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Adjudicades les obres d’urbanització
de la plaça dels Boters

L’Ajuntament de Vilafranca ha adjudicat a una empresa
constructora per 19.745.000 pessetes les obres per urbanitzar
l’espai lliure que ocupaven les instal·lacions de l’antiga Tonelería
Mecánica, SCCL, coneguda popularment com “els Boters”,
tocant al carrer del Parlament i darrera del parc Tívoli. El solar,
de gairebé 2.000 m2 i de forma rectangular, va ser objecte de
cessió a l’Ajuntament per destinar-lo a espai lliure públic,
després que l’empresa va cessar la seva activitat ja fa alguns
anys. El projecte, que va ser llargament debatut i reflexionat
amb el veïnat més proper, tindrà caràcter de plaça pública,
enjardinada i oberta. El projecte recupera alguns elements
constructius de l’antic taller dels boters per convertir-los en
elements que defineixen el nou espai lliure. Aquests elements
són concretament tots els pilars perimetrals i l’edifici principal del taller. Els pilars s’utilitzaran per suportar una pèrgola que formarà
una U al voltant de tota la plaça. L’edifici a conservar situat al bell mig de l’espai lliure en serà l’element singular. Es dotarà l’espai
d’un important arbrat i vegetació. En concret es plantaran una quarantena d’arbres i nombroses plantes enfiladisses de diferents
varietats en tota la pèrgola. També es contempla dotar l’espai de més de trenta punts de llum, de mobiliari urbà i d’una font pública.

Vilafranca ja gaudeix d’una renovada
plaça de la Constitució
Un cop finalitzades les obres de nova urbanització, la plaça
de la Constitució va ser inaugurada oficialment el dia 6 d’octubre
en el marc d’una festa popular. La nova plaça de la Constitució
s’ha convertit des de la seva remodelació en un dels espais
comercial i d’esbarjo més importants de Vilafranca, que s’afegirà
als eixos d’atracció comercial de la Vila ja existents. La nova
urbanització ha convertit l’antiga plaça porxada en un únic
espai, unificant l’antiga calçada, les voreres i l’espai de
sotaporxos en una sola plataforma, guanyant amplitud per als
vianants i més il·luminació, principalment amb el nous focus
que il•luminen els sotaporxos. S’ha fet una intervenció integral,
amb una pavimentació de pedra de manera que l’espai central
i els sotaporxos queden al mateix nivell. Tota la superfície és
de granit rosa, el mateix material que es va utilitzar en les noves
urbanitzacions de les places de la Vila i de Sant Joan i als
sotaporxos del carrer de la Cort. Així doncs, la plaça de la Constitució s’ha convertit en zona de vianants, amb el mateix horari i
condicions que la resta de l’illa de vianants del Centre-Vila. L’espai també s’ha dotat de mobiliari urbà amb jardineres de fusta i
arbrat, així com bancs que fan més amable el nou espai ciutadà recuperat. Les obres han tingut un pressupost de més de 60 milions
de pessetes. La direcció general de Comerç de la Generalitat s’ha fet càrrec aproximadament del 20% del cost dels treballs.

Contractada l’ampliació de les voreres
d’una banda del carrer de l’Ateneu

L’Ajuntament de Vilafranca ha contractat amb una empresa de
la Vila les obres d’ampliació de les voreres del números parells
del carrer de l’Ateneu. Aquest carrer constitueix una via
important del circuit de vianants entre el Poble Nou i el Centre-
Vila. Amb la configuració actual en general de tot el carrer, els
vehicles aparquen sovint sobre les voreres obstaculitzant el
pas dels vianants. Per tal d’evitar aquesta infracció, l’Ajuntament
ha contractat la reforma de la vorera dels números parells a la
totalitat del carrer, des del carrer del Parlament fins al passeig
de Rafael Soler. Aquest vorera passarà a tenir una amplada
que oscil·larà entre 1,55 i 1,60 metres, s’hi construiran guals
per suprimir les barreres arquitectòniques i s’hi instal•laran
pilones per evitar l’estacionament dels vehicles al damunt. Les
obres han estat contractades per un import total de 8.233.239
pessetes.
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116 milions de l’INCASÒL per connectar la Girada i
el Poble Nou

L’INCASOL va portar a terme l’execució de les obres d’urbanització de la primera fase
de la Girada. Les obres d’urbanització realitzades ja van ser objecte de recepció per part
de l’Ajuntament, tret de la connexió entre l’avinguda de Lluís Companys i el carrer de
Tossa de Mar, prevista inicialment per sota de l’actual línia fèrria. Aquesta connexió,
malgrat els anys transcorreguts, no s’ha pogut portar a terme tenint en compte la manca
de concreció encara existent al voltant del projecte del nou traçat de la via del ferrocarril
que està elaborant el Ministeri de Foment.
Per tal d’assegurar que aquesta partida econòmica s’inverteixi en la connexió dels barris
de la Girada i del Poble Nou, en els termes que en el seu moment més interessin al
municipi, l’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’INCASOL pel qual aquest abonarà a l’Ajuntament de Vilafranca la quantitat de
116.334.000 pessetes (699.181,42 euros).
Els 116 milions de pessetes passaran a engruixir la reserva econòmica que l’Ajuntament de Vilafranca està fent des de fa dos anys
per afrontar les obres de cobriment de la via posteriors al seu soterrament previst arran del pas de la línia de l’AVE per la Vilafranca.

Adjudicada per 75 milions de pessetes la 3ª fase del
parc de Sant Julià

La 3ª fase i última del parc de Sant Julià ha estat adjudicada per 75.200.000 pessetes i
amb ella es completarà la totalitat d’aquesta zona verda, la més gran en sòl urbà de
Vilafranca, amb uns 25.000 m2. En aquesta 3ª fase es preveu donar continuïtat a l’obra
executada en les dues fases anteriors, la primera completada l’any 1994 i la segona l’any
1997, fins arribar a l’avinguda del Pla del Diable.
Per tirar endavant la urbanització d’aquesta 3ª fase del parc de Sant Julià, l’Ajuntament
de Vilafranca compta amb una subvenció de la Generalitat de Catalunya, a  través del Pla
Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per a l’any 2001. El finançament extern és
de 38.750.000, és a dir, el 50% aproximadament de l’import total.

Ampliació de voreres del carrer de
Gelida

S’han executat les obres d’ampliació de voreres al carrer de
Gelida. Després que abans de l’estiu es vagi completar la banda
dels números parells del carrer, posteriorment van continuar
les obres per la banda dels números senars.
El projecte abastava  tot el carrer de Gelida, des de la cantonada
amb el carrer de l’Espirall fins al carrer de Guardiola. L’obra
consistia en l’ampliació de les voreres fins a una amplada de
2 metres i la construcció de passos de vianants adaptats a totes
les cantonades. La solució adoptada deixa, doncs, voreres de
dos metres i espai d’estacionament a tots dos cantons del carrer
i un carril central de circulació de vehicles en un sol sentit.
Les obres han tingut un pressupost total de més de 12 milions
de pessetes.

S’ampliarà la vorera dels números
parells del carrer de la Beneficència

Els treballs abastaran tota la llargada del carrer de la
Beneficència, des del carrer de Sant Pau al nou accés a la plaça
de Lluís Via, construït recentment, i consistiran en la demolició
de la vorera existent de només un metre d’amplada i la
construcció de una nova vorera d’un metre i mig, de les mateixes
dimensions que la del costat dels números senars. Així mateix
també es construiran guals de vianants per a la supressió de
barreres arquitectòniques a les cantonades amb el carrer de
Sant Pau i amb el carrer de Peguera. Així, el carrer de la
Beneficència passarà a disposar de voreres d’un metre i mig
d’ample a banda i banda, i una calçada d’uns 6,75 metres, que
permet l’estacionament en ambdós costat del carrer i la circulació
d’un vehicle en una sola direcció.


