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Es construirà un gran
aparcament soterrani
a la rambla de Sant
Francesc

Les obres d’ampliació
de l’Hospital es
podrien iniciar aquest
2006

El Pla d’Actuació
Municipal recull els
projectes que es
tiraran endavant
aquest any

Llum verda al
projecte Vila Jove
2006-2010
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Aigües de Vilafranca 93 890 60 10
Ajuntament de Vilafranca 93 892 03 58
Ambulatori (CAP) 93 891 54 00
Arxiu Històric 93 817 23 11
Bombers (c/ Espirall) 93 892 20 80
Centre d’Emergències de Catalunya 112
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 93 890 00 00
Correus 93 890 31 06
Deixalleria 93 743 14 82
Delegació Agència Tributària 93 819 97 40
Emergències sanitàries 061
Estació d’Autobusos 93 890 11 51
FECSA (avaries) 900 747 474
Funerària 93 892 01 05
Gas natural (avaries) 900 750 750
Guàrdia Civil 93 892 00 64
Hospital Comarcal 93 818 04 40

Informació Generalitat 012
Jutjat núm. 1 93 891 53 30
Jutjat núm. 2 93 819 92 26
Jutjat núm. 3 93 891 53 32
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 818 15 16
Mossos d’Esquadra (trànsit) 93 892 11 54
Museu de Vilafranca 93 890 05 82
Oficina del Consumidor (OMIC) 93 892 03 58
Parròquies de Vilafranca 93 892 06 46
Policia Local 93 892 38 38
Ràdio Vilafranca 93 817 26 26
Registre Civil 93 819 92 22
RENFE 93 890 22 40
Taxis 93 890 36 27
Telèfon del carrer (recollida mobles) 93 817 24 50
Vilafranca TV 93 817 10 46
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ESPECTACLES AL TEATRE
MUNICIPAL CAL BOLET

• Dia 2 de març, a les 21 h.,
El Dondedondonde (Cicle distàncies curtes)

• Dia 5 de març, a les 12 h.,
El petit Dalí (La Xarxa)

• Dia 19 de març, a les 12 h.,
La Truita (Cicle de Concerts Familiars)

• Dia 25 de març, a les 18 h.,
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil

• Dia 26 de març, a les 19 h.,
Los misterios del Quijote o el ingenioso

caballero de la parabla
(espectacle professional)

• Dia 1 d’abril, a les 18 h.
Mostra de Teatre Infantil i Juvenil

• Dia 7 d’abril, a les 21 h.,
La passatgera (espectacle professional)

• Dia 8 d’abril, a les 21 h.,
La passatgera (espectacle professional)

 • Dia 21 d’abril, a les 22,30 h.,
Amic amat, amb Maria del Mar Bonet

(espectacle professional)

VISITA GUIADA PER LA
VILAFRANCA MEDIEVAL
• Dies 5, 12 i 18 de març

RECORREGUT COMENTAT PEL
CEMENTIRI DE VILAFRANCA

• Dies 9 d’abril, 14 de maig i 11 de juny

MERCAT D’ARTESANS, DIBUIX I PINTURA
• Dies 12 de març i 9 d’abril

FIRA DEL VEHICLE D’OCASIÓ
• Dies 24, 25 i 26 de març,

al Pavelló Firal

DIADA DEL GEGANTER
• Dies 1 i 2 d’abril

CANTADA DE CARAMELLES
• 15 d’abril,

nit, a la plaça de Sant Joan

DIA DEL GRALLER
• 22 i 23 d’abril

SANT JORDI
• 22 d’abril

a les 19 h. Església St. Francesc
concert de l’Espinguet amb les corals de

Vilafranca
a les 20,30 h., al Saló de Sessions de la

Casa de la Vila
Conferència de l’escriptora Isabel-Clara Simó

• 22 i 23 d’abril
a la rambla de Sant Francesc

parades de venda de roses i llibres

• 23 d’abril,
19 h. rambla de Sant Francesc,
Sardanes amb la cobla Catània
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El contingut d’aquest núm. del butlletí municipal “L’AJUNTAMENT INFORMA”
ha estat supervisat per la Comissió de Comunicació, constituïda per acord del
ple municipal en sessió del dia 21 de setembre de 2004 i integrada per
representants de tots els grups municipals.

Tel. 93 892 03 58

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

Des de l’alcaldia.

La Unitat de Serveis estrena nou magatzem al carrer
Avinyonet.

El president Maragall va inaugurar el nou Centre
Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny.

Desacceleració del creixement de població a Vilafranca
durant l’any 2005.

Les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès es podrien iniciar aquest 2006.

Comencen les obres del nou auditori que estarà llest
l’any que ve.

Vilafranca podrà tenir aquest any el quart jutjat.

La Generalitat rehabilitarà i millorarà l’estació
d’autobusos de Vilafranca.

El Quadern per al Debat Ciutadà promou el participació
i la reflexió a l’entorn dels usos del cobriment de les
vies del tren.

S’ampliaran les voreres del carrer del Carme i
s’urbanitzarà el carrer de Puigmoltó fins al carrer de
Sant Jocund.

El pressupost municipal de 2006 incrementa la
dotació en serveis a les persones, via pública i
seguretat ciutadana.

Llum verda al projecte Vila Jove 2006-2010.

El Pla d’Actuació Municipal preveu 172 actuacions
que s’executaran enguany a Vilafranca.

La plaça de Marià Manent compta amb jocs infantils.
El barri de la Girada tindrà farmàcia.

El centre de Vilafranca tindrà un gran aparcament
amb més de 300 places a la rambla de Sant Francesc.

El Pla d’Habitatge 2004-2007, en avançat estat
d’execució.

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

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

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. (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’Obres i Projectes, 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)

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
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des de l’alcaldia

Vilafranca, que és capital del Penedès en els àmbits cultural, comercial o vitivinícola,
està en un dels millors moments econòmicament de la seva història recent. Vilafranca
és i vol continuar sent capital del Penedès i té la voluntat de ser-ho més enllà de les
nostres comarques al costat de les ciutats més dinàmiques del país. Aquest és el nostre
lloc i hem de ser-hi per aconseguir, des del diàleg i la fermesa de les nostres propostes,
l’acord necessari per fer créixer encara més la nostra cohesió social i qualitat de vida,
per fer créixer els nostres serveis i el nostre desenvolupament econòmic i de serveis,
mantenint l’equilibri territorial i de paisatge. De fet, no ha estat mai renyida una cosa
amb l’altra. En definitiva, comparteixo la voluntat de la gent que vol el millor per a
Vilafranca i el millor per al Penedès sense renunciar a la nostra capacitat de progressar
i d’avançar. Aquest és el repte de futur i aquesta és l’oportunitat per continuar fent
créixer la nostra capitalitat.
Vilafranca es troba en un excel·lent moment, potser un dels més destacats de la seva
història. Penso que Vilafranca sap aprofitar les oportunitats que la mateixa vila va creant.
I això és mèrit de tothom, no només de l’Ajuntament. Econòmicament ningú pot negar
que Vilafranca progressa de forma continuada. Avui l’atur és el més baix dels darrers
30 anys. El dinamisme de les empreses del Penedès genera llocs de treball. Ara, no
ens hem de conformar a tenir feina, sinó que el que cal és tenir una bona feina. Cal
que la gent jove i els treballadors en general disposin de la formació necessària i
aconseguir que aquesta feina sigui estable i de qualitat.
És cert que creixem. I això és conseqüència del bon moment econòmic. Sempre ha
estat així i sempre ha anat plegat. Avui vivim un bon moment econòmic i això vol dir
que la vila creix positivament en tots els sentits. El cert és que no és només Vilafranca
la que creix. Vilafranca no viu aïllada de la seva realitat més propera. Ni volem que sigui
així. Gràcies al nou Pla General -aprovat el 2003-, Vilafranca, i amb ella el seu
desenvolupament, és model per a la resta de Catalunya per la seva capacitat d’avançar
en qualitat de vida i serveis. Aquest és el repte.
També creixem demogràficament, però menys que la resta de la comarca de l’Alt Penedès
-en percentatge i en xifres absolutes- i molt menys que la resta de comarques del
Penedès. És cert que el preu de l’habitatge és alt, però també és cert que Vilafranca
és de les ciutats de Catalunya on ha crescut menys el preu de l’habitatge l’any 2005
(ho diuen les darreres dades oficials de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat).
Aquesta és la realitat tossuda amb què tots els estudis, estadístiques i anàlisis acaben
coincidint. Com sempre, el que cal de veritat és continuar fent unes polítiques decidides
en habitatge públic i adreçada a la gent de Vilafranca, en polítiques socials per enfortir
la nostra cohesió, en millores dels nostres serveis educatius i sanitaris per augmentar
la nostra qualitat de vida, de fer créixer la qualitat dels espais públics perquè esdevinguin
el millor dels escenaris per a la convivència... En definitiva, polítiques de progrés per
continuar compartint el millor de Vilafranca. I això, avui, s’està fent a Vilafranca.
Vilafranca som tota la gent que la gaudim i també totes aquelles coses que hi passen.
Des de les importants a les que fan el dia a dia. Ha de ser així.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org

Vilafranca, en un bon moment
econòmic i de progrés
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La Unitat de Serveis de l’Ajuntament de Vilafranca va
estrenar el mes de desembre passat un nou magatzem
situat al carrer Avinyonet, del polígon industrial de
Llevant, darrere mateix de la caserna de la Guàrdia Civil.
Aquesta estrena suposa un reforçament de la Unitat de
Serveis municipal per tal que pugui solucionar amb més
eficàcia urgències a la via pública i permeti donar un
millor servei d’infraestructures.
La nova seu de la Unitat de Serveis s’ha construït sobre
un solar de més de 2.500 m2 i inclou un magatzem de
800 m2, vestidors i serveis de 180 m2 i una superfície
de 210 m2 d’oficines i altres dependències.
Amb aquest edifici es vol donar una nova projecció a
la Unitat de Serveis a partir de l’experiència de
funcionament dels darrers anys. Així, s’ha organitzat
l’espai per poder estar més a prop dels ciutadans,
reforçar la qualitat dels serveis i la capacitat de reacció
davant de contingències a la via pública. El nou magatzem
substitueix les antigues instal·lacions del carrer de Pati
del Gall, al costat de les dependències de la Policia
Local, que havien quedat obsoletes. A la Unitat de
Serveis hi treballen actualment unes 40 persones i es
disposa de 22 vehicles.
Després d’haver-se aprovat la nova concessió de la neteja

La Unitat de Serveis estrena nou
magatzem al carrer Avinyonet

viària amb un increment i ampliació dels serveis, des
de l’Ajuntament es preveu seguir la línia de millores a
la via pública. Entre les propostes de futur hi ha la
renovació de vehicles i anar especialitzant cada vegada
més la Unitat de Serveis en les urgències, les petites
reparacions i la preparació d’infraestructures per actes
i activitats que organitzin les entitats de Vilafranca.


