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Nova sala d’estudi municipal a Vilafranca

Des del 15 de març Vilafranca compta amb un nou espai per promoure l’estudi i la
cultura. És la nova sala d’estudi a l’escola Pau Boada, al barri de l’Espirall. La Sala
d’Estudi està situada a la planta baixa de l’edifici, s’hi ha instal·lat nou mobiliari i, a
banda del fons bibliogràfic propi de l’escola, s’hi pot consultar un fons bàsic general
que l’ajuntament ha adquirit especialment per a aquest nou servei així com la premsa
diària. La sala, que com el seu nom indica va destinada a activitats d’estudi i lectura,
no ofereix servei de préstec de llibres, està oberta al públic de 5 de la tarda a 2/4 de 9
del vespre i té una persona com a responsable del servei. És la segona sala d’estudi
municipal amb què compta Vilafranca, ja que des de fa alguns anys l’antiga biblioteca
de la plaça de Sant Joan es va convertir en sala d’estudi. Les dues sales depenen
orgànicament de la biblioteca Torras i Bages i ambdues compten amb un Punt d’Accés
Públic a Internet.

Ja funcionen els contenidors d’escombraries
soterrats de la plaça de l’Oli

Des de mitjans de març està en funcionament el mòdul de quatre contenidors
d’escombraries soterrats a la plaça de l’Oli. Els contenidors tenen 1.100 litres de capacitat
cadascun, 3 són per a la fracció inorgànica i 1 per a la fracció orgànica, i s’han situat a
la plaça de l’Oli prop de la cantonada amb la plaça de Jaume I. Disposen d’una obertura
semblant a una bústia, per la qual s’han de dipositar les bosses d’escombraries. El
buidatge dels contenidors, que és diari com a la resta de la Vila, el fa el mateix camió
de recollida a través d’un elevador hidràulic.
La posta en marxa d’aquest mòdul de contenidors soterrats ha permès eliminar diversos
contenidors a la zona de les places de l’Oli i de Jaume I. Aquesta és una primera actuació
de soterrament de contenidors que si, tal com s’espera, funciona correctament, s’estendria
a altres indrets del Centre-Vila, on els contenidors poden suposar molèsties o donar
una imatge poc adequada a l’entorn paisatgístic.

El SIAJ inaugura noves dependències a Vilafranca

S’han inaugurat les noves dependències de l’oficina comarcal del Servei d’Informació
i Assessorament per a Joves (SIAJ) a Vilafranca. Els nous espais on s’ha traslladat el
servei han estat condicionats a la planta baixa de l’edifici dels Trinitaris, al carrer de la
Font, 43, al costat mateix de l’oficina on fins aquest mes de març es trobava el SIAJ.
Les obres, que ha portat a terme l’Ajuntament de Vilafranca amb el suport de l’Oficina
del Pla Jove de la Diputació de Barcelona, han permès una considerable millora en els
espais d’atenció al públic d’aquest servei, amb més espai per a la consulta dels diversos
materials, llibres i guies, així com l’ampliació del Punt d’Accés a Internet, que des d’ara
comptarà amb dos equips.

La rambla de Sant Francesc ofereix una
nova imatge rejovenida

L’emblemàtic espai de la rambla de Sant Francesc ofereix un nou aspecte des que el
mes de març passat es vagi dur a terme la substitució dels plàtans de les dues fileres
centrals. Aquests exemplars ja havien complert el seu cicle vital i estaven afectats per
diverses malalties tant al brancatge com a les arrels que aconsellaven la seva retirada
per raons de seguretat per als vianants. De fet, un cop completats els treballs d’arrencada,
es va poder certificar el mal estat físic dels arbres i l’encert de la seva substitució. Els
nous plàtans tenen uns 15 anys són de tipus fletxat, és a dir, que no han estat mai podats
per sobre dels tres metres d’alçada. En anys successius no es podaran a no ser que hi
hagi alguna branca que baixi per sota d’aquests tres metres. Aquesta ha estat una
primera fase de substitució dels plàtans de la rambla, que podria veure’s completada
l’any vinent amb la substitució dels de les dues fileres laterals.
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Nou ramal de sortida de l’A-7 a la
carretera C-15

Des del gener passat els vehicles que diàriament circulen por
la sortida núm. 29, Vilafranca del Penedès-Vilanova i la
Geltrú/Sitges, de la autopista A-7 cap a la carretera C-15, ja
poden utilitzar el nou ramal. Las obres han modificat aquesta
sortida ampliant el ramal de doble sentit gràcies a un pas
subterrani que creua la C-15. Amb aquesta inversió, ACESA
respon las peticions reiterades dels ajuntaments de Vilafranca
del Penedès  y de Olèrdola, que reclamaven solucions a la
perillositat d’aquest punt.
La inversió realitzada por ACESA en esta obra ha estat de 1,6
milions d’euros (266 milions de pessetes). Els vehicles que
utilitzen aquest enllaç poden incorporar-se a la C-15, direcció
Vilanova i la Geltrú y Sitges, evitant l’anomenat gir a l’esquerra,
que provocava retencions en determinades dates i els que
vagin en direcció a Vilafranca ho fan en millors condicions de
visibilitat

La Generalitat adjudica la redacció
del projecte del nou edifici judicial de
Vilafranca

La Generalitat de Catalunya ha adjudicat a un equip d’arquitectes
la redacció del projecte i posterior direcció d’obres per a la
construcció dels nous jutjats de Vilafranca.
L’adjudicació del contracte sortia amb un import de licitació de
200.798 _, equivalents a 33,4 milions de pessetes. L’adjudicatari
té un termini de 6 mesos per redactar el projecte bàsic i
d’execució, l’estudi de seguretat i salut, l’estudi geotècnic i el
projecte de llicència ambiental. El contracte també inclou la
direcció de les obres de construcció fins que l’edifici estigui
ultimat.
Tot i el retards injustificats, la sortida a concurs de la redacció
del projecte dels nous jutjats és vist des de l’Ajuntament de
Vilafranca com un pas en ferm de la Generalitat per tal que
l’edifici que s’ha de construir al nou barri de la Girada pugui
ser realitat en un futur proper.
El nou edifici judicial de Vilafranca s’ha de construir en uns
terrenys que des de fa temps l’Ajuntament ha cedit a la
Generalitat. El solar està situat a la zona d’equipaments del
barri de la Girada, just al costat del nou Arxiu Històric Comarcal,
que està a punt d’entrar en servei.

Ampliació de les voreres del carrer
de l’Espirall

L’Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat a una empresa
constructora el projecte per a la reforma de les voreres del
carrer de l’Espirall, entre el carrer del Nord i l’avinguda de la
Pelegrina. El projecte suposarà l’enderroc de les voreres
existents, la construcció de noves ampliant-les fins a unes
dimensions de dos metres i mig a banda i banda del carrer i
la construcció de passos de vianants adaptats a les cantonades
per suprimir barreres arquitectòniques. També es defineix un
carril d’estacionament d’un metre i setanta-cinc centímetres a
cada banda i un carril central de circulació de vehicles de tres
metres i mig. El projecte també inclou la recol·locació de
l’enllumenat públic i la plantació d’uns 125 arbres.
Les obres han estat adjudicades pel preu de sortida de la
licitació, és a dir 302.763,16 euros (poc més de 50 milions de
pessetes). Aquesta actuació compta amb el suport econòmic
de la Diputació de Barcelona de gairebé el 50% del seu import.


