la plaça dels Segadors, davant mateix del
Cementiri, al barri de l’Espirall. Aquest solar, d’uns 1.750 m2,
serà condicionat com aparcament municipal sota arbres que
tindrà una capacitat per a uns 50 turismes. S’hi preveu plantar
un total de 50 arbres i uns 400 xipresos per formar un perímetre
al voltant dels murs dels edificis veïns. Així mateix s’instal·laran
16 punts de llum.
Amb aquest aparcament i el que està previst amb més de 70
places al parc de Llevant, la zona de l’Espirall i els barris veïns
veuran incrementada notablement la dotació de places
d’estacionament per donar servei a la gent de la resta de la
Vila i de la comarca que es desplaça al barri de l’Espirall a
comprar o a fer-hi gestions de qualsevol tipus.

Es posa en marxa el servei de
mainaderes
Totes les famílies amb nens i nenes d’edats compreses entre
els 4 mesos i els 6 anys tenen a la seva disposició el servei
Mainaderes XXI a Vilafranca.
Aquest servei ha de permetre que les famílies que tenen infants
petits i a més una obligació laboral, puguin incorporar-se a la
feina amb la seguretat que podrà deixar el seu fill o la seva
filla amb una persona dedicada a la seva atenció i cura.
El servei de mainaderes és un servei complementari, i en cap
cas, substitutiu, d’aquells que actualment s’ofereixen, amb
una orientació educativa però amb caràcter bàsicament
assistencial. És un servei privat que compta amb el suport
promocional i tècnico-professional de l’Ajuntament de
Vilafranca. Per inscriure’s cal adreçar-se a la mateixa
mainadera que és l’Anna Reyes Rodríguez, trucant al telèfon
93 817 01 33.

Centre d’Atenció als Animals Domèstics
Des de principis de març està en servei el nou Centre d’Atenció d’Animals Domèstics
(CAAD), un servei que agrupa diversos ajuntaments de la comarca de l’Alt Penedès per
atendre integralment aquests animals. Aquest projecte va més enllà de la recollida
d’animals abandonats, essent els seus objectius d’abast global per a la tinença responsable
d’animals. La consideració de la tinença d’animals com un tema relacionat amb la
qualitat de vida, el civisme i la relació entre les persones i la natura, ha fet
necessari un canvi substancial en l’abordatge d’aquest projecte.
El centre està ubicat al costat de la Deixalleria de Vilafranca i dona servei a 17 municipis
de la comarca de l’Alt Penedès que s’hi han adherit.
Les activitats bàsiques que s’hi desenvolupen són la recollida i custòdia d’animals
abandonats o retirats dels seus propietaris, la identificació i esterilització d’animals
recuperats i l’adopció d’aquests animals. Però paral·lelament es pretén que s’hi duguin
a terme també activitats educatives i de sensibilització de la població.
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Reformes a la plaça d’Assumpció
Domènech
L’Ajuntament de Vilafranca ha fet treballs de reforma de la
plaça d’Assumpció Domènech, al barri de Sant Julià. Aquest
espai lliure està situat a la cruïlla del carrer de Pere el Gran i
de l’avinguda del Pla del Diable. Els treballs afecten la part
central de la plaça, on s’ha construït una pèrgola lineal a la
zona sud de la plaça amb la finalitat que pugui actuar de façana
d’aquest espai cap al seu entorn. Aquesta pèrgola incorpora
onze bancs i una font en la seva estructura. Aquesta actuació
es complementa amb la plantació d’arbrat a la zona central
de la plaça amb un total de 22 exemplars, entre els quals
s’inclouen 2 oliveres singulars procedents de la finca Mas
Tinell, donades per la propietat.

Parc de Sant Julià
El parc de Sant Julià, actualment la zona verda més gran de Vilafranca, amb uns 25.000 m2 està en
servei des del mes de març passat. La tercera fase i última del parc ha tingut un cost de 452.000
euros i amb ella s’ha completat la totalitat d’aquesta zona verda. En aquesta fase s’han
plantat gran quantitat d’arbres, s’ha adequat una zona per a ús públic amb mobiliari urbà
i jocs, els accessos des de les avingudes de Catalunya i del Pla del Diable, s’ha completat
el recorregut de la riera artificial, la formació d’una passera per sobre de la riera per tal
de donar accés des de la façana posterior i la urbanització del camí interior del parc. Una
festa popular amb més de 2.000 persones va servir per estrenar aquest nou espai que,amb
els anys, es convertirà en un autèntic pulmó verd de Vilafranca.

Urbanització del parc de Llevant
Estan finalitzant les obres d’urbanització del parc de Llevant, una zona verda que ocupa
l’illa delimitada pels carrers d’Igualada, de Subirats i l’avinguda de la Pelegrina. Dels
22.200 m2 d’aquesta illa de forma triangular, actualment està urbanitzada la franja que
limita amb el carrer d’Igualada i està reservada per equipaments la cantonada del carrer
de Subirats amb l’avinguda de la Pelegrina on se situen la Central de Trànsit i la futura
Comissaria de Seguretat Ciutadana de la Mossos d’Esquadra.
El projecte, adjudicat per 242.658,62 euros, urbanitza l’espai central situant un parterre
elevat i enjardinat que actuarà de barrera visual i acústica del trànsit. Es crea una gran
zona d’aparcament sota arbres a la cruïlla del carrer d’Igualada amb el carrer de Subirats
amb una previsió de més de 70 places per a turismes. També es crea una plaça a la cruïlla
del carrer d’Igualada amb l’avinguda de la Pelegrina, una zona de jocs infantils i una pista
de skate per practicar el monopatí. En total es preveu plantar més de 500 arbres i més
de 500 arbustos de diferents espècies.

Contrucció de la rotonda de la cruïlla av. Barcelona-
c/ Manuel Barba i Roca
L’Ajuntament està duent a terme les obres de reforma i enjardinament de la rotonda que
actualment és provisional a la cruïlla de l’avinguda de Barcelona amb el carrer de Manuel
Barba i Roca. Aquesta actuació permetrà acabar amb la situació de provisionalitat que
ha envoltat aquesta rotonda. Veient que la signatura del conveni amb el ministeri de
Foment es va retardant, l’Ajuntament ha decidit solucionar la provisionalitat i fer-se
càrrec del projecte amb recursos propis, sense esperar la recepció de l’aportació econòmica
del ministeri.
El projecte de reforma i enjardinament de la rotonda manté en línies generals la mateixa
forma ovalada que té actualment, eixamplada cap al carrer de Manuel Barba i Roca. El
projecte comprèn, a banda de la construcció de la rotonda, l’adequació de les voreres
del voltant, la formació de passos de vianants adaptats, l’ampliació de l’arbrat existent
i la instal·lació de 12 punts de llum. Les obres han estat adjudicades per un import de
129.993,01 euros (21,6 milions de pessetes).


