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preveu l'aturada de trens
regionals a Vilafranca



A
G

E
N

D
A

 D
’A

C
TI

VI
TA

TS
 A

 V
IL

A
FR

A
N

C
A

A
B

R
IL

-M
A

IG
 2

0
0

8

Aigües de Vilafranca 93 890 60 10
Ajuntament de Vilafranca 93 892 03 58
Ambulatori (CAP) 93 891 54 01
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 93 810 06 98
Delegació Agència Tributària 93 819 97 40
Emergències sanitàries 061
Estació d’Autobusos 93 890 11 51
FECSA (avaries) 900 770 077
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 93 657 01 10
Jutjat núm 2 93 657 01 20
Jutjat núm 3 93 657 01 30
Jutjat núm 4 93 657 01 40
Jutjat de guàrdia 93 657 01 04
Jutjats (oficina d’informació) 93 657 01 00
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 810 06 98
Mossos d’Esquadra 088
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 93 657 01 35
RENFE 93 890 22 40
Taxis 93 890 36 27
Telèfon del carrer (recollida mobles) 93 817 24 50
Vilafranca Televisió (VTV) 93 817 10 46

IV FIRA DE LUTHIERS I FIRA D’ARTESANS – 15è
DIA DEL GRALLER

Dia 22 d’abril, a les 9,30h, a la plaça de Jaume I

15è DIA DEL GRALLER
Concert de totes les colles participants i entremig del

concert, actuació dels Castellers de Vilafranca
Dia 22 d’abril, a les 11,30h, a la plaça de Jaume I

MERCAT DE ROSES I LLIBRES
Dia 23 d’abril, durant tot el dia, a la rambla de Nostra

Senyora

ESPECTACLE DE TITELLES
Dia 23 d’abril, a les 10,30h, a les 11h, a les 16h  i

a les 18h, a la rambla de Nostra Senyora
‘Hi havia una vegada... un país petit’

A càrrec de la companyia de titelles Ninus Teatre

CONCERT DE SANT JORDI
Dia 23 d’abril, a les 19h, a l’Església de Sant Francesc

(davant del retaule de Sant Jordi)
A càrrec del grup gran de l’Espinguet

BALLADA DE SARDANES
Dia 23 d’abril, a les 19h, a la rambla de

Nostra Senyora
Audició i ballada amb la cobla Catània

CONFERÈNCIA INSTITUCIONAL
Dia 23 d’abril, a les 20h, al Saló de Plens de

l’Ajuntament de Vilafranca
‘El llegir mai fa perdre l’escriure’

A càrrec de l’escriptor Jordi Llavina

ELS ARBRES DE VILAFRANCA
Dia 24 d’abril, a les 19,30h, al local d’Assistència

Sanitària Col·legial
A càrrec del professor de la Politècnica de Catalunya

Xavier Fàbregas

HORA DEL CONTE
Dia 25 d’abril, a les 17,30h, a la Biblioteca

Torras i Bages
‘Uns contes de nassos’
A càrrec de Mon Mas

CONCERT COMMEMORATIU DEL CENTENARI DE M.
DOLORS CALVET

Dia 27 d’abril, a les 19h, al Teatre Cal Bolet
A càrrec dels alumnes i professors de l'escola municipal

de música M. Dolors Calvet

VISITA GUIADA PER LA VILAFRANCA MODERNISTA
Dies 4 de maig i 1 de juny

Informació i reserves a l’Oficina Municipal de Turisme

PASSEJADA COMENTADA PEL CEMENTIRI
PATRIMONIAL DE VILAFRANCA

Dies  11 de maig i 8 de juny
Informació i reserves a l’Oficina Municipal de Turisme

TEATRE
Dia 11 de maig, a les 19h, al Teatre Cal Bolet

‘L’home, la Bèstia i la Virtut’, a càrrec del CAET-TNC

FIRES I FESTES DE MAIG  O DELS ENAMORATS
Del 16 al 18 de maig, al pavelló firal

TEATRE
Dia 17 de maig, a les 22,30h, al Teatre Cal Bolet

‘El Comte Arnau’, amb Lluís Soler
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Horaris d’atenció al públic dels regidors i regidores
delegats/des de l’Ajuntament i dels grups municipals.

Des de l’alcaldia.

Serveis Municipals: Centre Àgora.

Preinscripció i matriculació a les llars d’infants.

Obres de millora a l’avinguda de Tarragona.

Comencen els treballs de construcció de
l’aparcament soterrat a la rambla de Sant Francesc.

Pla de Civisme: normes bàsiques per a la convivència
ciutadana.

Finalitza la campanya de sensibilització i recaptació
de fons per Puerto Cabezas.

El conseller Tresserras inaugura l’exposició prèvia
a la transformació del Vinseum. • Signatura del
conveni de col·laboració per al desenvolupament
del projecte de Llei de Barris. • L’Ajuntament vol
que l’ARE prevista a Vilafranca respecti el
planejament local.

El Pla de Transport de Viatgers 2008-2012 preveu
l’aturada de trens regionals a Vilafranca.

L’Ajuntament cedeix espais a l’edifici dels antics
jutjats mentre Vilafranca no tingui el segon CAP.

El nou tanatori de Vilafranca es construirà al costat
del cementiri.

Mesures per a l’estalvi d’aigua.

Passejades per Vilafranca.

Nou circuit de footing a la Zona Esportiva de
Vilafranca. • Servei de fisioteràpia a l’espai lúdic
per a la gent gran del parc de Sant Julià.

Instal·lat el primer aparcament intel·ligent per a
bicicletes a la zona de l’estació d’autobusos. • Es
milloren les voreres i el paviment en una vintena
de punts de Vilafranca.

Grups municipals.

Resum de Plens.

Plataforma per una Vegueria Pròpia.

Educació Viària.
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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.)

Francisco Romero Gamarra
1r tinent d’alcalde - Regidor Coordinador de l’Àrea
d’Acció Territorial i Via Pública.
Regidor de Planificació, Informàtica i Plànol de la
ciutat, Urbanisme i Obres i Projectes. Regidor
Responsable del Pla Vila Jove. (Hores convingudes
prèviament).

Teresa Terrades Pons
2a tinenta d’alcalde - Regidora Coordinadora de
l’Àrea de Serveis Personals.
Regidora de Serveis Socials, Salut i Consum, Política
Lingüística, Cicle Festiu i Participació Ciutadana.
Regidora responsable del Pla per la Convivència.
(Hores convingudes prèviament).

Lourdes Sánchez López
3a tinenta d’alcalde - Regidora Coordinadora de
l’Àrea de Serveis Centrals.
Regidora d'Educació, Societat del Coneixement,
Organització i RRHH, Compres, Oficina d'Atenció
Ciutadana, Relacions Internacionals, Cooperació i
Solidaritat. Regidora responsable del Pla per la
Infància i del Pla per la Igualtat. (Hores convingudes
prèviament).

Maria Batet Rovirosa
4a tinenta d’alcalde - Regidora Coordinadora de
l’Àrea de Promoció i Participació.
Regidora d'Hisenda, Comunicació, Promoció
Econòmica i Medi Ambient. Regidora responsable
del Pla per la Gent Gran. (De dilluns a divendres
de 10 a 12h i hores convingudes prèviament).

Xavier Lecegui Ruano
5è tinent d’alcalde
Regidor de Turisme, Comerç i Fires, Mercats,
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i Governació.
(Hores convingudes prèviament).

Josep Colomé Ferrer
6è tinent d’alcalde
Regidor d'Esports, Habitatge, Serveis Viaris,
Mobilitat i Aparcament i Serveis Funeraris. (Hores
convingudes prèviament).

César Martín Núñez
7è tinent d’alcalde
Regidor de Cultura i de Treball. (Hores convingudes
prèviament).

Grup municipal del Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58 (Francisco Romero)

Grup municipal de Convergència i Unió
(CiU)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 890 31 82
ciu@vilafranca.org

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP)
De dilluns a dijous de 17h a 20h, al carrer Santa
Maria, núm. 4.
Tel. 93 892 50 25
info@cupvila.cat

Grup municipal del Partit Popular (PP)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 817 14 70

Grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)
Dimarts, dimecres i dijous de 18h a 21h, al carrer
de la Font, 59
Tel.93 818 05 78
vilafrancapenedes@esquerra.org

Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya
Verds-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-
EUiA)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 620 222 938
vilafranca@iniciativa.cat

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS
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Més aparcament al centre, més aparcament
a tot Vilafranca

Des de l’Ajuntament estem impulsant fa anys una política destinada a prioritzar el
transport públic i la mobilitat dels vianants. Aquesta política, però, no pot oblidar la
necessitat de dotar Vilafranca de zones d’estacionament. La nostra vila s’ha anat fent
gran i també el seu parc mòbil que ja arriba als 25.000 vehicles, quantitat a la qual
s’han de sumar els vehicles que diàriament vénen a Vilafranca des de la comarca. Des
de l’Ajuntament estem fent esforços per respondre a la demanda de zones d’estacionament
i dotar-ne tots els barris i el potent centre comercial de què gaudeix Vilafranca. La
voluntat municipal és que en pocs anys es quadripliqui el nombre de places d’estacionament
de vehicles a Vilafranca.
Peça bàsica de la política d’aparcaments que estem impulsant és la construcció de
l’aparcament soterrat de la rambla de Sant Francesc, que s’ha iniciat aquest mes de
març. Aquest és un projecte de vital importància per enfortir el centre de Vilafranca
com a nucli sociocultural, comercial i de serveis, ja que, ampliant l’aparcament de la
plaça del Penedès cap a la rambla de Sant Francesc, dotarem el centre amb més de
300 noves places d’estacionament soterrat. Aquesta actuació suposarà una inversió
total de més de 6 milions d’euros, entre la construcció de l’aparcament amb dues
plantes soterrades i la urbanització posterior de la nova rambla de Sant Francesc.
Finalitzades les obres, podrem disposar de 521 places d’estacionament soterrat al centre
de la ciutat i d’una rambla renovada i amb uns espais funcionals i de qualitat.
Però, no és només el centre comercial el que té necessitat de zones d’estacionament.
Aquest estiu també s’iniciaran les obres d’un altre aparcament soterrat al barri de
l’Espirall, en una zona a l’entorn de les places de Pau Casals i del Dr. Bonet, on la
manca d’aparcaments comunitaris als edificis i el teixit comercial del barri demanden
aquest equipament.
També s’ha iniciat aquest més d’abril la construcció d’un aparcament d’unes 50 places
al costat del Camp de Futbol de l’Espirall i han de començar aquest any la construcció
d’un nou aparcament al barri de la Girada, entre els nou edifici judicial i l’Arxiu Històric.
També s’han de donar els passos necessaris per tenir ben aviat un aparcament de
camions.
En els darrers anys s’han obert espais importants d’estacionament lliure i gratuït en
diversos barris de Vilafranca. Al barri de l’Espirall (al costat de l’Hospital), al barri de
les Clotes (al davant i al darrere de l’IES Milà i Fontanals) i al barri del Molí d’en Rovira
(tocant al Centre Sociosanitari Ricard Fortuny). Tots aquests són aparcaments que
s’afegeixen a tota una xarxa de zones d’estacionament dissuassòries a les entrades
principals a Vilafranca i que alhora doten d’aquest servei els diferents barris.
Amb aquestes previsions, més les zones d’estacionament previstes a l’entorn del
cobriment de les vies del tren (amb un aparcament soterrat tocant al pont del carril i
diverses zones en superfície que donaran servei als barris de l’entorn i als usuaris del
transport públic, podrem afirmar que Vilafranca farà una salt endavant molt important
en nombre de places d’aparcament en els propers anys. Treballem perquè siguin una
realitat ben aviat.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org
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Centre Àgora

Adreça: plaça Àgora, 1. Polígon industrial
Domenys II
Horari d’atenció al públic:
De dilluns a dijous de 8h a 20h.
Divendres de 8h a 16h.
Contacte:
Telèfon: 93 817 11 69
Fax: 93 817 19 79
Correu electrònic: agora@vilafranca.org
Web: www.vilafranca.org/agora

LA FITXA

El Centre Àgora, seu actual del Servei de Promoció
Econòmica, va entrar en funcionament ara fa vuit anys,
amb la missió de dotar de serveis a les persones
emprenedores i al teixit empresarial de la comarca per
afavorir el desenvolupament econòmic del territori.
Amb 2.700 metres quadrats d’instal·lacions, l’Àgora funciona
com a Hotel d’Entitats, concentrant les institucions més
representatives del sector vitivinícola de la comarca i com
a Viver d’Empreses, oferint un servei integral de suport a
la creació i consolidació d’empreses.

L’ÀGORA ÉS...

ESCOLA D’EMPRENEDORS. El recolzament a la
creació i consolidació d’empreses és el servei amb més
tradició del Centre Àgora. L’objectiu de l’escola és ensenyar
a emprendre, oferint als participants els instruments
necessaris per gestionar el seu negoci. S’hi desenvolupen
activitats formatives en diferents formats i també es fomenta
l’aprenentatge a través de l’intercanvi d’experiències.
Assessors experts en les diferents àrees funcionals de
l’empresa acompanyen la persona emprenedora en el procés
d’anàlisi de la viabilitat del projecte empresarial, en la
legalització de l’activitat econòmica i també en el procés
de consolidació.

INFRAESTRUCTURA AL SERVEI DE LES
EMPRESES. L’Àgora posa a disposició de les noves
empreses naus de 40m2, de 80m2 i de 140m2, així com
despatxos de 20m2 per a la seva instal·lació. El Viver dóna
prioritat d’entrada les empreses que desenvolupin una
activitat empresarial vinculada al sector agroindutrial. I
més recentment, tenen també preferència els projectes
empresarials de caràcter innovador. La permanència de les
empreses al Viver és fins a cincs anys.
L’Àgora també posa a disposició d’empreses externes
diversos espais, per al desenvolupament d’activitats puntuals.
Aquest espais (sales de reunions, sala de formació, sala
d’actes i sala de tast) estan equipats amb connexió a
internet, videoprojector, pissarra i altres.

ALTRES PROGRAMES:
Creajove: Programa que busca sensibilitzar els joves de la
comarca envers la cultura emprenedora.
Dona  Empresària: Curs de formació teòrica i pràctica en
gestió empresarial i habilitats personals, dirigit a futures
empresàries.
Innovació Empresarial: Accions de sensibilització i formació
per fomentar la innovació en el teixit empresarial de la
comarca.

El Servei en números

S’ha ajudat a posar en marxa més de 650 noves
iniciatives empresarials, 90 de les quals es va impulsar
durant l’any 2007.

Cada any, més de 400 emprenedors acudeixen al
servei amb una idea de negoci. Aquesta xifra s’ha
triplicat en els darrers 6 anys.
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Del 5 al 16 de maig tindrà lloc el període de preinscripció
a les llars d’infants per al curs 2008-2009. L’etapa
d’Educació Infantil de primer cicle, que escolaritza els
infants de 0 a 3 anys, és de caràcter voluntari i les
famílies de fer front a una part del cost del servei. El
preu del servei el fixa l’ordenança municipal, amb
l’establiment de quotes diferents en funció de la renda
per càpita familiar i de l’edat dels infants a escolaritzar.
Per al curs vinent, la preinscripció s’obre a les famílies
amb infants nascuts entre l’1 de gener de 2006 i el
12 de maig de 2008.

L’oferta actual a Vilafranca del Penedès és força elevada
-quatre centres públics (les llars municipals d’infants)
i dos centres privats (un d’ells, subvencionat)-, tot i
que no es pot garantir una cobertura universal. En el
cas de les llars de titularitat municipal, el cost de la
plaça està finançat per les administracions públiques.

Per obtenir plaça en una de les quatre llars d’infants
municipals de Vilafranca (Enxaneta, el Parquet, Lola

Anglada i Sol Solet) cal fer la sol·licitud de preinscripció
que s’ha de lliurar a l’Oficina Municipal d’Escolarització
(c/Santa Maria, 2). Un cop rebudes totes les sol·licituds,
l’Ajuntament informa de la plaça que concedida a cada
infant i s’inicia el procés de matriculació, en el qual la
família ha de confirmar que realment vol la plaça.

REQUERIMENTS:
Cada sol·licitant ha de formalitzar una única sol·licitud
de preinscripció per a les llars d’infants autoritzades
pel Departament d’Educació i sufragades amb fons
públics. A Vilafranca són les quatre llars municipals
d’infants i l’escola Sant Ramon.

PROCEDIMENTS:
La sol·licitud de preinscripció s’ha de lliurar a l’OME
(carrer de Santa Maria, 2) de 9h a 14h.
Per assignar les places, quan hi ha més sol·licituds de
vacants, s’aplica un barem de prioritat d’admissió. Quan
un infant no pot ser admès en la llar sol·licitada en
primer lloc, se l’intenta assignar plaça en una altra de
les llars, sempre i quan es disposi de places vacants.
Quan finalitza el termini de presentació de sol·licituds
es fa pública la llista baremada, perquè es pugui
comprovar que s’ha puntuat correctament i, si cal, fer
una reclamació.
Uns dies després, es fa pública la llista d’infants admesos
en cadascuna de les llars i comença el procés de
matriculació.

Per mantenir-vos informats de tot el procés i per consultar
l’oferta educativa actual podeu consultar el web de
l’ajuntament www.vilafranca.cat.

Preinscripció i matriculació a les llars d’infants
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En el marc del projecte d’arranjament de l’avinguda
de Tarragona, l’antiga travessia de la carretera N340,
s’han iniciat els treballs de millora del tram que hi ha
entre el  carrer  de Moja i el carrer d’Eugeni d’Ors. Les
obres de millora d’aquesta via s’han executat per fases
des que va entrar en servei la variant i l’antiga carretera
va passar a ser una via urbana.

Les actuacions previstes en aquest tram pretenen
recuperar l’espai per a l’ús ciutadà i dignificar aquesta
entrada a Vilafranca canviant-ne la fesomia, molt marcada
per la superioritat del trànsit rodat.  Els treballs han
estat  adjudicats per l’Ajuntament de Vilafranca a una
empresa constructora per un import de 123.454 euros
i està previst que s’allarguin fins a finals de juny.

Principals canvis:

1.- Es dóna la prioritat als vianants per creuar l’avinguda
de Tarragona, a la cruïlla amb el carrer de Moja i el

Es millora l’avinguda de Tarragona, en el tram que hi
ha entre els carrers de Moja i d’Eugeni d’Ors

parc de Sant Salvador, per davant del trànsit de vehicles
que circula tant per la calçada central com el trànsit
que entra o surt dels laterals de l’avinguda.

2.- Degut al desnivell existent entre la calçada i el lateral
de l’avinguda es tornaran a construir escales a ambdós
costats, recolzades sobre murs de formigó que formaran
jardineres, i es donarà a la vorera el pendent necessari
perquè sigui practicable per a persones amb mobilitat
reduïda.

3.- Restricció de l’amplada actual de la calçada que
passarà a tenir 6,80m, amb un carril de circulació en
cada sentit de 3,40m cadascun. D’aquesta manera,
guanyaran superfície els dos talussos enjardinats situats
a banda i banda de la calçada.

4.- Continuïtat i urbanització dels itineraris de vianants
existents a la cruïlla de l’avinguda de Tarragona amb
els carrers d’Eugeni d’Ors i Camí Fariner.
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A mitjans de març es van iniciar les obres de construcció
del nou aparcament soterrat de la rambla de Sant
Francesc, un projecte de vital importància per enfortir
el centre de Vilafranca com a nucli sociocultural,
comercial i de serveis.

L’aparcament soterrat estarà connectat amb l’aparcament
de la plaça del Penedès mitjançant un túnel de dos
nivells que passarà pel costat del monument a Milà i
Fontanals. Justament, el monument quedarà fora de
l’àmbit afectat per les obres i no serà necessari fer-hi
cap actuació especial per protegir-lo. Amb aquest
aparcament Vilafranca disposarà de 521 places
d’estacionament soterrat al centre de la ciutat i d’una
rambla renovada i amb uns espais funcionals i de

Comencen els treballs de construcció del nou aparcament
soterrat de la rambla de Sant Francesc

qualitat. Així, el projecte d’urbanització de la superfície
de la rambla reproduirà l’esquema actual de quatre
fileres d’arbres i tres passeigs, si bé s’aprofitarà per
renovar els materials i el mobiliari urbà.

Actuacions als laterals de la rambla

Degut a les obres de l’aparcament, s’han coordinat
diverses actuacions en els dos laterals de la rambla
mentre durin els treballs, per tal de millorar i garantir
una bona mobilitat.

- Lateral dels números parells (escola Sant Josep)
Passa a ser de sentit únic en direcció a Sant Martí
Sarroca. Aquest mesura permetrà fer en aquest lateral
una actuació d’ampliació de la vorera, des de la cantonada
amb el carrer de Sant Pere fins a la cantonada amb
l’avinguda de Tarragona, que passarà a tenir una amplada
de 2,5 metres.

- Lateral dels números senars (Casino)
Es restringeix la circulació, de manera que només hi
puguin accedir els vehicles de càrrega i descàrrega i els
del veïnat.

Així mateix, degut a les obres i com a mesura de
seguretat, se suprimiran les places d’estacionament
regulat existents al voltant de la rambla de Sant Francesc.

Aquesta actuació suposarà una inversió total de més de
6 milions d’euros, que finançaran la construcció de
l’aparcament amb dues plantes soterrades i la
urbanització posterior de la nova rambla de Sant Francesc.
Els treballs està previst que s’allarguin fins a final d’estiu
de 2009.

MERCAT DELS DISSABTES

Les parades del mercat dels dissabtes afectades per les
obres de la rambla es traslladaran de manera temporal
per diversos espais: lateral de la rambla de Sant Francesc,
lateral de la rambla de Nostra Senyora, plaça de Llorens
i Barba, tram final del carrer de la Parellada i al carrer
del General Prim, a continuació de les parades de
planter. En aquestes ubicacions, les parades mantindran
una continuïtat de recorregut en el recinte del mercat
setmanal.
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El Pla del Civisme, impulsat per l’Ajuntament de
Vilafranca, mitjançant el Pla per la Convivència i el
Civisme, es va iniciar l’abril de 2007 amb el treball en
el territori dels agents cívics a nivell d’establir contacte
amb els agents socials de referència dels diferents barris
i fer un primer reconeixement del territori.

La ciutat s’ha dividit en cinc sectors: Barceloneta,
Girada/Molí d’en Rovira, Espirall, Poble Nou,
Centre/Clotes i Sant Julià. En cadascun d’aquests sectors
hi desenvolupa la seva feina un agent cívic que estableix
un contacte directe i fluid amb els referents dels diferents
establiments comercials, les associacions de veïns i la
resta d’agents socials del territori, centres educatius i
diversos col·lectius.

L’Agent Cívic:
• Informa i sensibilitza sobre les accions correctes i els
seus beneficis, fent ús del material de suport editats.
Difon de manera directa l’ordenança municipal de
convivència.
• Dóna a conèixer les normes de comportament cívic
que garanteixen la convivència i el civisme i milloren
la qualitat de vida de la ciutadania.
• Detecta les conductes incíviques i deriva a la Policia
Comunitària els casos sancionadors.
• Deriva al Servei de Mediació la ciutadania que visqui
situacions conflictives en l’àmbit veïnal i espais públics
o comunitaris.

CAMPANYA PEDAGÒGICA I DE DIFUSIÓ
DE LES ORDENANCES MUNICIPALS
DE CONVIVÈNCIA I DE PROTECCIÓ DE
L’ENTORN

A partir d’una primera diagnosi de treball es va dissenyar

Pla de Civisme: normes bàsiques per a la
convivència ciutadana

un programa de caire més genèric que inclou un seguit
de campanyes i projectes. Destaca la Campanya
informativa de les Ordenances Municipals de Convivència
i Protecció de l’entorn i de tinença responsable d’animals,
i del Servei de Mediació.

Fases de la campanya:
• Detecció dels punts negres, que són els punts que no
satisfan criteris de bon ús: no tirar la brossa dins l’horari
estipulat, deixar mobles i trastos vells el dia que no
toca, trobar diferents tipus de brossa fora del contenidor
adient, espais on es concentren els excrements dels
gossos que no es recullen...
• Difusió mitjançant el porta a porta de la informació
relacionada amb les ordenances municipals.
• En el cas que l’Agent Cívic detecti un conflicte veïnal
ofereix la informació relacionada amb el Servei de
Mediació de l’Ajuntament de Vilafranca.

Objectius:
• Informar el veïnat que es troba en els radis més propers
als 18 punts negres detectats de les normes bàsiques
de convivència ciutadana: mantenir els carrers nets,
tenir cura del mobiliaris urbà... i de les normes bàsiques
de convivència veïnal: no fer soroll a hores indegudes,
anar amb compte a l’hora de regar les plantes...
• Informar de la possibilitat de fer ús del Servei de
Mediació de l’Ajuntament de Vilafranca, en cas de tenir
un conflicte amb algun veí o veïna. També s’ha efectuat
intervencions puntuals en blocs de pisos on prèviament
s’havia detectat algun conflicte de convivència veïnal,
tot i no estar proper a cap punt negre. Actualment se
n’està fent un seguiment.

Metodologia:
S’utilitza el contacte directe a través de la difusió porta
a porta. En el cas que l’Agent Cívic es trobi un veí de
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procedència estrangera que tingui dificultat amb la
llengua podrà reforçar el seu treball amb l’agent d’acollida
i d’aquesta manera poder assegurar que la informació
arriba a tot el veïnat.

Resultats:
La campanya es va iniciar el novembre del 2007 i
l’última actualització s’ha realitzat aquest passat mes
de febrer de 2008. En aquest període s’han atès 934
veïns dels 1.258 que s’han visitat.
Es detecta un cert desconeixement del funcionament
del telèfon del carrer i un baix percentatge de gats
censats.
La valoració general que fan els veïns atesos és positiva.
Tot i l’escepticisme general envers el civisme, consideren
necessàries campanyes com aquesta.

La campanya als centres educatius:
El mes de novembre es va iniciar la Campanya
pedagògica a centre educatius, que vol proporcionar a
les llars d’infants, escoles, IES i d’altres espais educatius
el material pedagògic per promoure l’ús cívic dels espais
públics, així com fomentar la convivència en els espais

veïnals.
Coincidint amb la realització dels tallers d’Educació en
la Diversitat que es va oferir a les escoles de primària
des del Pla per la Convivència i el Civisme es va proposar
un taller específic sobre civisme, que consistia a presentar
els cartells de les normes bàsiques per a la convivència
veïnal i ciutadana. Els tallers es van fer als CEIP Baltà
Elias, Estalella i Graells, Cristòfor Mestre i Mas i Perera.

Exposició: Gràcies. Fem un bon equip
Des del 17 d’abril i fins al dia 2 de maig es pot visitar
a la plaça Penedès l’exposició itinerant Gràcies. Fem
un bon equip, pensada per promoure el civisme entre
la ciutadania. La mostra es compon de 7 mòduls que
formen la paraula Gràcies. De forma simbòlica indica
que no es pot ser cívic només amb una lletra, és a dir,
en un sol àmbit, cal tot el conjunt per ser una persona
cívica. Alguns dels temes que s’exposen són la
sostenibilitat, tant al carrer com a casa; la contaminació
acústica i els sorolls; la convivència i com aprendre a
respectar els espais públics; els animals de companyia,
i la mobilitat.

La campanya de sensibilització i recaptació de fons
per Puerto Cabezas s’ha tancat amb un balanç positiu
dels seus objectius principals: recaptació de fons a
invertir en projectes de reconstrucció a Puerto Cabezas
per pal·liar la situació que viu la ciutat després del pas
de l’huracà Fèlix, i campanya de sensibilització per
donar a conèixer la realitat socioeconòmica d’aquesta
ciutat agermanada amb Vilafranca.

La Campanya promoguda per la plataforma ciutadana
Vilafranca Solidària i gestionada per l’Associació d’Amics
de Puerto Cabezas va tenir la seva màxima representació
i repercussió en el desenvolupament de la Setmana de
la Solidaritat en què els actes organitzats van centrar-
se en donar a conèixer la realitat de Puerto Cabezas.

Pel que fa a la recaptació de fons, la crida a la ciutadania
i entitats en general s’ha materialitzat amb 52.688,56
euros recollits al compte de Vilafranca Solidària. Aquesta
suma s’ha aconseguit gràcies a les aportacions ciutadanes,
de la Coordinadora de les Associacions de Veïns, de la
Secció Sanitària de l’associació d’Amics de Puerto
Cabezas, entre d’altres, i de l’Ajuntament de Vilafranca
que al Ple de 27 de novembre de 2007 va aprovar una
aportació extraordinària de 35.000 euros per Puerto
Cabezas. A l’import recollit en el compte de Vilafranca

Finalitza la campanya de sensibilització i
recaptació de fons per Puerto Cabezas

Solidària caldrà afegir-hi la suma recollida en la campanya
de recaptació de fons iniciada per Sant Pere de Ribes,
ciutat també agermanada amb Puerto Cabezas. La suma
recollida s’ha distribuït tenint en compte les peticions
d’ajut de l’Alcaldia de Puerto Cabezas: un projecte de
microcrèdits destinat a reflotar l’economia i la
subsistència familiar i un projecte de construcció
d’habitatges liderat pel Fons Català de Cooperació i per
l’Agència Catalana de Cooperació.

Des de Vilafranca Solidària i des de l’Ajuntament de
Vilafranca del Penedès s’agraeix, un cop més, la
col·laboració i la participació desinteressada de tots els
vilafranquins i vilafranquines.
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El conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya,
Joan Manuel Tresserras, va inaugurar l’exposició Tast
de Vinseum. Què hi ha en una copa de vi? que el Viseum-
Museu de les Cultures del Vi de Catalunya de Vilafranca
planteja per tancar la seva actual etapa i obrir el procés
de metamorfosi que el portarà al futur Vinseum.

El conseller Tresserras inaugura l’exposició prèvia a la
transformació del Vinseum

La mostra es configura com un trencaclosques amb més
de 200 cubs, cadascun dels quals planteja una pregunta
o més relacionada amb el vi. L’objectiu de l’exposició,
disenyada per Dani Freixas, és provocar la interacció
amb el visitant, de qui es pretén recollir propostes per
incloure al futur museu. Tast de Vinseum. Què hi ha en
una copa de vi? estarà oberta durant dos anys, mentre
durin les obres del Palau Reial, la seu històrica del
museu que es començarà a reformar aquesta primavera.
El conseller Tresserras va lloar l’exposició i va comentar
que la cultura catalana és una cultura de síntesi, amb
força trets característics per exhibir. Tresserras es mostrava
confiat que el procés de construcció del nou Vinseum
s’acceleri i les diferents institucions i administracions
puguin fer-ho possible.

El conseller Joaquim Nadal va ser a Vilafranca el passat
mes de febrer per signar amb l’alcalde de Vilafranca,
Marcel Esteve, el conveni del Projecte d’Intervenció

Signatura del conveni de col·laboració per al desenvolupament
del projecte de Llei de Barris

Integral en el barri de l’Espirall.
Aquest conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilafranca i el Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya permetrà una
subvenció de quasi 5,5 MEUR per finançar les diferents
actuacions previstes en aquest projecte de millora de
barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció
especial. Els programes destinats a la intervenció en
aquestes àrees han de tenir caràcter integral, per atendre
i donar resposta a les diferents problemàtiques i, així,
evitar la segregació urbana i la seva degradació. Les
diferents actuacions previstes al Projecte d’Intervenció
Integral de l’Espirall ha d’atendre els problemes de la
població en el seu conjunt.

La Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Vilafranca
va valorar la proposta d’Àrea Residencial Estratègica
que ha fet la Generalitat per al municipi. Els grups
municipals del PSC, CiU, CUP, PP i ICV-EUiA demanen
que es respecti el planejament municipal. ERC no s’ha
pronunciar a l’espera de disposar de més informació
sobre aquesta qüestió. La Generalitat ha impulsat
recentment l'establiment de 100 àrees residencials

L’Ajuntament vol que l’ARE prevista a Vilafranca respecti
el planejament local

noves a Catalunya, disponibles en el termini d’un any,
per fer front al dèficit d'habitatge en règim de protecció
pública. Una d’aquestes àrees està assignada a Vilafranca
i inclouria els plans parcials residencials de les Bassetes
i la Pelegrina, aquest darrer afectat per la suspensió de
tramitacions urbanístiques a l’espera de l’actualització
de l’agenda del POUM. La Generalitat de Catalunya ha
accedit a retirar la zona de la Pelegrina d’aquest projecte.
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El Pla de Transports de Viatgers de Catalunya (PTVC)
preveu que abans de l’any 2012 els trens regionals que
utilitzin la línia d’alta velocitat entre Tarragona i Barcelona
parin a Vilafranca. El Pla, elaborat pel Departament de
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat,
anuncia  la creació de nous serveis regionals d’altes
prestacions aprofitant la infraestructura de la nova línia
d’alta velocitat, amb la connexió dels principals nodes
del territori amb serveis de tren directe o semidirecte
amb velocitat comercial alta, de fins a 220 km/h, i
freqüències de pas d’un servei cada hora com a mínim.
Així, es crearan 5 línies de tren d’altes prestacions per
enllaçar Figueres, Girona, Barcelona, Vilafranca,
Tarragona, l’Aldea i Lleida. Aquests nous serveis en alta
velocitat permetran reduir més de la meitat el temps
del trajecte, el que significa que es podria anar des de
Vilafranca a Barcelona i de Vilafranca a Tarragona, amb
20 minuts.

Pel que fa el servei ferroviari de Rodalies Barcelona, el
Pla recull la necessitat de reestructurar els serveis per
millorar-ne l’eficiència. Així, de cara al 2012 es preveu
que l’actual línia C4 passi a denominar-se R2. Línia de
l’interior, i faci el trajecte Sant Vicenç de
Calders–Vilafranca–Barcelona–Sant Celoni–Maçanet.
Igualment, s’incrementarà el nombre de freqüències
d’acord amb la demanda i es doblarà la capacitat de
les expedicions, perquè el 100% dels trens que hi

El Pla de Transport de Viatgers 2008-2012
preveu l’aturada de trens regionals a Vilafranca

circulin en hora punta comptin amb el doble d’oferta
de seients, enfront del 66% actual, mitjançant la
incorporació de nous combois i material mòbil.

Finalment, el Pla preveu crear noves connexions directes
per carretera entre Vilafranca i Barcelona i reforçar les
ja existents, garantint una freqüència mínima d’un
autobús cada 30 minuts a les hores punta. També es
preveu reforçar les connexions semidirectes entre Igualada
i Vilafranca.

L’alcalde de Vilafranca ha qualificat de “notícia excel·lent”
el fet que la Generalitat hagi situat un punt d’aturada
dels trens regionals a la ciutat. Per a l’alcalde vilafranquí,
la línia d’ample europeu ha de servir per “unir territoris
i afavorir la mobilitat de les persones, en aquest cas la
gent del Penedès. El treball dels darrers anys del govern
municipal per convèncer les administracions competents
d’aquesta necessitat està donant els seus resultats i
Vilafranca ja està en el mapa dels plans de futur per a
les infrastructures ferroviàries”. Des de la Generalitat
de Catalunya, el Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Joaquim Nadal, ha assegurat que la proposta
és ferma per diversos motius: per com s'han fet les
obres de la línia d'alta velocitat a Vilafranca, perquè
s'inclou al Pla de Transports de Viatgers de Catalunya
i perquè es preveu també que s'inclogui la línia de tren
orbital projectada.
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L’Ajuntament de Vilafranca ha signat un conveni amb
el CatSalut, pel qual es cedeixen temporalment espais
de propietat municipal a l’edifici dels antics jutjats,
perquè s’hi puguin traslladar serveis situats actualment
a l’edifici de l’ambulatori. En concret, els serveis que
s’hi han traslladat són el PADES, a la planta baixa, i els
serveis administratius, a la planta primera.
L’Ajuntament ha ofert aquests espais al Departament
de Salut de la Generalitat, que és l’administració
responsable en l’àmbit sanitari, per tal de col·laborar
per a una millor atenció sanitària als usuaris i usuàries.
Es tracta d’una mesura transitòria per alliberar espais
de l’actual ambulatori, mentre encara no es disposi del
segon Centre d’Atenció Primària, que s’ha construir a
la zona del parc de Llevant, en uns terrenys situats a
l’avinguda de la Pelegrina. El nou ambulatori inclourà
el CAP de salut mental (adults) i el CESMIJ (salut mental
infantil i juvenil), que deixaria les instal·lacions de
l’Espiga, l’Agència de Protecció de la Salut, un segon
equip d’atenció primària desdoblat, serveis de
rehabilitació i el Centre d’Atenció a les Drogode-
pendències.

L’Ajuntament cedeix espais a l’edifici dels antics jutjats
mentre Vilafranca no tingui el segon CAP

El Departament de Salut preveu iniciar les obres del
segon Centre d’Atenció Primària de Vilafranca del
Penedès abans de finals d’aquest any 2008.



El nou tanatori de Vilafranca es construirà al
costat del cementiri

El Ple de l’Ajuntament de Vilafranca ha aprovat la
modificació del POUM que permetrà la construcció d’un
nou tanatori a la zona del cementiri. Els espais que
ocupa l’actual edifici de serveis funeraris són totalment
insuficients i l’empresa concessionària feia temps que
plantejava la construcció d’unes noves instal·lacions
que donessin resposta adequada a la demanda actual
de Vilafranca i del Penedès. El nou tanatori s’ubicarà
en una parcel·la de gairebé 9.000 m2, ordenat totalment
en planta baixa i integrat amb l’entorn paisatgístic. El
projecte preveu la seva ampliació quan sigui necessari.

El ple municipal del passat mes de febrer va aprovar la
modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal que abasta 94.000 m2 de terreny a la part
posterior del cementiri. Aquesta modificació permetrà
que en aquesta zona es pugui construir el nou tanatori
de Vilafranca. La modificació del POUM millora la vialitat
de la zona, es creen millors accessos tant per a vehicles
com per a vianants i també dos nous aparcaments
públics situats a banda i banda del cementiri, a més
de l’aparcament específic per als usuaris del tanatori.

En el mateix acord de ple, es va aprovar el conveni entre
l’Ajuntament i Serveis Funeraris del Penedès, SL pel
qual l’Ajuntament obtindrà gratuïtament d’aquesta
empresa una superfície de terreny d’11.258 m2. La
parcel·la sobre la que es construirà el nou tanatori tindrà
la consideració de bé de naturalesa patrimonial. La seva
titularitat serà en tot moment municipal, si bé s’hi
constituirà un dret de superfície a favor de Serveis

Funeraris del Penedès, SL, per un termini de noranta-
nou anys. Les obres de construcció de l’equipament
seran a càrrec d’aquesta empresa.
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