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A Vilafranca hi ha dotze centres educatius que cobreixen les etapes d’escolarització obligatòria (dels 6 als 16
anys), a més a més dels tres cursos de la segona etapa d’Educació Infantil (P3, P4 i P5). Cinc són Centres d’Educació
Infantil i Primària, que popularment són coneguts com a escoles públiques. Són els CEIP Baltà Elias, Cristòfor
Mestre, Estalella Graells, Mas i Perera i Pau Boada. Els CEIP ofereixen formació des de P3 fins a l’acabament de
l’Educació Primària. Aquestes mateixes etapes educatives s’ofereixen als cinc col·legis o escoles concertades que
hi ha a Vilafranca on, a més, també s’hi pot seguir l’Educació Secundària Obligatòria (ESO). Són el Col·legi El
Carme, l’Escola Montagut, el Col·legi Sant Josep i el Col·legi Sant Ramon de Penyafort. Es tracta de centres
d’iniciativa privada que, a partir d’un conveni signat amb el Departament d’Educació de la Generalitat, complementen
la xarxa pública i garanteixen l’oferta de places escolars gratuïtes. Finalment, a Vilafranca hi ha tres Instituts
d’Ensenyament Secundari (Eugeni d’Ors, Alt Penedès i Milà i Fontanals) que, igualment que els CEIP, són de
titularitat pública. En aquests centres s’hi cursen els ensenyaments secundaris obligatoris.
Les xifres que es mouen en tot això són força importants. El Padró Municipal, a data 1 de gener de 2005, comptava
amb 4.405 nens i nenes i nois i noies de Vilafranca en edats d’estar escolaritzats entre P3 i 4t d’ESO. Com que
molts nois i noies de poblacions de la comarca han de fer els estudis de secundària a Vilafranca, la xifra puja fins
a 5.235 per a aquestes etapes bàsiques. D’aquest conjunt, un 60 % està escolaritzat en centres públics i un 40
% en centres concertats. Si hi afegim els escolaritzats a les llars d’infants, l’escola d’educació especial i els que
fan estudis post-obligatoris (cicles formatius i batxillerats) la quantitat s’eleva a 6.526 usuaris de centres educatius.
Tots ells atesos per uns/es 500 mestres i professors/es.
Les competències, és a dir, les responsabilitats en tot el referent a l’Educació corresponen exclusivament a la
Generalitat de Catalunya. Les úniques obligacions que tenen als ajuntaments es concreten en el suport als CEIP
en la neteja, vigilància i manteniment dels edificis. Tot i així, des de l’Ajuntament de Vilafranca s’ha col·laborat
en la millora dels edificis dels centres públics amb importants inversions i s’han aportat activitats i serveis de suport
educatiu de tota mena.
Des de la recuperació de la democràcia a l’Estat espanyol, els ajuntaments, i el de Vilafranca en seria un dels
millors exemples, han mostrat una extraordinària bona disposició a assumir voluntàriament moltes responsabilitats

El Sistema Educatiu a Vilafranca
i el paper de l’Ajuntament
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SOCIALISTA (PSC-ICV): Podem afirmar que
a Vilafranca l’educació que s’imparteix en
tots i cadascun dels centres és equilibrada
i de qualitat. Això és mèrit de tothom. Amb
tot, no ens hem de rendir a l’autocomplaença
perquè encara hi ha mancances i
l’Ajuntament, d’acord amb la comunitat
educativa i el Consell Escolar Municipal,
hem d’exigir a l’administració competent, la
Generalitat, que posi els edificis, els serveis
i els mitjans materials i humans per
solucionar-les.

CIU: A Vilafranca hi ha una manca evident
de recursos. Cal reforçar el paper del consell
escolar municipal, invertir més en els centres
escolars i exigir-ne de nous, ja que el
creixement de Vilafranca ho demana. Cal
replantejar la integració de nous estudiants
immigrants, tant estrangers com d’aquí per
evitar els problemes d’adaptació i sobretot
evitar la concentració de col·lectius amb
necessitats especials en determinats centres.

ERC: Des d’Esquerra Republicana de
Catalunya creiem que l’objectiu principal de
l’educació hauria de ser engrescar pel futur
i això cal fer-ho amb realisme i amb un
projecte col·lectiu. Cal donar més suport als
objectius d’escola. Cal donar i reclamar tots
els recursos necessaris. Cal donar una qualitat
immillorable a l’educació de tot, com a
inversió de tot. En educació no n’hi ha mai
prou. La qualitat de l’educació és innego-
ciable.

PP: En l’actualitat el sistema educatiu de la
nostra Vila té plantejat el repte d’incrementar
el nombre de places en tots els nivells
educatius, amb l’augment de línies i l’obertura
de nous centres d’ensenyament, per fer front
a l’augment de la taxa de natalitat i a
l’arribada de famílies nouvingudes. En la
superació d’aquest repte poden ajudar molt
els centres concertats i privats, com ha passat
en les guarderies.

CUP: Tot i que l’ajuntament no té pràctica-
ment competències, cal què comenci a
prioritzar les necessitats que els ciutadans
tenim i exigeixi la solució definitiva d’un dels
problemes més greus que arrosseguem des
de fa massa anys. L’ajuntament ha de prendre
una posició ferma i combativa davant de la
Generalitat per reivindicar i exigir conjun-
tament amb els ciutadans el que tots volem,
una escola pública, gratuïta i de qualitat.

en el terreny de l’educació. Un dels serveis més coneguts, i
costosos, que fa vint-i-cinc anys es va posar en marxa a
Vilafranca és el de les Llars Municipals d’Infants. El compromís
que els costos es repartirien, a parts iguals, entre la Generalitat,
les famílies i l’Ajuntament no s’ha arribat a complir fins fa
un parell de cursos. A més, responent a la demanda creixent
de places dels darrers anys i amb la voluntat de no deixar
desatesa cap família, l’Ajuntament ha anat incrementant el
nombre de places de llars d’infants, ja sigui amb l’ampliació
de les existents o amb la construcció de la nova llar del
Parquet, que es va inaugurar el passat mes de setembre.
També convé citar la llarga història de l’Escola d’Art Arsenal,
actualment municipal i amb dependències noves acabades
d’estrenar, que imparteix estudis reglats de cicles formatius
d’arts plastiques i disseny, les exemplars aportacions
municipals en el terreny de la formació i la inserció laboral
i la més recent creació de l’Escola Municipal de Música M.
Dolors Calvet, que ofereix formació en llenguatge musical i
instruments com violí, viola, violoncel, guitarra, piano, flauta
travessera, flauta de bec, flabiol i tamborí, timbal, gralla,
saxo, clarinet, cant, bateria, baix elèctric, guitarra elèctrica,
piano modern, etc.
El canvi de govern a la Generalitat de Catalunya ha suposat
l’inici d’una nova i esperançadora etapa. El nou govern ja ha
aplicat un seguit de mesures urgents per a pal·liar dèficits
evidents i n’ha programat d’altres, d’aplicació imminent, per
a cobrir mancances inajornables. A Vilafranca, el Departament
d’Educació de la Generalitat tirarà endavant la llargament
esperada ampliació i reforma del CEIP Mas i Perera, construirà
un nou centre d’Educació Infantil i Primària a la Girada pel
curs 2006-2007 que, si cal, acabarà convertint-se
posteriorment en un centre on també s’hi farà l’Ensenyament
Secundari Obligatori (ESO), i es mostra disposat a construir
nous centres educatius durant els propers anys a mesura que
les necessitats d’escolarització ho requereixin. Darrerament
també hem tingut notícia que el Departament d’Educació
obrirà a Vilafranca per al curs vinent una Escola Oficial
d’Idiomes, una reivindicació que ve també de molts anys
endarrere. Un dels tres instituts de Vilafranca podria acollir
aquesta Escola Oficial d’Idiomes, una oferta educativa que
permetrà que a partir del curs vinent  que els estudiants que
vulguin aprendre anglès o francès no hagin de marxar de la
Vila per seguir estudis reglats d’idiomes.



cultura

A partir de l’any 2001 el Servei de Cultura de
l’Ajuntament de Vilafranca va assumir les tasques
d’organització i gestió dels Balls de la Festa Major.
Aquesta responsabilitat, desplegada durant molts anys
per la Coordinadora de Balls de la Festa Major, va dur
al Servei de Cultura  a un replantejament de tots aquells
aspectes implicats en el funcionament dels actes
tradicionals de la Festa Major.
El mes març de l’any 2003 el Servei de Cultura va
organitzar les 1es Jornades d’Anàlisi dels Actes
Tradicionals de la Festa Major, amb una notable
participació de membres actius de la  Festa Major:
components dels balls, de les colles castelleres, de les
colles de grallers, etc.
Una de les conclusions que es van extreure d’aquestes
jornades va ser la necessitat que, una festa com la festa
tradicional d’interès nacional com és la Festa Major de
Vilafranca, havia de tenir elaborat, aprovat i publicat
un Protocol de la Festa Major amb l’objectiu de fixar
una norma que afecti a tots aquells actes que, amb el
temps i l’acceptació de la població, han esdevingut els
actes tradicionals de la Festa Major. Una norma que
sigui alhora la salvaguarda del patrimoni festiu, reguladora
dels seu bon funcionament i que eviti arbitrarietats i
conflictes d’interessos entre les institucions i els grups
que hi participen.
Va ser en el marc d’aquestes jornades i amb totes
aquelles persones que s’hi van voler adherir que es va

La Festa Major de Vilafranca tindrà un protocol per
salvaguardar el patrimoni festiu

constituir la Comissió de Protocol.
La Comissió de Protocol ha realitzat des d’aleshores,
amb reunions diverses, recerca bibliogràfica i recerca
de fonts orals, el treball de redacció del text. El gruix
d’informació que composa el Protocol no és altre que
la descripció detallada de que són i com s’organitzen
els actes tradicionals de la Festa Major de Vilafranca.
Amb tot s’inclou una normativa de participació als Balls
de la Festa Major, un capítol de propostes de
modificacions així com un annex amb les fitxes
patrimonials de cadascun dels balls i les partitures que
utilitzen en les seves coreografies.
El Protocol inclou també la proposta de creació d’un
Consell de Festa Major que, un cop aprovat el protocol,
faria entre d’altres les funcions de seguiment del
compliment del mateix.
Aquest document s’ha fet arribar a cadascun dels
elements de la Festa: administradors, balls, Falcons,
colles castelleres, grallers per tal que hi facin les esmenes
i suggeriments que creguessin oportuns.
Ha estat obert un termini per presentar propostes i/o
suggeriments al Servei de Cultura. Tanmateix totes
aquelles persones que vulguin consultar aquest text
poden adreçar-se al Servei de Cultura de l’Ajuntament,
a l’edifici de l’Escorxador. Un cop recollides totes les
esmenes, la Comissió de Protocol les estudiarà per tal
de redactar el document que presentarà al govern
municipal per tal que el valori.
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A finals de setembre està previst que estiguin ultimades
les obres de construcció de la nova residència
sociosanitària situada al barri del Molí d’en Rovira. El
nou equipament dedicat a la gent gran de Vilafranca el
tira endavant el Consorci Sociosanitari de Vilafranca
format pel Consorci Hospitalari de Catalunya i
l’Ajuntament de Vilafranca.
La residència, que es construeix en un solar tocant a
la carretera de Vilanova i al costat de la rotonda d’accés
al barri de la Girada, aglutinarà les places que ofereixen
la Clínica del Carme i la residència Sant Francesc,
actualment 205 en total, i n’ampliarà el nombre un
25% fins arribar a les 250.

Més places a la residència Sant
Francesc

Si es compleixen els terminis, està previst que el proper
mes de setembre es pugui fer el trasllat a la nova
residència del Molí d’en Rovira dels residents que
actualment hi ha a la Clínica del Carme, que
desapareixerà com a centre assistencial, i les places
sociosanitàries de la Residència Sant Francesc, que
l’Ajuntament vol convertir en residència assistida de
gent gran. Així mateix, l’Ajuntament està ultimant un
acord amb el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat per tal que les places de residència
sociosanitària que quedaran buides a la residència Sant
Francesc amb el seu trasllat al nou centre del Molí d’en
Rovira puguin convertir-se en places de residència

Aquest estiu finalitzaran les obres de la nova
residència sociosanitària al barri del Molí d’en
Rovira

assistida. És a dir, que, un cop entri en funcionament
la residència sociosanitària del Molí d’en Rovira, la
residència Sant Francesc mantindrà les 33 places
existents de residència assistida, a les quals se sumarien
unes 30 més, fruit del futur conveni amb Benestar i
Família. Així mateix, l’Ajuntament vol incrementar de
25 a 35 les places de centre de dia que la consellera
de Benestar i Família Anna Simó es va comprometre a
conveniar en la visita que va fer a Vilafranca el mes de
novembre passat.
Amb aquests serveis, Vilafranca és un dels municipis
de Catalunya amb més places i serveis dedicats a la
gent gran.
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societat del coneixement

Amb l’objectiu d’oferir a la ciutadania un servei més
efectiu i de major qualitat i potenciar la seva utilització,
l’Ajuntament de Vilafranca ha introduït un seguit de
millores a la Xarxa de Punts d’Accés Gratuït a Internet.
La Xarxa, creada ja fa tres anys, i que és una de les més
extenses de Catalunya en relació al nombre d’habitants,
està formada per un conjunt de 12 punts distribuïts per
tota la ciutat i que estan ubicats en diferents edificis
públics: Ajuntament, Sala d’Estudi Sant Joan, Siaj,
Biblioteca Torras i Bages, Escorxador, Centre Vilafranca
Virtual, Sala d’Estudi Pau Boada, Hospital Comarcal,
Arxiu Històric, Casal de la Dona, Ateneu i Complex
Aquàtic.
La primera fase del pla de millores dels Punts d’Accés
a Internet inclou la incorporació de dues terminals
compactes o quioscos, la renovació del 30% dels equips
informàtics i l’edició d’un fulletó divulgatiu. Les dues
noves terminals o quioscos s’han situat en dos punts
on es preveu més afluència de públic: el vestíbul de
l’Ajuntament i el vestíbul de l’Ateneu Popular Municipal.
L’Ajuntament continuarà el pla de millores en fases
anuals,  amb una gradual incorporació de terminals
compactes i  l’actualització del programa de gestió.

L’Ajuntament de Vilafranca millora la Xarxa
Local de Punts d’Accés Gratuït a Internet

El  nou programa informàtic es basa en dos elements
fonamentals: l’eficàcia i la seguretat, tant en la gestió
com en la utilització. Així cal destacar la facilitat d’accés,
la restricció a pàgines de temàtica no desitjable i la
visibilitat del temps disponible en cada sessió. El
programa contempla també la regulació automàtica del
temps de les sessions i un sistema
de bloqueig que impedeix la
desconfiguració de l’ordinador. El
software també ofereix una acurada
estadística d’utilitzacions, eina molt
important per poder conèixer i
analitzar el funcionament de la Xarxa
per establir les mesures correctores
pertinents. Els punts d’Accés a
Internet continuen oferint la
possibilitat de disposar d’una adreça
i bústia de correu electrònic per a
tothom qui ho desitgi. D’aquesta
manera les persones que no disposin
a casa seva d’ordinador amb connexió
a Internet, poden gaudir d’aquest
servei telemàtic.
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

Un nou curs escolar toca al seu final i un de nou se’n prepara per al proper mes de setembre. Des de
l’Ajuntament, l’equip de govern estem vetllant perquè la qualitat de l’ensenyament, de l’educació que
s’imparteix als centres educatius de Vilafranca sigui la millor possible. Creiem i podem afirmar amb
rotunditat que en tots els centres educatius de Vilafranca el nivell de qualitat de l’educació és alt i
equilibrat. Això és possible gràcies a la professionalitat i implicació del professorat, al treball i col·laboració
de les mares i els pares a través de les AMPA’s i dels propis alumnes. L’administració competent, és a
dir, la Generalitat ha de posar els mitjans perquè l’ensenyament a Vilafranca sigui de qualitat i l’Ajuntament
ha de vetllar perquè així sigui.

El canvi de govern a la Generalitat de Catalunya ha suposat l’inici d’una nova i esperançadora etapa per
a l’educació. El nou govern ja ha aplicat un seguit de mesures urgents per a pal·liar dèficits evidents i
n’ha programat d’altres, d’aplicació imminent, per a cobrir mancances inajornables. Això contrasta amb
l’anterior etapa de 23 anys de govern de Convergència i Unió, l’ensenyament públic va estar sotmès a
un evident abandonament. En aquesta llarga etapa les comunitats educatives de les escoles i instituts
van estar abocades a una inexplicable lluita per la supervivència. La incomprensible no intervenció de
la Generalitat en el funcionament dels centres i la no correcció de certes situacions han permès que
s’anessin agreujant determinades dinàmiques. Creiem fermament que l’escola ha de ser reflex de la
configuració de la població de la vila. Per tant, la composició de l’alumnat de totes les escoles de la vila
finançades amb fons públics –públiques i privades concertades- haurien de ser un clar reflex de la
configuració actual de la societat vilafranquina. Cal que tots plegats treballem per aquest objectiu.

Si aquesta situació d’abandó s’ha produït durant 23 anys pel que fa a l’ensenyament primari i secundari
públic, el mateix es podria dir de les llars municipals d’infants. És tracta d’un dels serveis més costosos,
que fa vint-i-cinc anys l’Ajuntament va posar en marxa a Vilafranca com a servei de suplència de
l’administració a qui pertocava, la Generalitat. El compromís que els costos es repartirien, a parts iguals,
entre Generalitat, famílies i Ajuntament, no s’ha arribat a acomplir fins fa poc. Durant vint-i-tres anys
les famílies sí que han aportat una tercera part del cost de funcionament, però la Generalitat fa set anys,
per exemple, encara estava al voltant del 8% d’aportació i la resta dels costos els ha hagut d’anar assumint
sempre l’Ajuntament.

Aquest curs vinent esperem que es materialitzi el seguit de notícies positives pel que fa a l’ensenyament
a la nostra Vila que ha donat a conèixer el nou govern de la Generalitat. Les obres de reforma i ampliació
del CEIP Mas i Perera, una obra llargament reivindicada des de la comunitat educativa de l’escola i pel
mateix ajuntament; la construcció d’un nou centre educatiu a Vilafranca, concretament a la Girada, que
esperem que es concreti en els pressupostos de la Generalitat del 2006; i la posta en marxa el proper
curs de la llargament anunciada i mai materialitzada Escola Oficial d’Idiomes, són algunes de les novetats
per al propers mesos. Des de l’Ajuntament, l’equip de govern ho vetllarem de prop i exigirem davant
l’administració competent tot allò que sigui necessari per assegurar el binomi Vilafranca = educació de
qualitat.

Vilafranca = educació de qualitat
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A meitat de legislatura, des de CiU hem presentat al voltant de 40 mocions i més de 100 preguntes o precs al govern. A més, el
grup municipal de CiU hem presentat més de 20 al·legacions a les noves ordenances municipals que, creiem, han contribuït a
millorar-les.
En els dos anys que han passat, diferenciem dos períodes: el primer, amb un govern socialista en minoria, on els temes que
presentava CiU, molts eren aprovats.
Després, un canvi d’alcalde i el pacte del PSC amb ERC. A partir d’aquí l’oposició, tota, hem patit una política de corró, amb la
qual les nostres propostes, malgrat ésser positives per Vilafranca, han estat majoritàriament rebutjades, amb alguna excepció.
Us presentem la llista de mocions que hem presentat (afegim si ha estat Aprovada o Rebutjada pel govern (Socialista primer, i
format per PSC + ERC després):
Moció per demanar actuacions contra les actituds incíviques a la vila. (Rebutjada)
Moció per demanar un quart jutjat a Vilafranca. (Aprovada)
Moció sobre la creació d’una nova ordenança d’aprofitament de l’energia solar. (Aprovada)
Moció sobre la creació del pla de la gent gran. (Aprovada)
Moció per demanar millores en la neteja de la vila. (Aprovada)
Moció per demanar un consell de la gent gran. (Aprovada)
Moció per demanar millores en els consells escolars. (Rebutjada)
Moció per canviar el nom del carrer Duc de la Victòria per carrer de Cal Bolet. (Aprovada)
Moció de millora de les Festes de Sant Jordi a Vilafranca. (Aprovada)
Moció sobre realitzar un pla de millora de la gestió de l’aigua. (Rebutjada)
Moció de rebuig a la total llibertat d’horaris comercials. (Aprovada)
Moció de suport al vi. (Aprovada)
Moció de suport als ajuts a les pensions que fa la Generalitat. (Aprovada)
Moció d’informació als grups municipals del seguiment dels acords. (Rebutjada)

........................................................................(Pacte de govern PSC + ERC).......................................................................

Moció de rebuig a la base de muntatge de vies del TGV. (Aprovada)
Moció de condemna de l’atemptat a Madrid. (Aprovada)
Moció sobre el civisme i millora de la seguretat ciutadana a la vila. (Rebutjada)
Moció per demanar la compatibilitat del SOVI i la pensió de viduïtat. (Aprovada)
Moció per demanar el retorn dels papers de Salamanca. (Esmenada)
Moció per demanar que es faci el Pla d’Actuació Urbanística Municipal. (Rebutjada)
Moció per demanar millores en l’asfaltat dels carrers de la vila. (Rebutjada)
Moció per demanar competències sobre immigració. (Aprovada)
Moció sobre la necessitat de millorar les connexions viàries. (Rebutjada)
Moció sobre realitzar xerrades polítiques a l’escoles. (Rebutjada)
Moció-Esmena sobre estudiar el tema de l’estació de trens regionals. (Esmenada)
Moció sobre la Constitució Europea (Rebutjada)
Moció urgència per parar les obres de la base de muntatge. (Rebutjada)
Moció per establir mesures per millorar l’estat de la via pública. (Rebutjada)
Moció de suport a les seleccions catalanes. (Aprovada)
Moció de creació d’un telèfon únic d’atenció ciutadana. (Rebutjada)
Moció per reduir les hores extraordinàries del personal de l’Ajuntament. (Rebutjada)
Moció sobre l’ampliació de l’horari de la biblioteca. (Rebutjada)
Moció de rebuig a la instal·lació de presons a la comarca. (Esmenada)
Moció per establir un seguiment dels processos de participació ciutadana. (Rebutjada)
Moció per millorar la implicació de la ciutadania en la política local. (Rebutjada)
Moció per millorar el pas de vianants entre La Girada i el Poble Nou. (Rebutjada)
Moció sobre establir complements als pensionistes. (Rebutjada)
Moció per demanar un segon ambulatori a Vilafranca. (Rebutjada)
Moció demanant una millora en el projecte de la N-340 al seu pas pel municipi. (Aprovada)
Moció per demanar urgentment un quart jutjat. (Aprovada)

La nostra feina: un balanç prou positiu
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A mig camí

Aquest 25 de maig ha fet dos anys des de les darreres eleccions municipals. Ens trobem, doncs, al ben
mig de l’actual legislatura. A la meitat de l’actual camí. Al mig del bon camí. Aquells resultats electorals
ens varen donar a Vilafranca –a tots els ciutadans i ciutadanes- unes circumstàncies novelles variables.
Primer, noves persones. Dels 21 regidores i regidors que composen l’actual consistori, 12 s’han estrenat
per aquesta responsabilitat pública. D’aquests, quasi tots repartits entre la majoria dels grups municipals
escollits, els quals han augmentat en nombre la representació al sí del consistori, passant de 4 a 5 grups.
I poc temps després un nou alcalde, amb nova política de govern, la del pacte. Nou govern, novetat de
coalició (ERC-Grup Socialista). Noves aplicacions i nous afers, noves direccions, nou tarannà. La novetat
de governar per als regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya ha estat una tasca
no gens fàcil però alhora satisfactòria. Des de la responsabilitat del govern hem après –estem aprenent-
 com fer realitat el que hom ha proposat com a millora del dia a dia a la nostra ciutat.

El nou tarannà de l’equip de govern ha portat com a realitats noves, i desenvoluparà encara més enllà,
propostes d’accions, nous projectes, noves idees, nous horitzons (cobriment de la via del tren, auditori,
pista d’atletisme, llar d’infants, edifici dels jutjats, escola d’art, residència sociosanitària, museu,
remodelació de la rambla, habitatge protegit, noves urbanitzacions del places i espais públics, reasfaltats
de carrers, supressió de barreres arquitectòniques, etc.) que amb el treball constant i diari, amb l’empenta
personal i col·lectiva dels membres del govern, amb les ganes de fer les coses bé i per a tothom,
aconseguirem fer de Vilafranca una ciutat dinàmica, oberta, activa, amb un futur pensat per als que hi
som ara però també per als que vindran.

Ara ja fa dos anys de la present legislatura i som a mig camí, hem fet molt però ens resta més per fer.
En l’acord de govern entre el nostre grup municipal i el Socialista, mitjançant el compromís d’accions
determinades -ja esmentades amb anterioritat en gran part a la nostra proposta de programa electoral-,
s’ha basat tota la nostra tasca. En continu acord i treball conjunt amb l’actual govern de la Generalitat
(molts projectes esdevindran actualitat mercès al nou tarannà) també Vilafranca gaudirà de nous espais
i nous serveis. Perquè treballant dia a dia, constantment, s’aconsegueixen objectius. Avui molts dels
compromisos assumits en aquell pacte ja són una realitat i anem en la bona direcció.

Des d’Esquerra Republicana de Catalunya treballem cada dia perquè Vilafranca sigui la nostra llar, la
llar de tots i totes, vilafranquines i vilafranquins. Treballem perquè la nostra ciutat sigui un referent per
a tothom, perquè ho sigui arreu, a tot Catalunya i més enllà. Volem que Vilafranca sigui el model del
benestar de tothom.

No ho dubteu, des d’Esquerra Republicana de Catalunya hi serem, com sempre treballant. Per Vilafranca.
A mig camí hi som, però l’acabarem del tot.
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Trens. Al ritme que van les obres de l’AVE a partir del mes de juliol ja no serà possible portar a terme, sense
un increment sensible del seu cost, la proposta realitzada des de el PP que permetia l’aturada de trens
regionals a l’actual estació, mitjançant la instal·lació de vies mixtes i diagonals. A partir d’aquesta data, i
per falta de voluntat política de l’Equip de Govern de l’Ajuntament podem perdre la possibilitat real, senzilla
i per poc cost de deixar preparada la nostra estació, perquè tinguessin parada trens regionals amb la mateixa
mesura que té actualment Vilanova i la Geltrú, i millorar el servei ferroviari de la nostra vila. L’Equip de
Govern ha apostat per la construcció d’una nova  estació al costat de la base de muntatge, pensant que
tindran parada un gran nombre de trens regionals, esperança que de moment  no té cap fonament en cap
decisió adoptada pel Ministeri de Foment o RENFE i que, per tant, es pot quedar en res.

Justament per millorar els serveis que ofereix RENFE, el PP ha presentat una moció demanant que se
sol.liciti a aquesta empresa que tingui sortida a Vilafranca del Penedès  la línia C7 que uneix actualment
Martorell amb Cerdanyola del Vallès i la Universitat Autònoma com a mínim en la franja horària d’entrada
i sortida d’aquest centre universitari. De portar-se a terme aquesta petició, s’han beneficiarien 223 estudiants
de l’Alt Penedès que cursen estudis en aquesta universitat, una part dels quals fins ara es traslladaven
en cotxe particular per la mala combinació horària dels trens.

Amb aquesta moció també es demana a RENFE que incrementi el nombre de places del servei de Rodalies
 de la línia C4 i que creï una nova franja horària punta entre les 13 i les 5 hores, que comporti el pas d’un
tren del servei de rodalies cada quinze minuts per Vilafranca del Penedès. Es fa aquesta petició perquè
en l’actualitat la línia C4 del servei de Rodalies de RENFE que uneix la nostra Vila amb Barcelona està
col·lapsada en els horaris punta del matí i del migdia.

Protocol de la Festa Major. Des de el PP pensem que s’ha de conservar la Festa Major com està, amb els
mínims canvis imprescindibles i que fer una normativa rígida que la reguli fins a l’últim detall és contraria
a l’esperit  de la festa.

Considerem que era un canvi imprescindible i necessari establir un termini màxim de permanència en els
diferents balls, en el cas que hi hagi persones interessades a formar part dels mateixos, amb la finalitat
de garantir la seva renovació. Però creiem que s’hauria d’allargar més en el cas dels balls de foc, perquè
tinguin més experiència, ja que manipulen armes de foc, pólvora i coets. També pensem que si toques la
renovació de tot el ball en aplicació d’aquesta norma, seria millor que es renovés la meitat dels membres
un any i la resta el següent.

Quant a la designació dels nous components dels balls, el PP considera que haurien de ser els mateixos
balls que els designessin, i no, tal i com proposa el protocol, que no faci el Servei de Cultura a partir d’una
llista d’interessats, segons l’ordre d’antiguitat.

Respecte a la designació dels administradors, apostem per mantenir l’actual sistema, però amb la participació
de les entitats i les AAVV en la proposta de noms. El sorteig creiem que és poc adequat, perquè els
administradors han de ser persones compatibles que puguin formar un bon equip.
El PP tampoc creu necessària la reducció de la processó del dia de Sant Fèlix.

Propostes del grup municipal del PP
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Dins de les nostres necessitats diàries, ens desplacem per la nostra Vila per realitzar les activitats
quotidianes que qualsevol persona fa a diari (anar a treballar, a l’escola, a comprar, a passejar...).

Tot això seria un fet normal si no fos per la quantitat de barreres arquitectòniques que tenen els nostres
carrers i que ens impedeixen realitzar amb normalitat aquestes activitats.

Entenem per barreres arquitectòniques els elements urbans que impedeixen la llibertat de moviment i
l’autonomia de les persones. Lluny de creure que aquest és només un problema de les persones amb
mobilitat reduïda (gent gran o amb minusvalidesa), tots patim algun cop aquest problema.

Dificultat per caminar per voreres estretes que no permeten
el pas simultani de dues persones, impossibilitat de
passejar els nostres fills amb cotxet, vehicles estacionats
en espais de pas per a vianants, cotxes ocupant voreres,
contenidors d’escombraries plens, cotxes que per circular
envaeixen les voreres, obres que ocupen les voreres,
voreres malmeses per les mateixes obres. En fi, ja veieu
que el fet de passejar per qualsevol carrer de la nostra Vila pot ser una cursa d’obstacles.

Tot i que part d’aquestes barreres arquitectòniques formen part de l’herència del passat, és responsabilitat
de l’ajuntament treballar per a fer-les desaparèixer en un espai de temps raonable.

Actualment l’ajuntament és excessivament permissiu amb les barreres arquitectòniques que ell ha creat
o heretat (voreres, carrers, elements urbans..) i excessivament permissiu amb les barreres que ocasionen
els vehicles, els comerços, les constructores, etc.

Com podríem minimitzar aquestes barreres?
• Creant un codi d’accessibilitat d’obligatori compliment per a comerços, empreses i Ajuntament.
• Sensibilitzant empreses i ciutadans per respectar aquest codi d’accessibilitat.
• Prioritzant la mobilitat dels vianants respecte als cotxes.
• Fent un seguiment de tot tipus d’obres per tal d’evitar contenidors sobre les voreres, tanques mal
   senyalitzades, destrucció de les voreres, etc., que impedeixen la mobilitat normal.
• Potenciant l’ús de bicicletes i transport públic.

Com veieu, amb tot això, som molts els ciutadans de Vilafranca que ens sentim discriminats, ja que
l’estat i les condicions de molts carrers de la nostra vila ens impedeixen realitzar les nostres activitats
amb normalitat i seguretat, dificultant la progressiva integració social de les persones amb mobilitat i
comunicació reduïdes, i en molts casos, recloent ciutadans i ciutadanes que ja no s’atreveixen a sortir
al carrer.

Carrers que discriminen

L’ajuntament, com administració més
propera, té l’obligació de protegir el
ciutadà perquè pugui desenvolupar els
seus drets i les seves activitats amb tota
normalitat.
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Estudi de detall del sector de Melió Residencial. Es va
aprovar definitivament l’Estudi de Detall presentat per a la
concreció de les característiques estètiques i constructives
de les parcel·les núms. 39 a 45 i 54 a 59, del sector Melió
Residencial.
Aprovat per unanimitat.

Canvi al Patronat d’Esports. Es va nomenar el regidor Paco
Álvarez en substitució de la regidora Àngela Agramunt, en
representació del Grup Municipal Socialista, per formar part,
en qualitat de vice-president, del Patronat Municipal
d’Esports.
Aprovat per unanimitat.

Plantilla i relació de llocs de treball. Es va aprovar la
modificació de la plantilla del personal per a l’any 2005,
per la qual es va establir com a grup de titulació per a la
plaça de Cap de Serveis Viaris, el grup B.
Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i
l’abstenció del grup de CiU.

Junta de l’Empresa d’Aigües. El ple constituït en junta
general ordinària d’accionistes de l’Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca, SA, va aprovar els comptes anuals
de 2004. El resultat de l’exercici es concreta en uns beneficis
nets de 341.739,29 euros.
Aprovat per unanimitat.

Junta de la Societat d’Habitatge. El ple, constituït en junta
ordinària de socis de la Societat Municipal d’Habitatge de
Vilafranca del Penedès, SL, va aprovar Els comptes anuals
de 2004. El resultat de l’exercici es concreta en unes
pèrdues de 77.545,29 euros.
Aprovat per unanimitat.

Junta de la Societat Sercom. El ple, constituït en junta
ordinària de socis de Serveis Municipals de Comunicació,
SL (SERCOM), va aprovar els comptes anuals de 2004. El
resultat de l’exercici es concreta en uns beneficis de 4.010,32
euros.
Aprovat per unanimitat.

Junta de la societat Sovipar. El ple, constituït en junta
ordinària de socis de la Societat Vilafranquina d’Aparcaments,
SL (SOVIPAR), va aprovar els comptes anuals de 2004. El
resultat de l’exercici es concreta en uns beneficis de
12.743,49 euros.
Aprovat amb els vots a favor dels grups municipals
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i les
abstencions del grup de CiU.

Moció sobre política lingüística. El grup d’ERC va presentar
una moció en què proposava requerir al govern de la
Generalitat per què procedeixi a crear els mitjans necessaris
que provoquin un control estricte i únic del compliment de
tots els articles referents a la Llei de Política Lingüística i
que posi a disposició dels ajuntaments de Catalunya els
mitjans necessaris per tal que aquestes administracions
tinguin totes les eines necessàries per col·laborar en el
desenvolupament de la llei.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU i de la CUP i l’abstenció del grup del PP.

Moció sobre el cessament temporal de càrrecs públics.
El grup d’ERC va presentar una moció en la qual proposava
instar al Govern de l’Estat i als grups representats en el
parlament i senat espanyols per tal que promoguin la reforma
de la Llei de Règim Electoral General, per tal que reconegui
el dret dels representants polítics (regidors, diputats
provincials, diputats autonòmics, congressistes, senadors
i qualsevol altre) a deixar temporalment els seus escons
amb reserva de lloc, sempre que aquest cessament transitori
tingui causa en maternitat o paternitat, malaltia,
desplaçament o altres.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la publicació de les balances fiscals. El grup
d’ERC va presentar una moció (que va ser esmenada pel
grup de CiU) en la qual es proposava demanar al govern de
la Generalitat així com a tots els grups parlamentaris que
concentrin els seus esforços per a que en aquesta legislatura
es pugui dur a terme la revisió de l’actual sistema  de
finançament, que comporti la reducció del dèficit fiscal de
Catalunya amb l’estat espanyol, així com reclamar al Govern
espanyol la publicació de les balances fiscals de totes les
comunitats autònomes.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre estatuts i govern local. Els grups d’ERC i
SOCIALISTA (PSC-ICV) van presentar una moció en la qual,
arran de la commemoració dels 26 anys de la constitució
dels ajuntaments democràtics, demanaven que el nou Estatut
d’Autonomia de Catalunya reconegui els ajuntaments i les
vegueries com els governs locals de Catalunya, que garanteixi
un nucli competencial propi als governs locals, que incorpori
el concepte de subsidiarietat en la regulació de les relacions
dels governs locals amb la Generalitat de Catalunya i els
altres nivells de govern, que garanteixi la plena personalitat
jurídica i capacitat dels municipis  i els recursos necessaris
per exercir les funcions que la llei els atribueix.
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, SOCIALISTA
(PSC-ICV) i de la CUP i les abstencions dels grups de CiU
i del PP.
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Moció sobre al·legacions a l’estudi de la N-340. El grup de
CiU va presentar una moció en la qual proposava que en el
plec d’al·legacions que l’Ajuntament de Vilafranca presenti
a l’estudi de desdoblament de la N-340 endegat pel Ministeri
de Foment, s’hi inclogui una al·legació per sol·licitar una
rebaixa de cota de rasant suficient que permeti, en el futur,
un hipotètic cobriment a nivell de les línies de ferrocarril
en el tot el tram urbà de Vilafranca.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre la Carta de Vitòria i el municipalisme. El grup
Socialista (PSC-ICV) va presentar una moció en la qual
proposava donar suport al Decàleg del Municipalisme del
segle XXI que sobre la carta de Vitòria ha elaborat la Federació
de Municipis de Catalunya.
Aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV) i del PP, els vots en contra dels grups de CiU i de la
CUP i les abstencions del grup d’ERC.

Moció sobre un quart jutjat. El grup municipal de CiU va
presentar una moció per tal que l’Ajuntament de Vilafranca
fes les gestions oportunes per tal que el Departament de
Justícia de la Generalitat acordés la concessió d’un quart
jutjat a Vilafranca i l’inici de les obres del nou edifici judicial.
Els grups Socialista (PSC-ICV) i d’ERC van presentar una
esmena en què recordava que l’Ajuntament de Vilafranca
ja feia temps que estava fent gestions per obtenir el quart
jutjat i que les obres ja estaven adjudicades i tan sols
pendent d’ultimar les prospeccions arqueològiques per
començar-les.
Aprovada per unanimitat amb l’esmena incorporada.

Moció sobre la Llei de Partits. El grup de la CUP va presentar
una moció proposant que l’Ajuntament fes arribar una carta
al Govern de l’estat espanyol exigint la derogació de la Llei
de Partits. El grup Socialista (PSC-ICV) va presentar una
esmena en el sentit que l’Ajuntament demanés l’inici d’un
procés de revisió de la Llei de Partits que inclogués la

participació i el consens del major nombre possible de
formacions polítiques.
L’esmena va ser aprovada amb els vots a favor del grup
SOCIALISTA (PSC-ICV), els vots en contra dels grups d’ERC,
del PP i de la CUP i les abstencions del grup de CiU.
La moció, amb l’esmena incorporada, va ser aprovada amb
els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC
i de la CUP), el vot en contra del grup del PP i les abstencions
del grup de CiU.

Moció sobre la normativa d’estrangeria. El grup de la CUP
va presentar una moció en què demanava instar al Govern
de l’estat la supressió del contracte de treball com a requisit
imprescindible i l’ampliació del termini de tres mesos del
procés de regularització, així com la renovació de les targetes
de residència denegades i la concessió de permisos
provisionals.
La moció va ser rebutjada amb el vot a favor del grup de la
CUP i el vot en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV),
de CiU, d’ERC i del PP.

Moció contra la precarietat i el tancament d’empreses.
El grup de la CUP va presentar una moció en què proposava,
entre d’altres, que l’Ajuntament de Vilafranca es posicionés
a favor de la lluita dels i les treballadores de MiniWatt i les
altres empreses en situació de tancament, que en les
condicions dels concursos de subministrament l’Ajuntament
de Vilafranca tingui en compte com a valor que l’empresa
proveïdora tingui un arrelament i una solvència en el país
i que l’Ajuntament de Vilafranca no compri productes que
siguin elaborats per empreses que s’hagin deslocalitzat dels
Països Catalans.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar una
esmena en el sentit que retirar els dos darrers punts proposats
ja que vulneren la llei.
L’esmena va ser aprovada amb els vots a favor dels grups
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i del PP i els vots 6 en contra
dels grups de la CUP i de CiU.

Informe de la Sindicatura de Greuges 2004. D’acord amb el
Reglament Orgànic Municipal, la Síndica de Greuges de
Vilafranca Glòria Valeri va presentar al ple la memòria de
la Sindicatura corresponent a 2004. Valeri va afirmar que
l’Ajuntament ha de millorar la comunicació amb la ciutadania,
responent les peticions amb rapidesa, i si es produeixen
retards, explicar-los a les persones interessades. La Síndica
va constatar millores els serveis municipals de Via Pública
i d’Informació al Consumidor. No obstant va dir que l’any
2004 es van produir queixes ciutadanes respecte als Serveis
Socials i Policia Local. Sobre Serveis Socials va afirmar que
probablement caldria enfortir l’apartat de recursos humans
i, quant a la Policia Local, caldria unificar criteris alhora de

17 / maig / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

respondre a consultes idèntiques.
Glòria Valeri va remarcar l’important increment del nombre
de casos atesos per la Sindicatura (43 expedients i 96
assessoraments o gestions), i va destacar el nombre de casos
resolts a través de la mediació.

Cessió de terrenys per a la Comissaria dels Mossos
d’Esquadra. Es va aprovar la cessió gratuïta a la Generalitat
de Catalunya (Departament d’Interior) dels terrenys de
2.323,85 m2, situats al sector del parc de Llevant (carrer
de Subirats) al costat de l’actual central de trànsit dels
Mossos d’Esquadra, per tal que hi construeixi la Comissaria
de la Policia de la Generalitat (Mossos d’Esquadra). Aquesta
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comissaria ha d’entrar en servei dins de l’any 2007. En el
mateix sector del parc de Llevant es construiran en el futur
també les noves dependències de la Policia Local.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, de CiU i del PP i l’abstenció del grup de la
CUP.

Adhesió a la Xarxa de Ciutats pel Clima.  Es va acordar
l’adhesió de l’Ajuntament de Vilafranca a la Xarxa Espanyola
de Ciutats pel Clima, que s’ha de constituir el mes de juny.
La xarxa està impulsada per la FEMP i el Ministeri de Medi
Ambient i demana un compromís clar de les ciutats per
reduir les emissions de gasos (trànsit, transport públic,
energies alternatives, etc.).
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA (PSC-
ICV), d’ERC, de CiU i del PP i l’abstenció del grup de la
CUP.

Cessió de terrenys per a un nou centre educatiu a la Girada.
Es va acordar la cessió al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya d’un solar de 14.826,12 m2 situat
al barri de la Girada i fruit de la urbanització del sector La
Girada 2, per a la construcció d’un nou centre educatiu
(nova escola i nou institut). Es tracta de formalitzar el darrer
tràmit per a cedir a la Generalitat els terrenys necessaris
per a construir aquests equipaments.
Aprovat per unanimitat.

Concessió de Medalles de la Vila. Es va acordar la concessió
de la Medalla de la Vila a quatre persones i tres entitats de
Vilafranca atesa la seva trajectòria personal i social.
Enguany es lliurarà la medalla de la Vila a:
• Ignàsia Farran Farràs, per la seva tasca d’impuls d’iniciatives
a favor de la salut, la integració i el  reconeixement social
i laboral de les persones amb disminució.
• Carles Domènech Soler, socialment conegut com a “Mènec”,
en reconeixement a la seva trajectòria social i associativa,
a favor la cultura tradicional i cultural vilafranquina,
especialment com a casteller.
• Andreu Retamal Ojeda, per la seva tasca d’impuls del
moviment obrer, veïnal i sindical i per la defensa dels valors
democràtics a Vilafranca durant l’etapa franquista.
• Joan Martí Soler, artísticament conegut com a “Janio
Marti”, en reconeixement a la seva trajectòria musical com
a músic, director i compositor, fent d’ambaixador de Vilafranca
amb la seva orquestra.
• Casino Unió Comercial, en reconeixement als cent cinquanta
anys d’activitat associativa en la promoció social de la cultura
i el lleure.
• Atlètic Club Vilafranca, en reconeixement a la formació i
promoció de l’esport i de Vilafranca, des de l’any 1954.
• Creu Roja de Vilafranca, en reconeixement a la seva tasca
de formació i promoció de la solidaritat, del voluntariat i de
l’atenció a les persones.
Aprovat per unanimitat.

Adhesió al primer Congrés del Món Rural. Es va formalitzar
la candidatura de Vilafranca del Penedès com a “ciutat
adherida” al Primer Congrés del Món Rural de Catalunya.
En el mes de març de 2006, Vilafranca acollirà una de les
ponències sobre indústries agroalimentàries.
Aprovat per unanimitat.

Substitucions de representants del grup del PP. A proposta
del grup municipal del PP es van aprovar algunes
substitucions de representants d’aquest grup en diferents
organismes municipals. Així Miquel Torres Rubio substitueix
Eladio García Lodeiro al Consell Municipal sobre Policia
Comunitària, Joan Morató Mascaró substitueix Eladio García
Lodeiro al Consell Municipal de Medi Ambient, Enric
Villanueva Cabado substitueix Mª Dolores Fernández-Calvillo
i López de la Nieta al Consell Escolar Municipal, Jordi Bové
Moncusí substitueix respectivament Montserrat Blasco
Pozzan al consell rector del Patronat Municipal del Teatre
de Cal Bolet i Mª Dolores Fernández-Calvillo y López de la
Nieta al consell rector de l’organisme autònom municipal
Torras i Bages.
Aprovat per unanimitat.

Canvis a la junta de SERCOM, SL. El ple constituït en junta
extraordinària de socis de la societat privada municipal
“Serveis Municipals de Comunicació, SL” (SERCOM, S.L),
va aprovar la substitució d’Antoni Alsina Felip per Jordi Roig
Font com a representant del grup municipal del PP al consell
d’administració de la societat.
Aprovat per unanimitat.

Canvis a la junta de SOVIPAR, SL. El ple constituït en junta
extraordinària de socis de la societat privada municipal
“Societat Vilafranquina d’Aparcaments, SL” (SOVIPAR, SL),
va aprovar la substitució d’Eladio García Lodeiro per Enric
Villanueva Cabado com a representant del grup municipal
del PP al consell d’administració de la societat.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre declaracions homòfobes. El grup municipal de
la CUP va presentar una moció que va ser encapçalada
també pels grups d’ERC i SOCIALISTA (PSC-ICV) en la qual,
donades les crides realitzades per representants de l’església
catòlica per a què els funcionaris públics es neguin a casar
persones homosexuals i les declaracions de recolzament
que han realitzat alguns polítics a favor d’aquestes
declaracions, es va acordar vetllar i garantir els drets civils
de tots els ciutadans/es de la Vila, demanar al govern que
actuï amb tolerància zero sobre qualsevol tipus de declaració
homòfoba i demanar a tots els grups polítics de l’ajuntament
de Vilafranca que expulsin dels seus partits a tots aquells
càrrecs públics que facin declaracions que vulnerin els drets
de qualsevol ciutadà i demanar també a tots els grups
polítics de l’ajuntament de Vilafranca que expressin el seu
suport als drets de gais i lesbianes.
Aprovada per unanimitat.

Cal fer esment que en el debat de la moció següent es va
produir una indisposició d’una regidora del grup municipal
de CiU i, arran del seu trasllat a un centre hospitalari,
l’alcalde Marcel Esteve, amb la conformitat de tots els grups
municipals, va donar per finalitzada la sessió.
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D I L L U N S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El contrapunt. Opinió
14.24 Agenda cultural. Activitats
14.27 De tot arreu. Notícies
14.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
14.55 Sobrevent. Activitats aèries i marines
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El contrapunt. Opinió
15.24 Agenda cultural. Activitats
15.27 De tot arreu. Notícies
15.30 Els esports. Resum del partit
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El contrapunt. Opinió
16.24 Agenda cultural. Activitats
16.27 De tot arreu. Notícies
16.30 Diades castelleres
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I M A R T S

MATí
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.24 Agenda cultural. Activitats
14.27 De tot arreu. Notícies
14.30 El reportatge.
14.40 Vilafranca opina. Enquesta
14.50 L’Arrel de la salut, Publireportatge
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.24 Agenda cultural. Activitats
15.27 De tot arreu. Notícies
15.30 Els esports.
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.24 Agenda cultural. Activitats
16.27 De tot arreu. Notícies
16.30 L’art de viure. Informació social i cultural
16.45 La cuina de l’àvia Remei. Receptes
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I M E C R E S

MATí
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.24 Agenda cultural. Activitats
14.27 De tot arreu. Notícies
14.30 Retalls d’història de Catalunya. 

Reportatges
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.24 Agenda cultural. Activitats
15.27 De tot arreu. Notícies
15.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat 
esportiva
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El contrapunt. Opinió
16.24 Agenda cultural. Activitats
16.27 De tot arreu. Notícies
16.30 Va de castells. Tot sobre el món casteller
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I J O U S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.24 Agenda cultural. Activitats
14.27 De tot arreu. Notícies
14.30 L’entrevista.
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.24 Agenda cultural. Activitats
15.27 De tot arreu. Notícies
15.30 Top motor. Rivista del motor a Catalunya
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.24 Agenda cultural. Activitats
16.27 De tot arreu. Notícies
16.30 DB. Actualitat musical
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I V E N D R E S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.24 Agenda cultural. Activitats
14.27 De tot arreu. Notícies
14.30 El reportatge.
14.40 Solidària. Notícies i reportatges sobre 

cooperació

15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.24 Agenda cultural. Activitats
15.27 De tot arreu. Notícies
15.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.24 Agenda cultural. Activitats
16.27 De tot arreu. Notícies
16.30 Diccionari de la diversitat. Sèrie documental
16.45 La cuina de l’àvia Remei. Receptes
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I S S A B T E

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.20 Les notícies de la setmana. Edició dissabte
14.35 Fanzivid. Programa de cinema
15.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
15.20 Poemes pel Penedès. Música, Paton Soler
15.30 El book insígnia. El món dels llibres
16.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
16.20 Les notícies de la setmana. Edició dissabte.

Amb subtitulat per a persones sordes
16.35 La setmana. Reportatges d’actualitat
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

D I U M E N G E

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
08.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
11.00 Repetició de l’emissió del dia anterior
13.00 DO. Programació de la XTVL

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.20 Les notícies de la setmana. Edició diumenge
14.35 Actualitat.
14.45 Agenda 21. Sostenibilitat des de l’àmbit local
15.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
15.20 Espais urbans de Vilafranca. Reportatges
15.30 Ballem-la. El món de la sardana
16.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
16.20 Les notícies de la setmana. Edició diumenge.

Amb subtitulat per a persones sordes
16.35 La Malla. Actualitat tecnològica
17.00 Repetició dels programes (cada 3 hores)

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
02.00 Repetició de l’emissió

www.rtvvilafranca.com




