


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 6 de maig, a les 21 h.,
SATFF, dansa amb Damián Muñoz

(espectacle professional)

• Dia 7 de maig, a les 12 h.,
El Somni del Sant Drac (La Xarxa)

• Dia 14 de maig, a les 19 h.,
El sopar dels idiotes, amb el grup

de teatre Atrezzo (amateur)

• Dia 20 de maig, a les 22.30 h.,
Paradís (teatre professional)

• Dia 4 de juny, a les 12 h.,
La rateta presumida (La Xarxa)

• Dies 16 i 17 de juny,
a les 18, 19.30 i 21 h.,

al parc Tívoli,
Llenties i Marabú

(espectacle de circ) amb Escarlata Circus.

VISITES GUIADES PER
LA VILAFRANCA MODERNISTA

• Diumenges 7 de maig i 4 de juny.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

Tel. 93 818 12 54.

VISITA GUIADA PEL CEMENTIRI
PATRIMONIAL DE VILAFRANCA

• Diumenges 14 de maig i 11 de juny.
Inscripcions a l’Oficina de Turisme.

Tel. 93 818 12 54.

FIRES I FESTES DE MAIG
O DELS ENAMORATS

• Dies 19, 20 i 21 de maig
al recinte firal de la Zona Esportiva.

Tel. informació 93 818 12 54.

CELEBRACIÓ DEL 25è ANIVERSARI
DE LA DIADA DELS GEGANTS

DE VILAFRANCA

• Dia 3 de juny. Inauguració de l’exposició
“Corpus i els Gegants de Vilafranca”.

Lloc: Capella de Sant Pelegrí.

• Dimecres 14 de juny, vigília de Corpus,
Cercavila de la Diada dels Gegants

de la Vigília de Corpus
amb la participació dels Gegants,

el Drac de Vilafranca,
l’Àliga, les Cotonines i els Bastoners.

CICLE VEURE MÓN
(experiències de viatges de gent

 del Penedès arreu del món)

• Dies 1, 8, 15 i 22 de juny, tarda,
a la Biblioteca Torras i Bages.



Imprès a Gràfiques del Foix, SL • Dipòsit Legal: B-14.660/81 Més informació
municipal  a

Edita: Ajuntament de Vilafranca del Penedès • Paper reciclat

www.vilafranca.org

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
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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 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,
Obres i Projectes, 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)

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)
Hores a convenir, 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

La nostra vila està vivint una etapa en què farà un salt quantitatiu i qualitatiu sense
precedents pel que fa a la dotació de nous serveis i equipaments per millorar la qualitat
de vida dels ciutadans i ciutadanes. No cal desgranar ara una llista que seria llarga,
però sí que convé deixar constància, per exemple, de la posta en marxa recentment del
nou Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i de la Pista d’Atletisme, l’inici de les obres
del nou Auditori Municipal a la Zona Esportiva, la futura ampliació i reforma del Museu
del Vi, la construcció d’un nou edifici per als Jutjats de Vilafranca i equipaments que
s’abordaran en un futur proper com l’ampliació de Hospital i  la construcció del nou
Centre d’Atenció Primària al parc de Llevant, les futures Comissaries dels Mossos
d’Esquadra i de la Policia Local, el nou equipament social i juvenil de la nau de Cal
Berger, etc.
És evident que molts d’aquests projectes no serien realitat sense la voluntat i l’ajut
d’altres administracions, que en tenen la competència. Hem de dir aquí sense cap mena
de dubte que la complicitat de l’actual Govern de la Generalitat i la seva receptivitat
cap a les demandes i propostes del món local han estat decisives per tal que es puguin
resoldre temes històrics que a Vilafranca arrossegàvem des feia molts anys.
Si en alguna matèria Vilafranca farà un pas definitiu en els propers anys serà en l’àmbit
educatiu i aquí hem de reconèixer la receptivitat dels actuals responsables del Departament
d’Educació de la Generalitat. La visita recent de la Consellera d’Educació Marta Cid a
Vilafranca va servir per anar concretant projectes futurs en aquest àmbit. Hem de
mencionar aquí les obres d’ampliació i millora del CEIP Mas i Perera, que finalitzaran
aquest any i posaran fi a les aules prefabricades instal·lades fa més d’una dècada al
pati de l’escola. Després de vint anys de no construir-se cap escola de primària a
Vilafranca, també serà una realitat al llarg del curs vinent la nova escola de la Girada,
que administrativament ja està en marxa i que el Govern de la Generalitat ja ha acordat
destinar-hi 4,8 milions d’euros. En el recinte d’aquest nou centre educatiu també estan
previstes dependències per a serveis educatius d’àmbit comarcal (l’Equip d’Assessorament
Psicopedagògic (EAP), el Centre de Recursos Pedagògics o la Inspecció del Departament
d’Educació) que actualment estan situats en locals municipals a la plaça del Penedès,
a l’edifici dels Jutjats. La consellera Cid també va anunciar la intenció del seu departament
de començar a planificar la construcció d’un nou Institut d’Ensenyament Secundari
també a la Girada, al costat de la nova escola, i aprofitar l’ampli solar cedit per
l’Ajuntament per dotar d’una seu definitiva la nova Escola Oficial d’Idiomes, que s’ha
posat en marxa aquest curs de manera provisional en espais de l’IES Milà i Fontanals.
També des de l’Ajuntament fent una tasca de planificació dels equipaments educatius,
hem començat a plantejar al Departament d’Educació la necessitat d’un nou institut a
la zona nord de Vilafranca que pugui donar servei al futurs creixements.
Des de l’Ajuntament considerem una prioritat l’educació i per això, a banda d’avançar
en la concreció d’aquests equipaments educatius que depenen de la Generalitat, estem
fent un gran esforç en l’educació en l’etapa de 0-3 anys i, en aquest sentit, podem
afirmar que Vilafranca és, amb quatre llars municipals, una de les ciutats amb una ràtio
de places públiques de llar d’infants més elevada de Catalunya. També en aquesta
matèria hem rebut un major suport de l’actual govern de la Generalitat.
Vilafranca avança amb fermesa en l’àmbit educatiu. Entre tots fem i farem possible un
ensenyament universal i de qualitat.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès
mesteve@vilafranca.org

Més equipaments educatius
per a Vilafranca
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Les obres de soterrament i cobriment de les vies, sense
cap dubte el projecte més destacat de la Vilafranca
moderna, avancen a bon ritme i ja es comencen a fer
visibles en diferents trams. Una de les actuacions més
emblemàtiques i també més esperades era la connexió
entre els barris de la Girada i del Poble Nou, a l’alçada
del carrer General Cortijo, on anteriorment havia existit
un pas de vianants. Aquesta connexió, que a banda dels
vianants permet ara també la circulació de vehicles, va
entrar en servei a finals de febrer. El pont, que quedarà
integrat en la futura cobertura de les vies del tren, i el
carrer del Camp del Cellerot que s’ha reurbanitzat de
nou enllacen el carrer del General Cortijo amb la rotonda
de l’avinguda d’Europa, a la Girada.

Així mateix, aquest mes d’abril s’ha enderrocat
definitivament el pont sobre les vies de RENFE a l’alçada
de la plaça de la Creu de Santa Digna i ja es construeix
la nova cobertura definitiva en aquest punt. Aquest

treballs duraran aproximadament fins a mitjans de juny
i per tal de regular l’increment del trànsit de vehicles
als carrers del General Cortijo (de sortida) i de Cal Bolet
(d’entrada) s’ha instal.lat nova regulació semafòrica a
la cruïlla d’aquests carrers amb el carrer d’Amàlia Soler.

Un cop acabats els treballs, la nova cobertura
corresponent a la cruïlla del pont de Santa Digna quedarà
estructuralment acabada i preparada per al seu
condicionament urbà. Si bé la urbanització dels carrers
que conflueixen en aquest punt serà definitiva, la part
corresponent a la cobertura tindrà una situació d’acabats
provisionals fins que hi hagi una definició exacta del
projecte que pugui recollir les conclusions derivades
del procés de participació endegat per l’Ajuntament
sobre els usos del nou espai públic sobre les vies. Un
cop estiguin ultimats els treballs de cobertura a la zona
de Santa Digna, es preveu restablir-hi el trànsit.

Les obres de cobriment de les vies avancen amb l’obertura
del pas a l’alçada del carrer General Cortijo i la
construcció del nou pont de Santa Digna
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El conseller de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat, Joaquim Nadal,
va ser a Vilafranca a principis de febrer passat
en una estada en la qual va visitar les obres
de soterrament i cobriment de les vies a la
zona del nou pont del carrer General Cortijo.

Nadal va anunciar en la seva visita que abans de finalitzar
l'any es licitarien les obres per completar la totalitat de
l'autovia C15, que unirà Vilanova amb Manresa, passant
per Vilafranca i Igualada, l’anomenat Eix Diagonal.
Nadal confiava que les obres per acabar aquest eix
poguessin començar abans de l'estiu de 2007 i va
explicar que la contractació de les obres preveuria tant
la construcció com el manteniment de la totalitat
d'aquesta via. El conseller va destacar que les obres es
licitarien amb el mecanisme del “peatge a l'ombra”, a
partir del qual l'empresa que opta a les obres haurà
d'incloure tant el projecte com el seu finançament. La
Generalitat abonarà a l'empresa adjudicatària la quantitat
en un termini de 30 anys en pagaments fraccionats
anuals.
El conseller va fer aquestes declaracions durant una

visita a les obres de soterrament i cobriment de les vies
del tren a Vilafranca. Una de las primeres intervencions
visibles de les obres a Vilafranca és la construcció d'un
pont que uneix els barris de la Girada i del Poble Nou,
al carrer General Cortijo, que aquells dies estava a punt
d’entrar en servei. Nadal destacava que les obres
significaran la supressió de barreres entre barris de
Vilafranca. El conseller va reiterar també el compromís
de la Generalitat a seguir contribuint perquè les obres
es facin i acabin bé.
Per la seva banda, l'Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve
assenyalat que el pont del carrer General Cortijo seria
el primer espai nou guanyat per Vilafranca amb la
cobertura de les vies del tren, que permet una millor
connexió a nivell de vianants i de trànsit rodat entre els
barris de la Girada i del Poble Nou. L’alcalde recordava
que durant aquest 2006 es podrà veure la “fisonomia
de l'amplíssima rambla que guanyarà Vilafranca amb
les obres, que generaran un nou espai urbanitzat de
prop de 80 mil metres quadrats.
Nadal també va manifestar que el govern català fa una
aposta clara perquè l'estació de rodalies i la de regionals
a Vilafranca no siguin peces aïllades sinó integrades
per donar un millor servei a Vilafranca i als municipis
del voltant.

El conseller Nadal visita les obres de soterrament i
cobriment de les vies i anuncia les obres de l’autovia
Vilafranca-Vilanova per al 2007
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La Generalitat de Catalunya ha tret a licitació el
contracte d’assistència tècnica per a la redacció del
projecte de la nova Comissaria de Policia de la
Generalitat-Mossos d’Esquadra. El contracte comprèn
el projecte bàsic i d'execució, l'estudi de seguretat i
salut, l'estudi geotècnic, el projecte d'activitats per a
llicència ambiental, el pla inicial de conservació i
manteniment i l'elaboració del plec d'equipaments i
elements singulars per a la Nova construcció de la
comissaria. El pressupost de la licitació és de 218.932
euros i el termini per redactar el projecte a partir de la
data d’adjudicació és de 4 mesos.
La nova Comissaria de la Policia de la Generalitat-
Mossos d’Esquadra a Vilafranca amb una dotació d’un
centenar d’agents, ha d’entrar en funcionament el
novembre de l’any 2007, d’acord amb el calendari del
desplegament de la Policia de la Generalitat al territori
català. El nou edifici es construirà al costat de la
Comissaria dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, en la
zona d’equipaments del parc de Llevant, on també hi
haurà la nova Caserna de la Policia Local i el nou
ambulatori-Centre d’Atenció Primària (CAP).

La Generalitat treu a licitació la redacció del projecte
de la Comissaria dels Mossos d’Esquadra

El barri de la Girada disposa d’una àrea de jocs infantils
a la rambla de la Generalitat. Atenent les peticions
veïnals de poder disposar de més àrees de jocs infantils
en aquest barri, l’Ajuntament va encarregar els treballs
de formació d’una base de formigó i la instal.lació d’una
àrea de jocs a la rambla de la Generalitat, al costat
mateix d’una zona on hi ha també una cistella de
bàsquet. En total hi ha instal.lats sis jocs infantils en
aquesta àrea, dels quals n’hi ha d’adreçats tant a infants
petits com a infants més grans. Els treballs han tingut
un import que supera els 35.500 euros.

La Girada compta amb una àrea de jocs infantils
a la rambla de la Generalitat
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Aquest mes d’abril s’han iniciat les obres de remodelació
de la plaça Milà i Fontanals i dels carrers adjacents.
Els treballs està previst que durin uns sis mesos, si bé
es preveu deixar l’espai bastant adequat a finals d’agost
per ser utilitzat per actes de la Festa Major de Vilafranca.
El projecte de remodelació de la plaça Milà i Fontanals
i el seu entorn, amb un pressupost que supera els
470.000 euros, té l’objectiu de recuperar aquest espai
urbà i integrar-lo a la vida de la ciutat. El projecte
comprèn la reforma i la urbanització de la plaça de Milà
i Fontanals i el seu entorn, format per la plaça de Pau
Milà i Fontanals i el carrer de Sant Cristòfor, el carrer
de Montserrat fins a la cruïlla amb el carrer de Bonaire,
i les cruïlles amb els carrers Puigmoltó, Orient i  raval
de la Font. Tot plegat s’urbanitza amb el denominador
comú de donar prioritat al pas de vianants per damunt
del trànsit rodat.
La plaça de Milà i Fontanals, coneguda també pel Firal
o dels Porcs, és un espai urbà situat al barri del centre,
en la connexió del nucli antic en direcció al barri de
l’Espirall i forma part d’un important eix de comunicació
rodada interior i de fluxos de vianants entre el centre
de la vila i el nord i nord-est de la ciutat. El projecte
proposat vol resoldre la complexitat dels fluxos urbans

que en aquest espai conflueixen.
El projecte reconeix la importància viària de l’eix del
carrer de Pines–raval de la Font i la seva connexió amb
el carrer del Pati del Gall, que es manté. També es
manté l’espai central de la plaça que es veu sensiblement
rebaixat i el desnivell existent es resol amb la disposició
de rampes i esglaonats per tal de suavitzar-lo i integrar-
lo amb un tractament més enjardinat i més urbà. Es
manté la major part de la pineda existent fins al punt
que tan sols se n’elimina un exemplar, es construeix
una pèrgola lineal seguint la directriu del raval de la
Font i es completa amb la instal.lació d’equipaments
lúdics infantils. Per altra banda, l’eix de vianants del
carrer de la Font-carrer de Montserrat també queda
potenciat. Entre d’altres aspectes, aquesta actuació es
completa amb la urbanització del carrer de Montserrat
prolongant la zona de plataforma única des de la cruïlla
del carrer de Bonaire fins a la plaça i amb la reordenació
de la plaça de Pau Milà i Fontanals que s’integra en
un espai més ampli amb la supressió dels tancaments
existents unificant el paviment del carrer de Sant Cristòfor
i del carrer de Puigmoltó amb la voluntat de prioritzar
el vianant.

Comencen les obres de remodelació de la plaça
Milà i Fontanals i del seu entorn
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En el marc d’una jornada de miniatletisme escolar,
el passat 4 de març s’inaugurava oficialment la nova
Pista d’Atletisme de Vilafranca, reformada al llarg de
l’any passat. L’acte  va tenir la presència de l’Alcalde
de Vilafranca Marcel Esteve, del president del Patronat
Municipal d’Esports Joan Recasens i de regidors del
consistori municipal, a més del director de Promoció
Exterior de l’Esport de la Generalitat, Ignasi Doñate, i
del diputat-president de l’Àrea d’Esports de la Diputació
de Barcelona Pere Alcober.
Des del passat mes de novembre ja torna a estar oberta
la pista d’atletisme després de les obres de remodelació
que s’hi van dur a terme. La remodelació de la pista
d’atletisme ha suposat una important millora dels
equipaments esportius de Vilafranca i substitueix
completament l’anterior pista, construïda l’any 1982,
que amb el pas dels anys havia perdut tota la seva
utilitat. L’obra ha estat possible gràcies a les aportacions
del mateix Ajuntament de Vilafranca, de la Generalitat
de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.
Les característiques més destacades de la nova
instal·lació són el carril perimetral d’escalfament de
500 metres de gespa artificial i l’interior de la pista
que és de gespa natural. La pista té sis carrers i l’accés
és per la mateixa porta del camp de futbol. La recta

Inaugurada oficialment la renovada
Pista d’Atletisme

principal de 100 metres va a la part oposada que
l’anterior, és a dir, dóna l’esquena a la tribuna principal
del camp de futbol i d’aquesta manera està molt més
a prop dels vestidors i és més fàcil de controlar-ne
l’accés. Així mateix, la pista està alçada uns 15 cm.
respecte al nivell del sòl per evitar riscos d’inundació
en cas de pluges excessives així com evitar la
contaminació de terres o graves que hi puguin haver a
l’entorn.
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La nova plaça dels Segadors, davant del cementiri,
estarà llesta aquest mes de maig

Aquest mes de maig es preveu que finalitzin les obres
d’urbanització de la plaça dels Segadors, un espai lliure
públic situat al davant del cementiri, al barri de l’Espirall.
La zona que s’urbanitza és l’espai format per l'actual
plaça dels Segadors i la prolongació del carrer Baltà de
Cela entre els carrers de la Granada i de Sant Sadurní
d’Anoia, un cop completada la construcció de blocs
d’habitatges. Aquest espai és l’última fase del projecte
de condicionament de les zones verdes davant del
cementiri.
En total s’urbanitzen de nou uns 2.626 m2 i les
actuacions han consistit d’una banda a donar continuïtat
de l'aparcament que dóna servei al cementiri i, per altra
banda, donar la prioritat al vianant en tot l’espai. S’ha
pavimentat tota la zona amb plataforma única i,
mitjançant la jardineria, es delimiten els diferents usos
de l’espai. També s’instal.larà una zona de joc d'infants.
El projecte de la nova plaça dels Segadors contempla
la substitució de l’arbrat que es trobava en males
condicions i la plantació de nous exemplars d’espècies
que ja són presents a la zona com el pi blanc, les alzines
i les bardisses. En la zona d’aparcament es farà una
plantació alineada de prunus pisardi i magnòlies
alternativament i tanques de bardissa. També s’hi

plantaran roures i sòfores. L’enllumenat públic també
s’ha ampliat notablement, ja que l’actual és insuficient.
El pressupost de l’obra arriba als gairebé 224.000 euros
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L’Ajuntament de Vilafranca està negociant amb la
Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil de la
Generalitat el trasllat del Parc de Bombers de Vilafranca
a un lloc situat als afores i amb millor accessibilitat,
concretament al nou sector Els Cirerers.
Els termes de la negociació passarien per cedir a la
Generalitat els terrenys per a equipaments que estan
previstos en el sector Els Cirerers, tocant a l’avinguda
de la Pelegrina i a la prolongació del carrer de Sant
Cugat Sesgarrigues, per tal que la Generalitat hi construís
un nou Parc de Bombers. Aquest trasllat implicaria que
el solar  que ocupa l’actual parc, al costat de l’escola
Pau Boada i a tocar de l’Hospital Comarcal, passaria a
mans municipals.  Aquest solar, en una situació
privilegiada, seria adient per a la construcció d‘un
equipament o centre cívic per al barri de l’Espirall.
L’acord amb la Generalitat s’està negociant i en cas que
acabi fructificant es podria tenir el projecte del nou
Parc de Bombers de cara a l’any vinent i llavors estudiar
la destinació de les instal.lacions actuals. Amb el trasllat
dels Bombers s’aconseguia, d’una banda, situar un
servei d’emergències en un indret als afores, amb millors

L’Ajuntament negocia el trasllat del Parc de
Bombers a la zona del polígon dels Cirerers

accessos a la xarxa viària, i alhora renovant i millorar
unes instal.lacions que daten dels inicis dels anys 80.
D’altra banda, s’evitarien molèsties per pas dels vehicles
d’emergència per l’interior del barri de l’Espirall i el
propi barri aconseguiria un espai idoni per a un nou
equipament municipal.

Des d’aquest mes de març el Servei de Vies Públiques
de l’Ajuntament de Vilafranca s’ha traslladat a la nova
seu, situada al carrer Vidal núm. 3, on hi havia hagut
les dependències d’oftalmologia de l’antic hospital.
Amb l’estrena d’aquestes noves dependències, junt amb
l’anterior trasllat de la Unitat de Serveis des del Pati
del Gall al nou magatzem situat al carrer Avinyonet, el
Servei de Vies Públiques ha culminat el trasllat a espais
molt més amplis i adaptats a les necessitats d’un servei
que s’ha vist potenciat en els pressupostos municipals
dels darrers anys, tant a nivell de dotació econòmica
com de recursos humans.
El Servei de Vies Públiques té horari d’atenció al públic
al carrer Vidal de dilluns a divendres de 12 a 2 del
migdia. El telèfon és el 93 890 59 17 i el correu
electrònic viapublica@vilafranca.org. Durant l'horari
d'atenció al públic i prèvia sol·licitud, els tècnics
responsables de cada servei estaran a disposició dels
ciutadans i ciutadanes.

El Servei de Vies Públiques
ja és al carrer Vidal
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La Creu Roja a Vilafranca va commemorar el  diumenge
19 de març el centenari de la seva fundació a la vila
en un acte al Saló de Sessions de l’Ajuntament de
Vilafranca, el mateix dia i al mateix lloc que fa cent
anys.
L’acte va ser presentat per la regidora de Participació
Ciutadana Àngels Agramunt que va donar pas al
parlament de Creu Roja a l’Alt Penedès Jaume Munné,
el qual va fer un repàs als cent anys d’història de
l’entitat, destacant en tot moment l’estreta relació i el
suport rebut en tot moment per l’Ajuntament de
Vilafranca al llarg d’aquest segle de trajectòria. A
continuació un actiu voluntari de la Creu Roja, el
vilafranquí Telm Huguet, va fer un emotiu parlament,
llargament aplaudit, on va destacar el paper del
voluntariat de la Creu Roja i la importància de la tasca
altruista del voluntari per al progrés de la societat. A
continuació es va fer un  avançament de la presentació
que es farà properament de la reedició del llibre “Nit
de Reis–Diari d’una infermera de 14 anys” de la

L’Ajuntament rep la Medalla d’Or en el
centenari de la Creu Roja de Vilafranca

vilafranquina Ramona Via, un llibre editat l’any 1966,
on l’escriptora narra la seva experiència com a infermera
a l’Hospital de Sang de Vilafranca durant la Guerra Civil.
La presentació del llibre va anar a càrrec de l’editor
Ramon Nadal.
La sorpresa de l’acte la va donar el president provincial
de la Creu Roja Josep Marquès quan va anunciar que
l’entitat havia decidit atorgar la Medalla d’Or de l’entitat
a l’Ajuntament de Vilafranca. La Medalla d’Or de la
Creu Roja Espanyola és la més alta distinció que atorga
l’entitat a nivell estatal. Hi ha molt pocs ajuntaments
que la tinguin i Vilafranca del Penedès és un dels pocs
ajuntaments de Catalunya que ha estat guardonat amb
aquesta màxima distinció. La notícia va ser rebuda amb
sorpresa i molta satisfacció per part del consistori
vilafranquí, que no tenia cap notícia d’aquesta decisió
de la Creu Roja a nivell estatal presa el passat 14 de
març. El diploma que acompanya la medalla fa referència
als mèrits de l’Ajuntament de Vilafranca pels serveis
humanitaris prestats a la institució. L’alcalde de Vilafranca
Marcel Esteve va rebre del president local Jaume Munné
la medalla, explicant que ho feia en nom de tota la
ciutadania de Vilafranca, ja que el mèrit no era de
l’Ajuntament sinó de tota la gent que al llarg dels cent
anys d’història de l’entitat a Vilafranca hi ha col·laborat
i li ha donat suport. Esteve va lloar que l’entitat hagi
sabut mantenir els valors que l’han convertit en un
referent en el treball amb els més desfavorits i les
tasques humanitàries que desenvolupa arreu del món.
L’alcalde va recordar que l’Ajuntament ja va saber
reconèixer l’any passat aquests mèrits atorgant-li la
Medalla de la Vila.
En el transcurs de l’acte també hi va haver la interpretació
de peces musicals a càrrec de tres alumnes de l’Escola
Municipal de Música Maria Dolors Calvet, de Vilafranca.
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El Govern de la Generalitat, en la reunió de la Comissió
de Govern de Política Social celebrada el dia 21 de
març, va aprovar la despesa de gairebé 94 milions
d’euros destinats a la construcció de tretze nous centres
educatius i a l’ampliació i reforma d’uns altres divuit.
Entre els centres de nova construcció aprovats hi ha la
nova escola del barri de la Girada a Vilafranca amb una
dotació econòmica de 4.800.000 euros. A partir d’aquest
acord del Govern de la Generalitat, l’entitat ICF
Equipaments, SAU, creada per l’Institut Català de
Finances, el setembre de 2004, amb l’objectiu de
resoldre el dèficit d’infraestructures escolars a Catalunya,
serà l’encarregada de la promoció, conservació i
manteniment dels edificis i Gestió d’Infrastructures, SA
(GISA) de la contractació dels projectes i de les obres
de construcció dels nous centres escolars aprovats.
El nou centre d’educació infantil i primària (CEIP) de
la Girada serà de dues línies d’educació infantil i
primària. L’Ajuntament ja va acordar el maig de l’any
passat la cessió d’uns terrenys de 14.000 metres
quadrats situats a l’avinguda d’Europa a la zona
d’equipaments del barri de la Girada. Aquest ampli
solar, situat al costat de la llar municipal d’infants El
Parquet, acollirà aquesta escola d’infantil i primària i
en un futur també està projectat que pugui acollir un
Institut d’Ensenyament Secundari (IES) de forma que

en un mateix recinte es podran cursar els estudis des
dels 3 fins als 16 anys. Malgrat que el nou CEIP de la
Girada físicament encara s’ha de començar a construir,
sí que està creat administrativament i de cara al nou
curs ja disposarà d’un grup de P-3 que temporalment
el proper curs iniciarà les classes dintre del CEIP Cristòfor
Mestre. Així doncs, totes aquelles famílies que ho
desitgin ja poden preinscriure des d’aquest dimarts els
seus i filles en aquest nou centre. El Departament
d’Educació de la Generalitat calcula que la nova escola
de la Girada pugui estar acabada dintre del primer
semestre de l’any vinent, de manera que el grup de P3
situat inicialment al Cristòfor Mestre podria traslladar-
s’hi dintre del curs vinent i tota l’escola podria engegar
a ple funcionament el setembre de 2007.
A banda de la nova escola, el Govern de la Generalitat
també preveu construir dintre del mateix recinte espais
destinats a serveis educatius d’àmbit comarcal que
actualment estan situats en locals municipals a la plaça
del Penedès, a l’edifici dels Jutjats. Serveis com l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP), el Centre de
Recursos Pedagògics o la Inspecció del Departament
d’Educació podrien traslladar-se a aquests espais de
nova construcció dintre del recinte de l’escola de la
Girada.

El Govern de la Generalitat destina 4,8 milions
d’euros a la nova escola al barri de la Girada



de noves infraestructures
educatives per a Vilafranca,
algunes de les quals feia anys
molts anys que es reclamaven
i que seran ben aviat una
realitat.
Per la seva banda, la
consellera Cid va anunciar
que aquest any 2006 el
govern de la Generalitat està
portant a terme a l'Alt
Penedès 6 grans obres que
representen una inversió de
més de 16 milions d'euros.
Entre aquestes hi  ha
l’ampliació i reforma de
l’escola Mas i Perera que
s'acabarà durant el primer
trimestre de l'any 2007. La
conse l l e r a  t ambé  va
mencionar la nova escola del
barri de la Girada que s’ha

de posar en funcionament en el transcurs del proper
curs escolar.
La consellera d’Educació també va esmentar la intenció
de fer obres de millora a l’escola Estalella Graells i la
intenció del Departament de començar a planificar el
nou institut que s'ubicarà a la Girada, que s’haurà de
construir al costat de la nova escola i que impartirà ESO
i Batxillerat. La consellera també va anunciar la
construcció d’un edifici en el mateix solar on ha d’anar
l’institut per tal de dotar l'Escola Oficial d'Idiomes de
Vilafranca d’una seu definitiva. Actualment l’escola està
situada en dependències de l’IES Milà i Fontanals.
Després de reunir-se a la Casa de la Vila, la consellera
d’Educació, acompanyada per l’alcalde Marcel Esteve,
es va desplaçar a l’IES Milà i Fontanals on va fer un
recorregut per l’institut i va mantenir una reunió amb
els directors i directores dels centres educatius de l’Alt
Penedès.
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La consellera d’Educació de la Generalitat
Marta Cid va ser a Vilafranca el 29 de març
passat en el transcurs de la qual es va reunir
amb l’alcalde i membres del consistori i va
signar un protocol d’acord amb l’Ajuntament
de Vilafranca per a l’ampliació del Centre
d’Educació Especial (CEE) L’Espiga.

En la que era seva tercera visita a Vilafranca amb poc
mes de dos anys en el càrrec, la consellera d’Educació
va aprofitar per donar a conèixer diversos aspectes
referents a la construcció i programació de nous
equipaments educatius a Vilafranca.
En primer lloc Marta Cid i l’Alcalde de Vilafranca Marcel
Esteve van signar un protocol d’acord per a la col·laboració
entre el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament per a la realització de les obres
d’ampliació del CEE L’Espiga. Segons el protocol de
col·laboració signat amb presència de membres de
l’equip directiu de la Fundació L’Espiga, l’Ajuntament
cedeix el solar per a l’ampliació, i gestionarà la
contractació de la redacció del projecte de l’obra, com
també la licitació i l’adjudicació d’aquesta. El
Departament d’Educació revisarà el projecte de
l’ampliació i finançarà l’import de redacció del projecte,
la direcció tècnica i l’execució de les obres.
En la roda de premsa posterior a la signatura, l’Alcalde
de Vilafranca Marcel Esteve va agrair la receptivitat del
Departament d’Educació a les demandes de l’Ajuntament

La consellera d’Educació signa un conveni per ampliar
el Centre d’Educació Especial l’Espiga i anuncia un
nou edifici per a l’Escola Oficial d’Idiomes


