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Llum verda a 125 nous
habitatges de
protecció oficial en
tres promocions al
Molí d’en Rovira i a la
Girada



La funció primordial del SMC consisteix en assessorar al públic, sobre els seus drets i
les seves obligacions respecte dels conflictes que es poden produir entre ciutadans/es

i empresaris/es quan es realitza un acte de consum.

Per assolir aquesta funció, el SMC compta amb els instruments tècnics següents:

• L’Oficina Municipal d’Informació als Consumidors i les Consumidores (OMIC)
• La Junta Arbitral de Consum

• El programa d’Educació en el Consum responsable
• El programa de control d’establiments

Cal destacar a més, l’important suport de l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OAC),
que actua com a primer nivell d’acollida i recepció de la demanda dirigida al

Servei Municipal de Consum.

Objectius Generals del SMC:

• Defensar els Drets dels consumidors i consumidores, recollits en 
les lleis corresponents.

• Dirimir els conflictes entre els/les consumidors/es i les empreses 
venedores de béns i prestadores de serveis, de manera ràpida, 
gratuïta, vinculant i executiva, a través de l’arbitratge de consum.

• Promoure les responsabilitats i obligacions de la ciutadania, en 
relació al consum personal i/o col·lectiu, de qualsevol objecte o producte.

• Prevenir les conductes de risc, que poden aparèixer com a símptomes
de problemàtiques relacionades amb hàbits de consum poc sostenibles.

Per adreçar-se a l’OMIC, cal demanar hora a l’Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC), a la planta baixa de la Casa de la Vila, de dilluns a dijous de 8,30 a
14,30 h. i de 16,30 a 19 h. i els divendres de 8,30 a 14 h.

El Servei Municipal de Consum (SMC)
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Des de l’alcaldia.

El conseller de Treball i Indústria, a les 7enes
Jornades d’Economia de l’Alt Penedès.

La consellera de Salut es compromet a iniciar les
obres del segon ambulatori de Vilafranca l’any
vinent.

Un llibre recull els 25 anys d’ajuntaments
democràtics a Vilafranca.

Llum verda a 125 nous habitatges de protecció
oficial en tres promocions al Molí d’en Rovira i a
la Girada.

Es reasfalten més de 14.000 m2 de via pública
en deu punts diferents de Vilafranca.

El president de la Generalitat afirma a Vilafranca
que el Penedès té ben enfocat el futur.

Es prepara el Quadern per al Debat Ciutadà per
tal que la ciutadania pugui participar en la definició
dels usos del cobriment de la via.

Lliurada la Medalla de la Vila a quatre persones
i tres entitats.

La Regidoria de Política Lingüística de l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès.

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

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

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

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

Programació de Ràdio Vilafranca.



Marcel Esteve Robert
Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria d’Alcaldia
al tel. 93 892 03 58, de 8 a 15h.)

Ramon N. Xena Pareta
1r tinent d’alcalde - Coordinador de Govern. Coordinador
de l’Àrea de Benestar Social.
Regidor de Serveis Socials. (Hores convingudes
prèviament)

Anna Girona Alaiza
2a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Via
Pública.
Regidora de Planificació, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Serveis Viaris, Mobilitat i Aparcament, Serveis Funeraris,
Pla per la Convivència. (Hores convingudes prèviament)

Joan Pareta Papiol
3r tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea d’Acció
Territorial.
Regidor de Governació, Turisme, Mercats, Comerç i
Fires, Promoció Econòmica, Obres i Projectes. (Dimecres
al matí a hores convingudes prèviament)

Patrocinio Recober Caballé
4t tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Promoció.
Regidor de Coordinació dels Plans Transversals, Societat
del Coneixement, Medi Ambient, Pla  per a la Gent
Gran. (Dimarts de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h.
i tardes a hores convingudes prèviament)

Lourdes Sànchez López
5a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana.
Regidora d’Educació, Comunicació, Relacions Europees
(Hores convingudes prèviament)

Francisco M. Romero Gamarra
6è tinent d’alcalde - Portaveu del Govern. Adjunt a la
Presidència. Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns.
Regidor d’Organització i Recursos Humans, Hisenda,
Informàtica i Sistema d’Informació Gis, Compres,
Treball, Pla Vila Jove. (Dimecres al matí a hores
convingudes prèviament)

Josep Colomé Ferrer
7è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Habitatge. (Dimarts al matí a
hores convingudes prèviament)
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horaris

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

Francisco Álvarez Vázquez
Regidor de Formació per a l’Ocupació, Consum, Acció
Cívica, Salut. (Hores convingudes prèviament)

Àngela Agramunt Andreu
Regidora de Participació Ciutadana, Coooperació i
Solidaritat, Pla per la Igualtat. (Hores convingudes
prèviament)

Xavier Lecegui Ruano
Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil. (Hores
convingudes prèviament)

Joan Ríos Rallé
Regidor de Cultura, Política Lingüística.(Hores
convingudes prèviament)

Joan Recasens Rosell
Regidor d’Esports, Pla d’Infància. (Hores convingudes
prèviament)

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSC-ICV)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

• PSC (Francisco Romero)
• ICV  (Patrocinio Recober)

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

Grup Municipal de Convergència i Unió
(CIU)
Els dilluns de 20 a 22 h., a la rambla de Nostra
Senyora, núm. 39. Tel. 93 890 31 82.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 817 14 70.

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP)
Els dimarts de 18 a 20 h., al despatx de la tercera
planta de la Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25



des de l’alcaldia
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Vilafranca, de sempre, ha exercit la seva capitalitat a la nostra comarca i ho ha fet d’una
forma destacada en l’àmbit cultural. Fins i tot més enllà del Penedès en determinats
àmbits, Vilafranca ha estat una vila que ha fet del seu nom sinònim d’excel·lència en
el món de la cultura. Posem només tres exemples: la nostra Festa Major, amb els seus
balls, castells, falcons i música tradicional; el Museu del Vi, donant a conèixer una de
les nostres més preuades identitats i sobretot el destacat dinamisme associatiu cultural
de la vila que ha permès en els anys, sobretot en democràcia, teixir una societat activa
que omple gairebé tots els àmbits de l’expressió cultural.
Avui Vilafranca avança i la cultura, com la vila, evoluciona. Avui Vilafranca projecta
valors de modernitat, de civilitat, de tolerància que han de sumar les noves expressions
de convivència que les diferents identitats ens aporten. Avui Vilafranca, a més, excel·leix
culturalment amb les seves galeries d’art, les iniciatives editorials i literàries, les mostres
i accions de qualitat, les arts més innovadores, els centres de formació cultural, etc.
Aquest és el repte: projectar el que ens ha arribat i promoure una Vilafranca culturalment
oberta i diversa.
Avui Vilafranca ha de participar juntament amb la resta de ciutats del nostre país a fer
créixer aquests valors. Si voleu, donant a conèixer encara més si cap la nostra personalitat
i tradicions, però sempre oberts a fer néixer renovades propostes que acabin reforçant
la nostra capitalitat cultural, també en àmbits més innovadors. Amb uns equipaments
de qualitat, amb una àmplia oferta cultural, amb el suport necessari a les entitats, el
reconeixent als nostres creadors, amb l’impuls dels centres de formació, etc.
El nou Auditori de l’avinguda de Catalunya esdevindrà en dos anys una realitat que
situarà Vilafranca, amb el Casal reformat i Cal Bolet totalment renovat, amb tres espais
de qualitat per la música i les arts escèniques.
El renovat Museu inicia les obres aquest mateix any i amb elles reneix una de les entitats
més destacades de la vila. Molts esforços de molta gent han obert el Museu al futur
més engrescador. De la carretera de Sant Martí a la plaça Jaume I creix amb força el
Museu del Vi de Catalunya.
Des d’aquest juny ja és realitat la rehabilitació del claustre de Sant Francesc i a la tardor
s’iniciaran les obres fer facilitar-hi el seu accés.
L’Escola d’Arts disposa d’uns nous locals des d’aquest curs al carrer de la Font i l’Escola
de Música ha de continuar creixent consolidant la seva qualitat.
Nous centres sumaran el seu ús cultural. El disseny de la rehabilitació de l’antic celler
de Cal Berger o bé del claustre renaixentista de la Trinitat estan en marxa. El projecte
de l’ampliació de l’actual biblioteca Torras i Bages i de nous espais bibliotecaris i
d’estudi són plantejaments avui per esdevenir realitat en un futur proper.
Amb aquest exemples Vilafranca reforça avui la seva capitalitat cultural al Penedès i
apunta la seva voluntat d’exercir-la més enllà del Penedès. Sense mirar-se el melic i
projectant tot el que ens ha arribat. Valorant la seva transformació i amb tota l’ambició
dels nous projectes en marxa. Una Vilafranca moderna que sap conservar la seva memòria.
Una Vilafranca cívica que aprèn i educa. Una Vilafranca culta que fa viure i deixa
conviure.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

Vilafranca capital cultural
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economia

El 3 de juny passat es va celebrar a Vilafranca
les 7enes Jornades d’Economia de l’Alt Penedès.

El conseller de Treball i Indústria Josep M. Rañé va
assistir a la inauguració, celebrada a la seu dels serveis
centrals de Caixa Penedès. Les jornades, organitzades
per la Fundació Pro Penedès, estaven dedicades a
analitzar els reptes de l’economia penedesenca a l’inici
del segle XXI. Rañé va ressaltar la bona salut econòmica
del Penedès i per explicar-ho es va referir a l’augment
de l’ocupació i del PIB a la comarca. En concret, el
creixement interanual de l’ocupació a l’Alt Penedès, a
31 de març, era del 5’12 %, amb una població ocupada

El conseller de Treball i Indústria, a les 7enes
Jornades d’Economia de l’Alt Penedès

de 39.398 persones. L’Alt Penedès també ocupa el
quart lloc del rànquing de les comarques en creixement
del PIB. Pel conseller de Treball i Indústria, aquestes
dades són positives, però obliguen a treballar per aquells
col·lectius que no van tan bé.
La formació, la tecnologia i la innovació són els tres
reptes que va esmentar el conseller per assolir un
creixement econòmic que ha d’ajudar a construir una
societat més equilibrada.
El conseller Rañé va aprofitar l’estada a Vilafranca per
visitar el Centre Àgora i l’empresa vilafranquina Cafès
Novell.



salut
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El segon Centre d’Atenció Primària de
Vilafranca començarà a construir-se l’any
vinent al barri de l’Espirall, segons va
confirmar en la visita que va realitzar el dia
7 de juny la consellera de Salut, Marina Geli.

La consellera de Salut es compromet a iniciar les
obres del segon ambulatori de Vilafranca l’any
vinent

La consellera, que va visitar Vilafranca per reunir-se
amb els alcaldes de l’Alt Penedès, va assegurar que el
nou ambulatori del municipi estarà llest el 2008. Geli
també va afirmar que l’ampliació de l’hospital comarcal
podria començar a finals d’aquest any. L’Ajuntament
preveu cedir de manera imminent els terrenys per al
nou centre de salut situats al parc de Llevant, darrera
de la caserna dels Mossos d’Esquadra.
La consellera Geli, que va ser rebuda a la Casa de la
Vila per l’alcalde Marcel Esteve, el coordinador de Govern
Ramon Xena i diversos membres del consistori, va
assegurar que Vilafranca ja està inclosa en el pla
plurianual d’inversions 2005-2008, per fer possible el
segon Centre d’Atenció Primària al municipi. En aquest
sentit, Geli va apuntar que l’acord assolit amb
l’Ajuntament valora les necessitats d’una població que
creix, d’un territori cada cop més poblat, i que per tant
era necessari un segon centre de salut. L’alcalde Marcel
Esteve va referir-se al nou CAP com una obra important
en què l’Ajuntament i la conselleria estaven treballant
des de fa mesos. La consellera de Salut també va referir-
se a la inversió de més de 6 milions d’euros que preveu
la Generalitat per ampliar i millorar l’Hospital Comarcal

de l’Alt Penedès. Enguany, el departament ja ha reservat
una partida d’un milió d’euros per a les obres, si bé el
2006 es destinarà una quantitat de més de quatre
milions d’euros per ampliar el centre. Geli va assegurar
que aquesta obra podria començar a finals d’any, si bé
el gruix de l’obra es farà el 2006. La consellera també
va anunciar la construcció dins del recinte de l’hospital
d’un nou laboratori que donaria servei a les comarques
de l’Alt Penedès, l’Anoia i el Garraf. Després de reunir-
se a l’Ajuntament de Vilafranca, Marina Geli va mantenir
una trobada amb els alcaldes de l’Alt Penedès, al Consell
Comarcal. Un dels temes prioritaris a tractar va ser la
descentralització que està fent Salut als territoris a
l’hora de prendre mesures per millorar la sanitat.



comunicació
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Un llibre recull els 25 anys
d’ajuntaments democràtics a
Vilafranca

entrevistes a Marcel Esteve, Alcalde de Vilafranca, i als
exalcaldes Fèlix Sogas i Joan Aguado, a l’actual
Coordinador de govern Ramon N. Xena, i als regidors
de l’actual consistori Pere Regull, Josep Ramon i Otger
Amatller. També hi ha articles de Fèlix Plantalech, Jordi
Romeu, Imma Pulido i Alfons Udina. Finalment, també
s’hi reprodueix el text de la conferència que amb motiu
de l’aniversari va pronunciar l’exalcalde de Vilafranca
Fèlix Sogas l’abril de l’any passat a la Casa de la Vila.

El passat 13 de juliol es va presentar al Saló de Sessions
de la Casa de la Vila el llibre Vilafranca del Penedès
1979-2004. Crònica de 25 anys de democràcia, que
estat dirigit pel periodista vilafranquí Josep M. Soler i
Becerro, i ha estat editat per l’Ajuntament de Vilafranca.
La presentació va anar a càrrec de Jordi Sànchez, director
de la Fundació Jaume Bofill i professor de ciència
política de la UAB, que va pronunciar la conferència
Món local, la democràcia de la proximitat.
L’any 2004 es va celebrar el 25è aniversari dels
ajuntaments democràtics, un període fascinant gràcies
al qual s’ha pogut construir amb l’esforç de tothom una
nova societat més justa, més lliure i més solidària. Per
aquest motiu, l’Ajuntament de Vilafranca va encarregar
al periodista vilafranquí Josep M. Soler una publicació
que fes un repàs del procés històric de la consolidació
democràtica, del serveis públics, de la transformació
de la societat i de la ciutat així com dels reptes de futur.
El resultat d’aquest treball és el llibre “Vilafranca del
Penedès 1979 – 2004. Crònica de 25 anys de
democràcia”. El llibre s’estructura amb temàtiques com
“Política i plens municipals”,  “L’urbanisme”, “Economia
i promoció”, “La societat vilafranquina” i “La cultura”.
Un dels aspectes que el fa molt interessant són les
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Aquest mes de juny l’Ajuntament de Vilafranca ha
donat llum verda a tres noves promocions d’habitatge
protegit que s’emmarquen en el Pla d’Habitatge
municipal per al període 2004-2007. Aquestes tres
promocions totalitzen 125 habitatges dels més de 400
que preveu el pla.
Per una banda, la Societat Municipal d’Habitatge de
Vilafranca SL, depenent de l’Ajuntament, i l’empresa
pública REGESA han constituït una unió temporal
d’empreses (UTE) per tal de tirar endavant una nova
promoció de 48 habitatges de protecció oficial en règim
de venda que es construiran en uns terrenys del sector
Molí d’en Rovira Sud que l’Ajuntament va obtenir per
la urbanització d’aquest sector. El projecte arquitectònic
preveu un edifici amb una planta soterrani destinada
a aparcament privat, locals comercials en planta baixa
i quatre plantes superiors amb un total de 48 habitatges.
El projecte podria estar llest passat l’estiu i les obres
de construcció de l’edifici podrien començar a principis
de l’any vinent. Tenint en compte els perfils de les

Llum verda a 125 nous
habitatges de protecció
oficial en tres promocions
al Molí d’en Rovira i a la
Girada

persones que han cursat peticions d’habitatge a l’Oficina
Municipal d’Habitatge de Vilafranca, es preveu destinar
la meitat d’aquests habitatges a joves menors de 35
anys de Vilafranca i l’altra meitat a la població en general
major de 35 anys amb un mínim d’anys
d’empadronament a la Vila. També hi haurà dos
habitatges adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.
A principis d’any es preveu fer el sorteig dels habitatges
entre les persones que s’hagin mostrat interessades en
l’adquisició i que estiguin inscrites a l’Oficina Municipal
de l’Habitatge de l’Ajuntament.
D’altra banda, l’Ajuntament ja ha donat la corresponent
llicència d’obres a l’Institut Català del Sòl (INCASOL),
depenent de la Generalitat de Catalunya, per tal que
construeixi un total de 77 habitatges protegits al sector
de la Girada II. A la rambla de la Girada, cantonada
amb el carrer dels Castellers de Vilafranca i amb façana
posterior al carrer d’Anna M. de Saavedra, es construirà
un edifici de 30 habitatges amb una superfície d’entre
els 60 i 65 metres quadrats, en règim de lloguer. L’altra
promoció d’habitatge de protecció oficial que farà
l’INCASOL es construirà al carrer dels Falcons de
Vilafranca, cantonada amb la ronda de Mar. En aquest
cas és un edifici de 47 habitatges que tindran superfícies
entre els 72 i els 40 metres quadrats. Aquesta promoció
també de lloguer anirà adreçada a joves menors de 35
anys d’edat, residents a Vilafranca.
Les dues promocions preveuen començar les obres dintre
d’aquest any amb un termini d’execució d’uns 18 mesos.
Els habitatges s’adjudicaran entre les persones que
estiguin inscrites a l’Oficina Municipal de l’Habitatge
de l’Ajuntament de Vilafranca com a demandants
d’habitatge.

MOLÍ D’EN ROVIRA
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A mitjans de juny es van reasfaltar un total de deu
punts de la Vila on el paviment asfàltic estava en pitjor
estat. Aquests punts eren la calçada de l’avinguda de
la Pelegrina (entre el c/ Igualada i el c/ Espirall), la
cruïlla del carrer de l’Espirall amb la carretera d’Igualada,
el carrer d’Antonio Acedo de Sopetrán (entre el c/
Igualada i el c/ Espirall), la plaça de Pau Casals, el
carrer de Melió (entre l’av. Vilanova i el c/ Cortina), el
carrer de Papiol, el carrer del Camí Fariner (entre l’av.
de Tarragona i el c/ Amàlia Soler), el carrer d’Eugeni

Es reasfalten més de 14.000 m2 de via pública en
deu punts diferents de Vilafranca

Si tens menys de 30 anys, fes-te el Carnet Jove
I emporta’t més de 1.000 euros en vals de descompte.

25 2x1 en viatges, cultura, esports...

PACK JOVE 2005:  ÉS BRUTAL

d’Ors (entre l’av. Catalunya i el c/ Francesc de P. Bové),
el carrer d’Igualada (entre el c/ Pines i el c/ Nord) i la
cruïlla entre el carrer de Torrelles de Foix i el carrer de
Sant Jordi. En total es van reasfaltar uns 14.291 m2
de via pública amb un import de 120.330 euros. Aquests
treballs formen part del Pla de reasfaltat de carrers
corresponent a aquest any 2005 i s’afegeixen al reasfaltat
i millores a les voreres que es van dur a terme a la
totalitat del carrer de Sant Pere, amb un import de més
de 60.000 euros.



alcaldia

11 Butlletí núm. 179

2 0 0 5  a g o s t

El president de la Generalitat Pasqual
Maragall va ser a Vilafranca el 22 de juny
passat en la primera visita extensa que fa a
la nostra Vila.

Cal recordar que ja va ser a Vilafranca per Sant Fèlix
de l’any passat convidat per l’Ajuntament a presidir des
del balcó de la Casa de la Vila l’exhibició castellera de
la Festa Major. Aquesta vegada el president Maragall
va mantenir contactes amb els representants municipals,
amb les entitats veïnals, va visitar les obres de
soterrament de la via i va acabar amb un dinar amb
més de 300 persones representants del món polític,
social, cultural, econòmic i sindical de Vilafranca i de
la comarca de l’Alt Penedès.
La visita s’iniciava amb la rebuda que es va retre al
president al Saló de Plens de la Cas de la Vila on va ser
saludat per l’alcalde de Vilafranca Marcel Esteve, el
coordinador de Govern Ramon Xena i la resta de
consistori. A continuació la junta directiva del FC
Vilafranca, encapçalada pel seu president Pere
Montserrat, va imposar al president Maragall la insígnia
d’or del club, que l’any passat va celebrar el seu
centenari.
Tot seguit el president de la Generalitat va fer un

El president de la Generalitat afirma a Vilafranca
que el Penedès té ben enfocat el futur

recorregut a peu per alguns carrers del centre de la Vila
compartint conversa amb vianants i comerciants de la
zona. A continuació el president es va traslladar als
locals de l’AVV de l’Espirall, on va mantenir contacte
amb els representants de les diverses associacions del
barri així com amb els presidents de totes les associacions
de veïns de Vilafranca. Les obres de soterrament i
cobriment de la via va ser l’etapa següent de la visita
del president Maragall a la Vila. Els responsable
municipals, encapçalats per l’alcalde Marcel Esteve,
van mostrar “in situ” al president l’estat de les obres
a l’alçada del pont del Carril. El president va poder
constatar sobre plànols i en la realitat el canvi de
fisonomia que està propiciant aquest projecte per a la
ciutat.
La visita de Maragall a Vilafranca va acabar amb un
dinar amb més de 300 persones celebrat al Saló del
Casal amb representants del món polític, social, cultural,
econòmic i sindical de Vilafranca i de la comarca de
l’Alt Penedès. En el seu parlament el president va animar
el Penedès a conciliar qualitat i quantitat en el preu del
raïm i el vi i a resoldre la seva inserció entre les dues
grans àrees metropolitanes, la de Barcelona i la de
Tarragona. Maragall va dir que el govern català està
dibuixant sobre el territori una Catalunya que és alguna
cosa més que Barcelona i per aconseguir-ho entén que
el país ha de ser una xarxa de punts ben comunicats i
va afirmar que els municipis i el Consell Comarcal de
l’Alt Penedès tenen les idees clares i tenen ben enfocats
els reptes de futur i que ara s’han de trobar els mètodes.
Finalment va afegir que el govern ajudarà amb tot el
que sigui possible que el Penedès continuï sent una
regió respectada, però que sap allà on va.
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Vilafranca guanyarà amb el cobriment de les vies del
tren més de 80.000 m2 de nou espai públic. Des de
l’inici d’aquest projecte emblemàtic, que a hores d’ara
està en un estat d’execució força avançat i que ha de
canviar en positiu la fesomia de Vilafranca com mai a
la seva història, l’Ajuntament ha mostrat el seu interès
que tothom pugui participar en la determinació dels
diferents usos a què es pot destinar aquest enorme
espai de gairebé un quilòmetre i mig de llargada que
es generarà. Per tal de facilitar aquesta participació de
la ciutadania, l’Ajuntament està comptant amb la
col.laboració l’equip del postgrau de participació i
desenvolupament sostenible de la Universitat Autònoma
de Barcelona a l’hora de definir una metodologia a
seguir en tot el procés.
Després d’un treball intern amb els tècnics dels diferents
departaments de l’Ajuntament, durant els mesos de
maig i juny es van realitzar diversos tallers amb grups
de ciutadans i ciutadanes interessats a participar en la
definició de l’imaginari sobre el nou espai públic que
generarà el cobriment de l’eix de la via i els usos
possibles. En aquests tallers hi van participar un centenar
de persones entre dones, joves, adolescents dels instituts,
gent associada i gent gran. Cadascun dels tallers va
reflexionar sobre les possibles oportunitats del nou espai
públic i va aportar les diferents visions sobre els usos
de l’espai generat pel cobriment de la via. Aquests
tallers es van cloure amb una jornada celebrada a
principis de juliol en la qual es van presentar els resultats

Es prepara el Quadern per al Debat
Ciutadà per tal que la ciutadania
pugui participar en la definició
dels usos del cobriment de la via

del treball amb aquests grups realitzat per recollir
propostes al voltant dels usos de la cobertura de les
vies a Vilafranca.
Entre les diferents aportacions de la gent que va participar
en aquests tallers es pot destacar la demanda que sobre
la llosa de cobertura hi hagi zones verdes sostenibles,
que sigui un lloc de trobada intergeneracional, que hi
hagi espais per a activitats culturals, infantils i esportives,
que serveixi per unir els barris i fer una Vilafranca més
homogènia i accessible, que prioritzi els vianants i que
prevegi espai per a l’aparcament.
A partir del resultat d’aquests tallers es van definir set
eixos bàsics amb els quals s’estructurarà el Quadern
per al Debat Ciutadà que arribarà als ciutadans i
ciutadanes de Vilafranca la propera tardor. L’objectiu
d’aquest quadern és que tothom pugui donar la seva
opinió, tant grans com petits, cadascú des del seu punt
de vista i d’una manera conjunta, tan a nivell familiar
com en grups de gent associada, sobre els usos del nou
espai que Vilafranca guanyarà amb el cobriment de les
vies. Els eixos bàsics del Quadern per al Debat Ciutadà
seran paisatge, espai relacional, espai de lleure,
connectivitat, qualitat de l’espai, entorn i aparcament.
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El passat 18 de juny es va celebrar el ple
municipal extraordinari de lliurament de la
Medalla de la Vila que concedeix l’Ajuntament
de Vilafranca a vilafranquins i entitats com
a testimoniatge d’agraïment per la seva
activitat de servei a la Vila.

Les persones i les entitats distingides van ser Ignàsia
Farran Farràs, Carles Domènech Soler, Jànio Martí Soler,
Andreu Retamal Ojeda, l’Atlètic Club Vilafranca, el
Casino Unió Comercial i la Creu Roja Vilafranca.
Els aspectes que han motivat a l’Ajuntament de Vilafranca
a concedir la Medalla de la Vila han estat diversos entre
els ciutadans i les ciutadanes distingides. A Ignàsia
Farran (Tàrrega, 1939) se li va reconèixer la seva tasca
d’impuls d’iniciatives a favor de la salut, la integració
i el  reconeixement social i laboral de les persones amb
disminució. Carles Domènech (Vilafranca, 1936), conegut
popularment com a “Mènec”, va rebre el reconeixement
a la seva trajectòria social i associativa, a favor la cultura
tradicional i cultural vilafranquina, especialment com
a casteller. Andreu Retamal (Don Benito-Badajoz, 1944)
va rebre la Medalla de la Vila per la seva tasca d’impuls
del moviment obrer, veïnal i sindical i per la defensa
dels valors democràtics a Vilafranca durant l’etapa
franquista. Finalment, a Joan Martí (Vilafranca, 1940),
artísticament conegut com a Janio Marti, se li va
reconèixer la seva trajectòria musical, com a músic,
director i compositor, fent d’ambaixador de Vilafranca
amb la seva orquestra.
Pel que fa a les entitats, el Casino Unió Comercial, i en
la seva representació el seu president Josep Martí, va
rebre la distinció en reconeixement als cent cinquanta
anys d’activitat associativa en la promoció social de la
cultura i el lleure. L’Atlètic Club Vilafranca, i en la seva
representació el seu president Lluís Ollé va rebre la
medalla pel seus cinquanta anys de trajectòria en la
formació i promoció de l’esport i de Vilafranca. En darrer
terme, la Creu Roja de Vilafranca, i en la seva
representació el seu president Jaume Munné, va ser
homenatjada per la seva tasca de formació i promoció
de la solidaritat, del voluntariat i de l’atenció a les
persones.

Lliurada la Medalla de la
Vila a quatre persones i
tres entitats


