










El Programa Creajove, coordinat des del Centre Àgora
de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès, ha obtingut
el Premi ADEG 2008 pel seu impuls a la iniciativa
emprenedora. Sitges va acollir la celebració de la novena
Nit de l’Empresari, en el decurs de la qual es va fer el
lliurament dels Premis ADEG en reconeixement de la
feina ben feta per les empreses i les entitats del Penedès.
El Programa Creajove del Centre Àgora de l'Ajuntament
de Vilafranca va ser premiat en aquesta edició i la
directora del Centre Àgora, Rosa Figueras, va recollir el
guardó en nom de l’Ajuntament.

En la seva sisena edició, el Creajove segueix treballant
per fomentar la iniciativa emprenedora entre els joves
de la comarca de l'Alt Penedès. Tallers de sensibilització
empresarial impartits en centres d'ensenyament
secundari, un concurs per premiar la creativitat i els
millors projectes empresarials i la jornada de l'emprenedor
són les accions principals desenvolupades en el marc
del Creajove.

CONCURS CREAJOVE 2008

Enguany s’hi han presentat un total de 70 candidatures,
de les quals 14 corresponen a empreses ja creades, 9
a projectes empresarials i 47 a idees de negoci
presentades per estudiants de secundària.
Premi al millor projecte empresarial:
1r premi per a ‘Ecogestió Penedès’, d’Elisabet Amat
2n premi per a ‘Moments per a Tu’, de Roser Farré
Premi a la idea de negoci més creativa:
Per a Suncar, de Nàdia Kankan i Cristina Montero,
alumnes de l’IES Milà i Fontanals

TALLERS CREAJOVE 2008

Se n’han impartit 9, en 7 centres d’ensenyament
secundari de la comarca: IES El Foix (Els Monjos), IES
Alt Penedès (Vilafranca), IES Eugeni d’Ors (Vilafranca),
IES Milà i Fontanals (Vilafranca), IES Intermunicipal de
Penedès (Sant Sadurní), Escola de Viticultura i Enologia
Mercè Rosell (Espiells) i IES Gelida (Gelida).
Durant l’any 2008 han participat en aquests tallers 164
alumnes.



L’Ajuntament de Vilafranca concedeix la Medalla de la
Vila en reconeixement de mèrits rellevants de
personalitats i d'entitats i agrupacions, en consideració
a actes destacats i a serveis prestats en benefici del
municipi.

Les Medalles de la Vila 2008 s’han concedit a:

• Armand Beneyto i Albero, per la seva trajectòria i
dedicació formant part de nombroses entitats de caire
cultural, artístic, social, esportiu i veïnal.

• Rosa Boldú i Busquets, per la seva tasca incansable
duta a terme durant dècades en favor de la cohesió i
el treball social al barri de l'Espirall.

• Jordina Gallemí i Casanelles, per la seva trajectòria
en diferents entitats de Vilafranca, especialment en
defensa del país i durant molts anys al capdavant de
Càritas Interparroquial, treballant en favor de les persones
que pateixen situacions d'exclusió social.
 

L’Ajuntament de Vilafranca lliura la Medalla de la Vila a cinc persones i dues
entitats, el 28 de juny en un acte solemne a la Sala de Plens.

• Telm Huguet i Martí, pel seu compromís de defensa
dels valors democràtics i la seva dedicació a diverses
entitats de Vilafranca de l'àmbit social, cultural, solidari
i de voluntariat.

• Josep Milà i Atset, per la seva trajectòria i contribució
al món de l'excursionisme i la seva defensa dels valors
democràtics i catalanistes durant el període del règim
franquista.

• Casa de Colònies Penyafort, per la seva activitat
ininterrompuda durant 50 anys, acollint activitats
d'educació en el lleure adreçades especialment a infants
i joves.

• Colla Falcons de Vilafranca, en reconeixement a la
trajectòria ininterrompuda de 50 anys dedicats a fer
difusió arreu del fet falconer com un element significatiu
de la cultura popular i tradicional vilafranquina i catalana.





La participació ciutadana és un dels eixos clau en el
desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral al
Barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès. Per
vehicular aquesta participació s’han creat dues
comissions ciutadanes que creen els espais, en els
quals els veïns i veïnes aporten els seus coneixements
i idees i debaten opinions, així com ofereixen la
possibilitat de plantejar els reptes i propostes que s’han
de vincular al projecte de rehabilitació del barri. Les
comissions poden acompanyar i complementar les
accions que s’estan desenvolupant a l’Espirall, en el
marc d’aquest projecte de millora urbana.

LES DUES COMISSIONS

GENT DEL BARRI. Treballa aquelles qüestions que
tenen a veure amb les persones, amb les relacions
humanes, amb l’objectiu d’augmentar la qualitat de
vida del veïnat.
EL NOSTRE ENTORN. Treballa aquelles qüestions
que tenen a veure amb el territori des del vessant de
la millora, els usos dels espais, les accions urbanístiques,
l’economia i el medi ambient.

De forma paral·lela al treball de les comissions
ciutadanes, es preveu la convocatòria de diversos

processos de participació vinculats a algunes de les
actuacions del projecte, com pot ser la definició dels
usos i criteris de disseny de la plaça Pau Casals i el seu
entorn.
El veïnat va ser convocat per debatre sobre la
reurbanització de la plaça Pau Casals el passat 24 de
maig en una jornada al CEIP Pau Boada. Les conclusions
del treball van aportar propostes innovadores i molt
reflexionades que es tindran en compte en la redacció
del projecte d’urbanització de la plaça, posterior a la
construcció de l’aparcament soterrat. El treball dels
assistents a la jornada, dividits en tres grups, va anar
precedit de les indicacions dels tècnics municipals que
van introduir la sessió amb un conjunt d’explicacions
sobre les característiques i condicions tècniques de
l’espai.
Els més petits també van mostrar la seva visió de la
plaça Pau Casals, a través d’un taller de dibuixos inclòs
a la Jornada de la Diversitat que se celebrava el mateix
dissabte a l’escola Pau Boada.





El nou centre d’ensenyament durà el
nom d’IES Marta Mata i es construirà
al barri de la Girada

El contracte adjudicat inclou
l’assistència tècnica per a la redacció
del projecte bàsic i d’execució, l’estudi
de seguretat i salut, l’estudi geotècnic,
el projecte d’activitats ambientals el
pla inicial de conservació i man-
teniment i posterior direcció d'obra de
nova construcció.

El nou institut vilafranquí es construirà
en un solar de 6.845 m2 cedit pel
municipi al barri de la Girada. El solar
està situat al costat del CEIP Dolors
Piera i delimitat per l'avinguda
d'Europa, el futur vial paral·lel a la via
del tren i la carretera de Moja.

La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte del
nou institut d’ensenyament secundari que es construirà
al barri de la Girada de Vilafranca i que portarà el nom
d’IES Marta Mata.

El govern de la Generalitat ja va acordar l'any passat
l'acceptació dels terrenys per a la construcció del nou
institut. La redacció del projecte, que s’ha adjudicat
aquest mes d’abril, és un pas més de cara a la futura
construcció d'aquest nou equipament educatiu a
Vilafranca.

L'adjudicatari del contracte de redacció del projecte és
Jordi Farrando Sicilia, guanyador del concurs públic
convocat per GISA, i el seu import és de 390.644,43
euros. El termini per a la redacció és de 6 mesos a
partir de la data d'adjudicació.



L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès i l’Escola
Universitària d'Infermeria, Fisioteràpia i Nutrició
‘Blanquerna’ de la Universitat Ramon Llull han signat
un conveni de col·laboració que permetrà l’assistència
tècnica de l’escola universitat en l’elaboració del Programa
Municipal de Nutrició, Alimentació Saludable i Activitat
Física, que des de fa uns mesos es treballa des del
Servei de Salut i Consum de l’Ajuntament.

La col·laboració entre les dues institucions es va iniciar
l’any passat amb l’estudi de Prevalença de l’Obesitat
en menors de 6 a 16 anys de Vilafranca del Penedès.
Aquest estudi suposava un primer pas per al Programa
municipal de Nutrició, Alimentació Saludable i Activitat
Física i els seus resultats indicaven que un 83,28% de
la població estudiada presenta un pes adequat en funció
a la seva talla, edat i sexe. Per contra, un 8,87% pateix
risc de sobrepès i un 7,85% ja en té.

A partir de les conclusions d’aquest estudi es va crear
la Taula Tècnica de Nutrició, concebuda com un espai

de coordinació amb la participació de tots els serveis
municipals implicats, a més de l’Àrea Bàsica de Salut.
Aquesta taula treballa a nivell transversal les necessitats
de la població, principalment infantil i juvenil,
relacionades amb l’alimentació, la nutrició i l’activitat
física. Amb el suport tècnic de l’Escola Universitària
‘Blanquerna’ s’iniciarà el projecte de desenvolupament
del Programa Municipal de Nutrició que inclourà, a
partir de la tardor, tallers i xerrades divulgatives sobre
alimentació a pares i mares, escoles, menjadors
escolars... per tal d’incidir en els punts febles que
s’hagin detectat.

El programa es vol ampliar i, més endavant, es vol
incidir també en els hàbits d'alimentació d'un altre
col·lectiu important, com és el de la gent gran.

La col·laboració parteix de l’estudi de
Prevalença de l’Obesitat en menors de
6 a 16 anys que es va realitzar l’any
passat





Unes 700 persones majors de 75 anys han participat
aquest any a la 6a Festa de la Gent Gran de Vilafranca,
que es va celebrar el passat 26 d’abril al Pavelló Firal
de la Zona Esportiva.

La festa, que es concep com un reconeixement a la gent
gran de Vilafranca i al seu treball al llarg de la seva vida,
va comptar amb la presència de l'alcalde de Vilafranca,

Marcel Esteve, i de la regidora per la Gent Gran, Maria
Batet, i va tenir un marcat caràcter lúdic i festiu.

Va consistir en la celebració de les Noces d'Or d'aquelles
parelles que han fet 50 anys de casats entre el maig de
2007 i l'abril de 2008. Tot seguit es va servir un berenar
i es va acabar amb un ball amb l'Orquestra Gramola.

L’Ajuntament de Vilafranca i l’Associació Progat Catalunya
col·laboraran en tasques de control de colònies de gats
al carrer i en illes de patis interiors. Progat és una
associació que va començar la seva tasca a la ciutat de
Barcelona i, poc a poc, ha anat treballant també en
municipis com ara Cornellà, Badalona, Sabadell o
Terrassa. La col·laboració de Progat amb l’Ajuntament
de Vilafranca es concretarà en ajudar aquells veïns que
tenen una problemàtica de gats en els seus patis interiors
i que no saben com resoldre.

Des de l’any 2004 l’Ajuntament de Vilafranca ja està
duent a terme un programa de control de colònies de
gats al carrer gràcies a la col·laboració de persones
voluntàries. La implantació de colònies controlades de
gats és una forma de buscar un equilibri de relació entre
les persones i els animals. S'actua sobre colònies naturals,
és a dir, que ja existeixen. Es capturen els gats, se'ls
sotmet a una revisió veterinària per descartar que no
pateixin cap malaltia contagiosa i, si són animals sans,

se'ls esterilitza per evitar que es reprodueixin. Els gats
de les colònies controlades s'alimenten exclusivament
de pinso i aigua. D’aquesta manera s’evita que s'embrutin
els carrers amb restes d'aliments orgànics.

Els gats viuen feliços al carrer i la seva presència resulta
familiar i dóna vida i encant als espais públics, alhora
que representa el millor sistema per a controlar l’excés
de rosegadors (rates i ratolins) i també de pardals.



Equip Bàsic d’Atenció Social Primària
amb disminucions físiques, psíquiques, sensorials, i
derivades d’una malaltia mental, per aconseguir-ne tant la
integració social i laboral com la millora de la qualitat de
vida. Algunes de les accions que es duen a terme
persegueixen la sensibilització social, la promoció i
dinamització dels diferents col·lectius de discapacitats, la
formació de familiars i professionals i la supressió de
barreres arquitectòniques, de mobilitat i de comunicació.

PLATAFORMA PEL VOLUNTARIAT. La constitueixen
un conjunt d’entitats de voluntariat social que desenvolupen
la seva activitat a Vilafranca. Els seus objectius són promoure
i coordinar campanyes conjuntes de promoció, captació i
formació de voluntaris, coordinar les accions de voluntariat
amb l’EBASP i detectar necessitats que puguin tenir resposta
mitjançant l’acció voluntària.

L’Equip Bàsic d’Atenció Social Primària-EBASP és el primer
punt d’accés de la ciutadania a la xarxa de Serveis d’Atenció
Primària del territori. Gestiona diferents programes de serveis
i atenció com el programa de rehabilitació d’habitatges amb
finalitat social, el programa de serveis d’ajut a domicili o el
d’atenció i promoció de de les persones amb discapacitat. A
aquests serveis hi poden accedir totes aquelles persones que
resideixin i estiguin empadronades a Vilafranca del Penedès.

PROGRAMES

REHABILITACIÓ D’HABITATGES AMB FINALITAT
SOCIAL I CESSIÓ TEMPORAL. Consisteix en la
rehabilitació d’habitatges de propietat privada, desocupats
i en mal estat, a través de convenis amb la propietat i
mitjançant la contractació de persones aturades, amb
l’objectiu de destinar-los temporalment al lloguer social.

SERVEIS D’AJUT A DOMICILI PER A LA GENT
GRAN (SAD). És el conjunt de serveis destinats a mantenir
la persona gran amb dependència al seu domicili, tot
intentant que mantingui la millor qualitat de vida possible.
S’ofereixen els serveis de treballador o treballadora familiar,
servei de teleassistència, xec-servei d’ajut temporal a la
persona, xec-servei de neteja domèstica i petits arranjaments
d’habitatge. Per garantir l’assistència a les persones, els
beneficiaris poden tramitar aquests serveis a domicili des
de l’hospital o centre sociosanitari per disposar-ne des del
mateix dia de l’alta hospitalària.

ATENCIÓ I PROMOCIÓ DE LES PERSONES AMB
DISCAPACITAT. És un programa d’intervenció comunitària
que té com a objectiu atendre i promocionar les persones


