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Nova urbanització de l’avinguda
de Barcelona
A finals de juny va començar el gruix de l’obra de nova
urbanització de l’avinguda de Barcelona. Aquests treballs formen
part, junt amb la de l’avinguda de Tarragona, d’un projecte
per convertir l’antiga carretera N-340 en una zona recuperada
per als vianants promovent l’activitat ciutadana i comercial
per damunt del trànsit rodat i l’ocupació de les voreres que
exercien fins ara els vehicles. Es tracta d’un projecte emblemàtic
que ha de donar servei a la Vila durant dècades i està encaminat
a convertir aquestes vies que fins ara estaven configurades
com a carretera en passejos. Per tant, el projecte comporta
que es variï substancialment la distribució i el dimensionat
d’espais per a voreres, estacionament de vehicles i calçada
adaptant-los a les necessitats actuals. Aquest fet suposa la
substitució de la majoria de l’arbrat existent. Molts d’aquests
arbres, malgrat que oferien un aspecte frondós, estaven afectats
per diverses malalties i principalment per cops del vehicles
que estacionaven fins ara a les voreres. No obstant això, s’ha
intentat salvar aquells exemplars que es trobaven en bon estat
i que la seva permanència no sigui incompatible amb les
previsions del projecte.
Degut a les obres, tan sols hi ha circulació rodada en direcció
a Barcelona, mentre que els vehicles que volen accedir al centre
de la Vila venint des de Barcelona ho han de fer o a través del
carrer del Comerç o a través del carrer del Cid.
Inicialment el programa d’execució del projecte preveu que comencin les obres per la banda dels números parells de l’avinguda
de Barcelona, des del carrer de Santa Digna fins al pont del Carril, per continuar posteriorment per la banda dels números senars.
Amb aquestes previsions, la intenció dels Serveis Tècnics Municipals és que la remodelació de la cruïlla de Sant Magí, la més
problemàtica per la confluència de trànsit rodat, pugui executar-se a ple estiu, que és quan hi pot haver menys circulació de vehicles.
Si aquestes previsions es compleixen, la propera tardor podrien començar les obres a l’avinguda de Tarragona, les quals s’allargarien
fins ben entrat l’hivern proper.

Obres de FECSA als carrers de la Cort
i de Sant Pere

Amb una previsió de durada de tot el mes de juliol, la companyia
FECSA està duent a terme obres d’estesa de noves canalitzacions
soterrades a través dels carrers de la Cort i de Sant Pere. Les
obres abastaran tot el carrer de la Cort, des de la cantonada
amb el carrer de la Parellada fins a la Font dels Alls, i part del
carrer de Sant Pere, des de la cantonada amb la rambla de Sant
Francesc fins a la cantonada amb el carrer de Sant Antoni.
L’Ajuntament de Vilafranca aprofita les obres de FECSA en
aquest tram per fer alguns arranjaments al paviment.

Es redactarà un Pla d’Orientació dels
Equipaments Comercials de Vilafranca

El  Patronat Municipal de Comerç i Turisme de Vilafranca amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona encarregarà a una
empresa especialitzada un Programa d’Orientació dels
Equipaments Comercials (POEC). Aquest programa compta
amb un pressupost de  3.606 euros, que serà finançat a parts
iguals per la Diputació de Barcelona i per l’Ajuntament de
Vilafranca. l’Ajuntament ha tret a concurs la contractació d’una
empresa que redacti el programa en un termini màxim de 7
mesos. Aquest programa té com a objectiu articular el model
integral de ciutat amb un model de comerç competitiu, adaptant
el comerç urbà a les necessitats de consum i compra dels
ciutadans.
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Aprovat el projecte d’ampliació i reforma de la biblioteca Torras i Bages

L’Ajuntament ha aprovat inicialment el projecte de reforma de la biblioteca Torras i Bages, que amplia les seves dependències amb
l’espai que ocupava l’Arxiu Històric a la planta baixa de l’edifici.
La construcció del nou arxiu, al barri de la Girada, ha facilitat que es pugui abordar l’ampliació de la biblioteca municipal de Vilafranca,
una de les més utilitzades de la província de Barcelona. El projecte comprèn, d’una banda, la reforma de l’espai de 243 m2 que
ocupava l’arxiu a la planta baixa de l’edifici i que ara permetrà l’ampliació de la biblioteca, que d’aquesta manera ocuparà tot l’edifici
de Cal Gomà, inclòs en el catàleg d’edificis d’interès
arquitectònic de la Vila. Amb la incorporació
d’aquesta superfície a la biblioteca es reestructura
el conjunt de l’edifici a nivell d’espais. L’actuació
més important es concentra a la planta baixa, la
qual s’obre al pati interior d’illa i es redistribueix
de forma general al voltant de la zona central, on
se situa el nucli d’atenció al públic. Al seu entorn
se situen el vestíbul i els accessos a les plantes
superiors, el nucli sanitari, la zona de novel·la, la
sala de lectura polivalent amb accés al pati i la zona
de personal i arxiu. Amb el pati interior d’illa, que
s’adequarà, l’equipament guanyarà un ampli espai
polivalent. A la primera planta es compartimenta
la sala infantil i la zona central d’atenció al públic
i es modifica l’accés de la planta infantil a la terrassa
per incrementar la relació entre els dos espais. A
la segona planta les actuacions es concreten en la
creació d’un terrat destinat a encabir els aparells
de climatització i en la compartimentació del despatx
de direcció.
El projecte per a la reforma i ampliació de la
biblioteca Torras i Bages té un pressupost de
128.240,85 euros (més de 21,3 milions de pessetes).

El Consorci Sociosanitari de Vilafranca ja gestiona les places geriàtriques i
preveu començar les obres del nou centre abans d’acabar l’any

Des del dia 1 de juliol, el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca, participat
per l’Ajuntament i el Consorci
Hospitalari de Catalunya, ha assumit
la gestió de les places geriàtriques de
la Clínica del Carme i de la residència
Sant Francesc (antic hospital), en
vistes a la propera construcció del
nou centre que s’ha de situar al nou
sector Molí d’en Rovira Sud. Les 205
places que sumen actualment els dos
centres quedaran acollides en el nou
equipament que ha de començar a
construir-se abans d’acabar l’any i
que podria entrar en funcionament
l’any 2004.
D’altra banda, la gestió dels dos
centres ha significat que els 130
treballadors de la Clínica del Carme
i de la Residència Sant Francesc han
passat a dependre del Consorci, de
manera que no s’han perdut llocs de
treball.
La nova residència que impulsa el
Consorci Sociosanitari de Vilafranca
tindrà 8.400 m2 i suposarà una
inversió entre obra i equipaments de
9 milions d’euros, uns 1.500 milions
de pessetes. L’Ajuntament hi ha fet una aportació de 600.000 euros (100 milions de pessetes). El nou centre podrà acollir 250 places
i 30 places d’hospital de dia.
Posteriorment està previst que la Residència Sant Francesc es transformi en una residència assistida concertada amb Benestar
Social i que la Clínica del Carme desapareixi com a centre sociosanitari i a l’espai que ocupa s’hi construeixin habitatges.

L’alcalde Joan Aguado i el president del Consorci Hospitalari de Catalunya junt amb els tècnics que ja gestionen el Consorci
Sociosanitari de Vilafranca.


