
serveis socials

Aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa un nou servei assistencial per a les persones grans i dependents, el
Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny. A Vilafranca, fins ara havien coexistit dos centres assistencials
d’atenció sociosanitària: la Clínica del Carme i la Residència Sant Francesc, a l’antic hospital. Aquest dos centre
oferien fins ara 205 llits de llarga estada i 15 places d’Hospital de Dia. A més, a la Residència Sant Francesc
també hi ha 33 places de residència assistida, en col.laboració amb el Departament de Benestar i Família de la
Generalitat.
El Consorci Sociosanitari de Vilafranca es va constituir l’any 2002 amb dos grans objectius: gestionar conjuntament
els dos centres esmentats i impulsar la construcció d’un nou centre sociosanitari a la Vila. El consorci és una entitat
participada per l’Ajuntament de Vilafranca i pel Consorci Hospitalari de Catalunya, entitat compromesa amb l’atenció
a les persones dependents i amb una sanitat de qualitat.
El centre està construït sobre uns terrenys per a equipaments cedits per l’Ajuntament de Vilafranca al barri del
Molí d’en Rovira, concretament tocant a la carretera de Vilanova i al costat de la rotonda d’accés al barri de la
Girada. Es tracta d’un edifici equipat, modern i confortable, amb grans espais oberts al paisatge mitjançant grans
finestrals que li proporcionen molta llum.
El centre té una capacitat de 250 places sociosanitàries, que permeten ingressos de llarga i mitja estada o temporals;
també s’inclouen llits per a psicogeriatria (Alzheimer, etc.). Una bona part de les habitacions són dobles i estan
equipades amb mobiliari adaptat. L’oferta assistencial es complementa amb 40 places d’Hospital de Dia. A més
dels serveis de suport necessaris per garantir l’allotjament i la manutenció, el centre també compta amb una
cafeteria.

Més places per a la gent gran
La posada en marxa del Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny comportarà el tancament definitiu de
la Clínica del Carme, on s’hi construiran edifici d’habitatges, i la transformació assistencial de la Residència Sant
Francesc en un centre de caire social que incrementa fins a 62 les places de residència assistida i incorpora un
Centre de Dia per a 25 places.
Un cop posats en marxa aquests serveis, la comarca de l’Alt Penedès, i concretament Vilafranca, incrementarà els

Vilafranca estrena el nou Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny al barri Molí d’en Rovira
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L’opinió dels grups municipals
dispositius assistencials amb 45 places sociosanitàries, 29
places de residència assistida, un Centre de Dia per a 25
persones i l’increment de l’Hospital de Dia Sociosanitari.

El nom de Ricard Fortuny
Ricard Fortuny (1880-1955), metge de professió, va participar
i impulsar moltes i diverses iniciatives vinculades a l’art i la
cultura. Va ser secretari del Niu d’Art i un dels impulsors
l’any 1926 la I Exposició d’Art del Penedès, manifestació
cultural que va donar lloc, anys més tard, a la fundació del
Museu de Vilafranca. L’any 1915 va fundar l’escola Montessori
a Vilafranca, un sistema que propugnava aprendre jugant.
Era un ensenyament mixt, no religiós i en català. Va contribuir
a fundar centenars de biblioteques públiques a tota Espanya
i va ser un dels tres fundadors l’any 1903 de la revista
setmanal infantil en català “Patufet”, que va contribuir a
l’alfabetització en català de moltes generacions d’infants i
joves. Va ser metge titular de l’ajuntament visitant famílies
sense recursos. Va fundar també una escola d’infermeres a
Vilafranca.

Posada en marxa
Amb el trasllat de les 205 persones que residien a la Clínica
del Carme i a la Residència Sant Francesc, el nou Centre
Sociosanitari ha entrat en servei aquest passat 15 d’octubre.
Els dies 1 i 2 d’octubre, abans de la seva entrada en
funcionament, es van organitzar unes jornades de portes
obertes adreçades a professionals i a la població en general.

SOCIALISTA (PSC-ICV): El nou Centre
Sociosanitari que s’ha obert aquest mes al
barri del Molí d’en Rovira, no només és un
dels més grans de Catalunya, el que ens
permetrà una major acollida als nostres avis,
sinó que està dotat amb les millors tècniques
d’assistència i de confort, cosa que permetrà
a la nostra gent gran, ser tractada com es
mereix. Fruit d’aquest centre i d’altres acords
amb la conselleria, Vilafranca esdevé
capdavantera en serveis a la gent gran.

CIU: Un centre d’aquestes característiques
és molt important que sigui a Vilafranca. Les
instal.lacions de la Clínica del Carme i l’antic
Hospital havien quedat antigues i desfassades,
tot i que l’atenció que reben les persones
que hi són és immillorable. Aquest és un pas
més per aconseguir que tinguin un ambient
més agradable on estar, i així obrir més el
centre a la vila. Però de moment no hi ha un
increment significatiu de places, ara queda
treballar per aconseguir-ho.

ERC: Per ERC la posta en marxa del Centre
Sociosanitari Ricard Fortuny no és un punt
i final sinó un punt i seguit en l’atenció que
cal prestar a la gent gran de Vilafranca i
comarca. Hem aconseguit que s’incrementin
les places de residència sociosanitària amb
una notable millora de la qualitat assistencial
i evidentment una millora de l’espai físic i
ara cal treballar perquè la residència Sant
Francesc pugui tenir més places de residència
assistida i de Centre de Dia.

PP: Representa una millora considerable
respecte a les instal·lacions que hi havia
abans. En un futur, davant del creixent
envelliment de la població, s’hauran de
destinar molt més recursos per cobrir les
necessitats de les persones de la tercera edat,
per construir més residències i pisos assistits,
així com facilitar els mitjans necessaris perquè
les que  vulguin i la seva salut els hi permeti
es quedin a la seva llar.

CUP: Les atencions sanitàries d’aquests
centres estan molt protocolaritzades i
estandaritzades. Ens preocupa però l’atenció
social. Creiem que és necessari aconseguir
que els residents no perdin les arrels i que
es faci el possible per no convertir-se en un
gueto aïllat només visitats pels familiars. Cal
que sigui un centre on es parli la mateixa
llengua dels residents i on es participi de la
seva realitat social a través de festes,
d’intercanvis, de jornades, etc.

15 Butlletí núm. 180

2 0 0 5  o c t u b r e



La presència de gats vagabunds als carrers és freqüent
en tots els municipis, grans i petits, i Vilafranca no n’és
una excepció. Quan la presència de gats al carrer és
equilibrada, proporciona beneficis sobre l’entorn (control
de rosegadors) i a les persones amants d’aquests animals.
Altres vegades, quan la població de gats augmenta
exageradament es produeixen importants molèsties al
veïnat de brutícia, de sorolls per les baralles entre ells,
etc.
Per abordar aquesta problemàtica els municipis han
optat per diversos tipus d’actuacions, moltes vegades
encaminades a l’eliminació dels gats com si es tractessin
d’una plaga. Però les experiències han demostrat que
aquestes colònies acostumen a refer-se en un temps
relativament curt.
És per aquest motiu que es creu que les solucions han
de passar per respectar les colònies formades, sempre
que l’espai que ocupin ho permeti i s’aconsegueixi un
equilibri que no generi conflictes. Experiències a nivell
internacional  avalen aquest  p lante jament
intervencionista.

Què és una colònia controlada de gats?
La implantació de colònies controlades de gats al carrer
és una forma de buscar un equilibri de relació entre les
persones i els animals. S’actua sobre colònies naturals,
és a dir, que ja existeixen. Es capturen els gats, se’ls
sotmet a una revisió veterinària per descartar que no
pateixin cap malaltia contagiosa i, si són animals sans,
se’ls esterilitza per evitar que es reprodueixin. Un cop
que els gats s’han recuperat de la intervenció, se’ls
allibera al mateix indret on se’ls va capturar.
Als espais de la via pública on s’implanta una colònia
s’hi instal·len uns cilindres de ciment que serviran
d’aixopluc pels gats i per a posar-hi l’aliment i l’aigua.
El voluntariat és la peça fonamental per tirar endavant
una colònia. Així, a Vilafranca es treballa conjuntament

salut
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Vilafranca treballa per controlar les
colònies de gats del carrer

entre l’Associació d’Acolliment i Protecció d’Animals
de l’Alt Penedès (APAAP), l’Ajuntament i persones que
voluntàriament es comprometen a tenir cura de les
colònies.

Quins són els avantatges d’una colònia
controlada?
Els gats de les colònies controlades s’alimenten
exclusivament de pinso i aigua, d’aquesta manera evitem
que s’embrutin els carrers amb restes d’aliments orgànics.
Les mesures per al control de la natalitat permeten
mantenir una població més estable, contribueixen a
millorar l’estat sanitari dels individus i eviten els
problemes derivats de la gestació, el part i l’alletament.
Els gats viuen feliços al carrer. La seva presència dóna
vida a molts ciutadans i encant als espais públics.
Aquests gats no toleren la captivitat i difícilment accepten
l’adopció.

Si vols formar part del voluntariat
Si t’agraden els animals o si habitualment ja alimentes alguna colònia de gats al carrer, pots posar-te en
contacte amb el Servei de Salut de l’Ajuntament (tel. 93 892 03 58) per col·laborar en el programa.
Cal recordar que l’Ordenança municipal de protecció dels animals i de la seva tinença prohibeix donar menjar
als animals al carrer, a no ser que es disposi d’una autorització específica per fer-ho. Aquesta mesura s’ha
hagut de prendre ja que a vegades hi ha persones que amb el seu afany proteccionista i amb manca d’informació
donen aliments poc apropiats, tan pel què fa a la quantitat com a la qualitat. Aquest hàbit provoca poblacions
d’animals que es reprodueixen amb facilitat per l’excés d’aliment i per la manca de depredadors i que pateixen
estats de salut deficitaris, a causa d’una mala dieta alimentària i també de l’amuntegament.
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GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA (PSC-ICV)

Vivim en una societat on determinats paràmetres tenen per si sols, sense haver de justificar res més, un
valor afegit que ningú els hi nega. Ser una persona alta està més ben valorat que ser baixa, una persona
prima és socialment millor que una de grassa, i tenir cabells és millor que ser calb. El mateix passa amb
la joventut, a qui se li suposa uns valors intrínsecs i que, per tant, no els han de demostrar en detriment
de la gent gran, que o ho demostra o sembla que ha perdut tot el protagonisme social.
En menys de 50 anys, la gent gran ha passat de ser un referent familiar i social a una mena de col·lectiu
marginal. Des de les polítiques socialistes cal lluitar, i de fet així s’està fent, per posar les coses al seu lloc.
La nostra gent gran, no només representa una part substancial de la població sinó que l’augment de
l’esperança de vida farà que el col·lectiu de jubilats i jubilades sigui cada vegada més nombrós. Per tant,
no només signifiquen una font insubstituïble de saviesa i experiència sinó un recurs humà socialment
transformador.
Des del Pla per la Gent Gran de l’Ajuntament de Vilafranca fa temps que treballem aquests temes. S’ha
editat la Carta de Serveis per a la Gent Gran i s’ha fet arribar a tots el interessats. La Carta pretén ser una
eina útil per trobar les ofertes assistencials, lúdiques, sanitàries, culturals, esportives i de tota mena que
els nostres avis poden necessitar.
Recentment s’ha posat en marxa un nou equipament. El nou Centre Sociosanitari de Vilafranca, que du el
nom de l’il·lustre vilafranquí Ricard Fortuny, representa la culminació d’un procés negociador i d’unes
inversions municipals importants.
Aquest nou centre, un dels més grans de Catalunya, situa Vilafranca com una de les ciutats amb més places
en aquest tipus d’assistència i el que és més important, assegura la qualitat i el confort que es mereix la
nostra gent gran.
El centre, que acollirà els residents que fins ara estaven a la Residència de Sant Francesc i a la Clínica del
Carme, té una capacitat de 250 places, més d’un 20% que les existents fins ara i permetrà també augmentar
les places de residència assistida a Sant Francesc, així com les places del centre de dia. El nou centre en
definitiva és un bon exemple de les polítiques socials i sanitàries adreçades als nostres avis. Però caldrà
anar molt més enllà, i des de l’equip de govern hi ha la voluntat d’anar-hi.
La voluntat majoritària de la nostra gent gran no és anar a una residència sinó quedar-se a casa seva. Caldrà
per tant incrementar els serveis d’ajut a domicili, els serveis de telealarma i el xec-servei. Caldrà prestar
especial atenció a la supressió de barreres arquitectòniques, a la instal·lació d’ascensors en alguns immobles
antics per facilitar l’accessibilitat. Caldrà atendre necessitats d’esbarjo i de companyia, afavorint el voluntariat.
Caldrà prestar atenció a la instal·lació de mobiliari més ergonòmic i a la utilització d’electrodomèstics més
segurs. La creació d’habitatges especials per a gent gran amb espais i serveis compartits. Facilitar els espais
intergeneracionals i tenir en compte la gent gran a l’hora de dissenyar els parcs i el mobiliari urbà.
Estem convençuts també que cal, no només fer polítiques per a la gent gran, sinó que cal fer-les amb la
gent gran. La Comissió pel Benestar de la Gent Gran a Vilafranca n’és un bon exemple i caldrà continuar
impulsant la col·laboració dels nostres avis en els processos participatius. No ens podem, de cap manera,
permetre el luxe de malbaratar els coneixements, la saviesa i l’experiència d’aquest col·lectiu.
Des de l’ajuntament de Vilafranca fa temps que hi treballem, estem satisfets amb la feina feta, però no
cofois. Caldrà continuar treballant i ho farem.
Sempre s’ha dit que el futur és dels joves, però ara podem dir que cada vegada la gent gran té més i millor
futur.

La gent gran, el futur
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El govern del PSOE ens ha portat a una situació que farà, probablement, que el futur de Vilafranca
Televisió estigui en perill. Segons la nova llei aprovada sobre la Televisió Digital Terrestre (TDT), en el
territori que comprèn l’Alt i Baix Penedès i el Garraf, només podran coexistir dues televisions locals
públiques. És a dir, que televisions petites com tenen a La Granada, Sant Sadurní o Gelida, per posar
alguns exemples, desapareixeran segur. Igual passarà al Baix Penedès i al Garraf, on finalment només
les televisions de Vilanova, El Vendrell i Vilafranca tindran prou potència per existir.
Però són tres i, com hem dit abans, només n’hi caben dues.
És evident que Vilanova ho té fàcil: totes les informacions que ens arriben donen a entendre que Vilanova
tindrà un dels dos canals. Segurament Vilanova està ben posicionada políticament, mentre que Vilafranca,
com sempre passa en els temes importants, n’ha quedat al marge i s’haurà d’entendre amb els del
Vendrell per negociar l’altre canal.

Com s’ha arribat a aquesta situació.
La televisió és un mitjà d’informació molt poderós. Qui controli la televisió, i per tant la informació que
s’hi dóna, té molt de poder. El PSOE, d’entrada s’ha enrocat a voler donar una altra llicència de televisió
privada, amb un nou canal analògic (com els que tenim fins ara), al grup PRISA, o sigui els que controlen
la Cadena Ser, el Canal +, etc., coneguts per la seva afinitat política al partit socialista, per així estar
ben posicionats a l’hora d’obtenir directament els nous canals digitals reservats per a cadenes privades.
Però això no ho es tot, el govern ha reservat deu canals (deu!) per a TV3, cadena controlada pel govern
català. Això ha limitat molt que les televisions locals com Vilafranca Televisió puguin seguir fent la seva
feina de ser una televisió propera i d’informació local i comarcal.

Una situació que perjudica Vilafranca, i perjudica Catalunya.
El PSOE, amb aquesta situació, perjudica i molt als catalans. El fet d’incrementar amb una altra cadena
de televisió privada d’àmbit espanyol, perjudica al català que veu com cada cop va tenint menys i menys
presència a la televisió. El mateix passa en eliminar les televisions locals, que feien la seva feina en
aquesta tasca de normalització de la nostra llengua. Alguns pensaran que les TV locals que quedaran
ja faran aquesta feina, però la llei aprovada pels socialistes no preveu que les emissions siguin només
en català sinó només el 50%. És a dir que ens podem trobar que en una hipotètica Vilafranca Televisió
es passin pel·lícules o documentals en castellà, perquè així vingui imposat. Demencial

Ara, a córrer.
La nova llei especifica que qui vulgui algun canal ha de presentar una sol·licitud i un projecte a mitjans
d’octubre. O sigui ja! El nostre grup, Convergència i Unió, ha instat al govern de Vilafranca a fer la
sol·licitud el més ràpid possible, i la representant del govern al consell d’administració ens ha dit que
primer cal diàleg amb les poblacions de Vilanova i El Vendrell. D’acord, cal diàleg però cal fer la feina.
Seria imperdonable que l’alcalde de Vilafranca no faci la seva feina i el govern vilafranquí s’adormi. Cal
ser ambiciosos. Ens hi juguem molt, no només el futur de la nostra televisió, també cal tenir en compte
què passarà amb les persones que actualment treballen a la televisió local. Nosaltres volem una televisió
pròpia i de qualitat, malgrat haguem de compartir algunes coses amb els del Baix Penedès. Això no ens
ha d’amoïnar: si hi ha ganes i visió de futur ens en sortirem.

Vilafranca Televisió en perill
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Vilafranca del Penedès és una ciutat mitjana i amb una extensió de 19’63 km2 està situada sobre un
turó a 223 metres sobre el nivell del mar, amb un clima mediterrani i amb una pluviometria no massa
elevada. Els seus carrers en general no són gaire costeruts sinó més aviat planers.

Per tant Vilafranca és una ciutat ideal per poder fer-hi els desplaçaments a peu o amb bicicleta, disposant
així d’una ciutat més tranquil·la, humana i ecològica. Curiosament això no succeeix, més aviat estem
lluny d’aquest punt. Els cotxes envaeixen la ciutat. Un 30% dels ciutadans ocupen més del 60% de
l’espai viari i acaparen la majoria de les inversions.

Els cotxes i les motos són els principals responsables de la contaminació atmosfèrica, de la contaminació
acústica, de la congestió crònica dels carrers, del mal servei dels transports públics enganxats en els
embussos, de moltes vides. En fi, un empobriment de la qualitat de vida per a tothom.

La posada en marxa de les illes de vianants va ser un avanç per a la qualitat de vida dels nostres ciutadans
i ciutadanes, i un impuls per al centre comercial de la vila. La ciutat s’ha anat adaptant per tal que els
desplaçaments a peu siguin el més segur possibles, però aquesta prioritat no és va traduir en el seu
moment en una millora per a la mobilitat en bicicleta.

És cert que hi ha sectors que encara es pregunten si primer calen els carrils-bici, o si abans hi ha d’haver
persones que facin els seus trajectes en bicicleta. Però molta més gent utilitzaria aquest mitjà de transport
si hi hagués les condicions necessàries per fer-ho. Encara hi ha ciutadans als quals els fa por circular
amb bicicleta per Vilafranca. També és òbvia la facilitat de construir carrils-bici en obra nova que no
pas fer-ho en zones ja urbanitzades.

Des del punt de vista d’ERC actualment hi ha un dèficit estructural pel que fa a la xarxa viària ciclable.
I ja es va perdre una gran oportunitat quan es van remodelar les avingudes de Barcelona i Tarragona,
finalitzant-ho ara amb la remodelació de la rambla Nostra Senyora, completant tot un eix viari.

Afortunadament avui tot està canviant i en els projectes de noves zones ja s’inclouen els carrils-bici
(Girada II, Molí d’en Rovira Sud, Pla del Diable, etc.). És cert que ara mateix hi ha zones mortes, però
en un futur no massa llunyà tots aquests carrils-bicis es podran connectar entre ells.

També tenim la propera posada en marxa de “zones 30” de cohabitació entre les bicicletes i els cotxes.
Tothom qui va en bicicleta per la ciutat sap que circular pel centre del carril és la opció més segura, i
amb la senyalització oportuna es potencia aquest aspecte.

Des d’ERC sempre apostarem per la mobilitat sostenible i per tenir una ciutat més tranquil·la, humana
i ecològica.

Cap a un transport més sostenible
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L’AUDITORI CONCEBUT PER L’EQUIP DE GOVERN ÉS UN PROJECTE MOLT AMBICIÓS. A part d’una
sala principal concebuda per escoltar musica, hi haurà dues sales més, una dedicada a activitats teatrals
i una altra a ball. També hi haurà despatxos per associacions.

ES FARÀ EN DUES FASES PER FALTA DE FINANÇAMENT. En principi estava previst que costés la
quantitat de 3.200.000 euros i es disposava d’aquests diners. Però solament la 1ª fase de la construcció
de l’auditori ja pujarà 2.999.971,54 euros, sense  que estigui inclòs l’import de les cadires retràctils
de la platea de la sala principal. El preu d’aquestes cadires pujarà tant o més que la resta de la quantitat
prevista per construir l’auditori, que és de 200.000 euros.
En el seu moment, a la vista  de la memòria de l’avantprojecte i les incorporacions que pretenia realitzar
l’Equip de Govern, el PP ja va anunciar que el cost total de l’Auditori seria molt més elevat que el que
es preveia, com al final serà. Se’ns va dir que el que dèiem no s’havia de tenir en compte, perquè
parlàvem a partir d’un avantprojecte. No van pensar que els avantprojectes serveixen no solament per
tenir una idea del que es vol construir i fer, si convé, les modificacions que siguin adients, sinó també
per conèixer el cost aproximat de l’obra, necessari per saber si es disposen dels recursos suficients per
tirar-la endavant i no trobar-se que no es disposen dels suficients diners per acabar l’obra.

NO SE SAP QUAN COSTARÀ LA 2ª FASE, NI D’ON ES TRAURAN ELS DINERS PER PAGAR-LA NI QUAN
S’EXECUTARÀ. A la  2ª  fase de construcció de l’Auditori es faran els acabats i els tancaments del foyer
vestíbul, del passadís de servei, de la sala petita destinada a activitats teatrals, del magatzem de la sala
petita i del magatzem d’instruments; i la totalitat de la sala de ball, el pati exterior, les sales per
associacions, el vestíbul associacions, els serveis vestidors, la sala de treball i el despatx...
Precisament, en el termini d’exposició al públic de la 1ª Fase del projecte de l’Auditori, el PP ha presentat
al·legacions demanant que en cas de que no es pogués realitzar la totalitat de l’obra de l’Auditori per
falta de finançament i s’hagués de fer per fases com sembla que es farà, en tot cas es redactes el projecte
sobre la totalitat del mateix. Així es coneixeria el cost total de l’obra. Ara no sabem quant costarà la
segona fase. Si no sabem el seu cost ens podem trobar després que el finançament que puguem aconseguir
 per aquesta segona fase sigui també insuficient, i s’hagi de realitzar una tercera.

ALTRES APORTACIONS DEL PP AL PROJECTE. En el seu moment vam proposar que hi hagués un doble
sostre a la sala principal de l’Auditori per millorar l’acústica i l’espai intermedi serveixi com a mínim
perquè es poguessin manipular amb comoditat els estris del sostre de la sala principal, com focus, etc.
També vam demanar que l’ampliació de la barra del bar. Aquestes aportacions han estat recollides en
el projecte d’execució de la 1ª Fase. En les al·legacions que hem presentat també demanàvem que la
petxina acústica prevista en l’escenari de la sala principal es converteixi en una pinta. El seu cost no
és gaire gran i  permetria fer actuacions teatrals  que no es poguessin fer al Casal i així com les que
estaven previstes realitzar a la sala petita mentre no s’acabi de construir.

L’Auditori



GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

21 Butlletí núm. 180

2 0 0 5  o c t u b r e

opinió del grup municipal

www.vilafranca.org/cup          cup@vilafranca.org

GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR

Donada la importància de la nova ordenació territorial al principat de Catalunya, on es planteja la supressió
de les províncies i la reformulació d’aquestes en vegueries, la Candidatura d’Unitat Popular vol donar
veu directe a la plataforma ciutadana Per una Vegueria Pròpia que defensa un Penedès amb identitat
pròpia i amb poder de decisió, ja que compartim tots els continguts que la plataforma defensa.

CARTA OBERTA A TOTS ELS PENEDESENCS
- Crida a la gent amb dignitat i coratge -

Benvolguts amics/amigues,

Fa tot just un any, l’Institut d’Estudis Penedesencs, va fer públic el “Manifest pel Penedès”, que, entre d’altres
consideracions, referents a l’adscripció històrica, reivindicava la necessitat que qualsevol nova estructura de
divisió territorial havia de garantir els vincles històrics del Penedès i la integritat de les nostres comarques.
Posteriorment, un grup de ciutadans vàrem fer una convocatòria oberta per decidir la viabilitat de crear una
Plataforma Cívica, i el 20 de maig d’enguany, en plenes Fires de Maig a Vilafranca del Penedès, va ser
constituïda l’entitat i es va fer públic el “Manifest a favor d’una Vegueria Pròpia”.

Durant aquests darrers cinc mesos hem obert el debat als mitjans de comunicació per tal de poder explicar
les raons i els avantatges de no ser xuclats per les altres vegueries veïnes, també per poder recuperar el més
aviat possible la unitat del territori, la del Penedès històric i així garantir la preservació de la identitat comarcal
conjuntament amb la millora de la gestió dels serveis públics i de les infrastructures. També recentment, hem
fet públic el document “Bases per una Vegueria Pròpia”, en el qual es donen 10 raons de qualitat per dir SI,
a fi que tot el que puguem fer des del territori, no hagi de venir des de més lluny.

Ara es l’hora de poder decidir si l’elecció dels nostres futurs representants al Parlament de Catalunya podrà
ser feta de manera directa i des del propi territori, des de la vegueria del Penedès, per defensar des d’aquí
els nostres interessos i resoldre les mancances. Si tindrem capacitat de decisió sobre els afers que ens
interessen. Si gaudirem d’una relació directa amb la Generalitat de Catalunya. Hem entrat en la fase decisiva.
És per això que us volem encoratjar un cop més a donar suport a la campanya a través de la vostra signatura
ens els fulls d’adhesió. Hem de fer que la idea i la il·lusió s’estenguin per tot el Penedès.

Cal que la nostra reivindicació sigui fortament significativa i moralment majoritària i en vistes a aquest suport,
hem d’aconseguir dels nostres polítics un compromís a favor de la comarca i la presa de consciència que aquí
hi tenen les arrels i la font de la seva representativitat. No poden inhibir-se o posar-se al marge dels penedesencs
i penedesenques. Cal que el govern de la Generalitat consulti el territori abans de prendre qualsevol decisió
i escolti el clam en favor d’una vegueria pròpia. La nostra institució primera ha de posar en pràctica el principi
de subsidiarietat i fer possible que des del territori es duguin a terme les tasques de govern que ens corresponguin
i a les quals tenim dret.

Reivindicar la Vegueria es una qüestió de supervivència col·lectiva. Ara és l’hora. Tots necessitem de tots per
ser més forts i combatius i assegurar més coherència democràtica, més equilibri social, més respecte i estima
pel que és nostre, més benestar i bon govern per a nosaltres i, de retop, per a tot Catalunya.

PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA
Alt Penedès+Anoia+Baix Penedès+Garraf
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19 / juliol / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Estudi de detall del sector Melió Residencial. Es va
aprovar definitivament un estudi de detall per a la
concreció de les característiques estètiques i constructives
de les futures edificacions a construir en un grup de
parcel·les del sector, recaients amb façana al passatge
de l’Hort del Nin.
Aprovat per unanimitat.

Conveni sobre la base de muntatge de la línia d’Alta
Velocitat. Es va aprovar el conveni de col·laboració entre
l’Administrador d’Infrastructures Ferroviàries (ADIF) i
l’Ajuntament de Vilafranca amb relació a la construcció
d’una base de muntatge i manteniment de la línia d’Alta
Velocitat a Vilafranca, en què bàsicament s’hi conté
que la superfície ocupada per la base de muntatge es
redueix de 17 a 11 hectàrees; que quan la base de
muntatge es transformi en una base de manteniment,
aquesta ocuparà 7 hectàrees de terreny; que el diferencial
de superfície es mantindrà com espai de reserva
ferroviària, però podran fer-s’hi usos d’interès ciutadà;
que la modificació del projecte preveurà també mesures
d’integració paisatgística de la base en el seu entorn;
i que es fa palès el compromís d’estudiar la viabilitat
d’una futura estació de trens regionals a Vilafranca, la
qual si no pogués situar-se en l’actual estació de RENFE
s’ubicaria en l’entorn de la base de manteniment, sense
que això suposés la desaparició de l’estació actual. El
projecte modificat preveurà mesures (ubicació d’un Punt
d’Apartador i Estacionament de Trens) que facin
tècnicament viable la construcció d’una estació de trens
regionals a la zona.
El regidor d’Urbanisme Josep Colomé va remarcar que
el conveni havia estat fruit de molta feina realitzada i
de múltiples reunions celebrades, que havien portat a
una revisió del projecte constructiu inicial. Colomé va
esmentar que es reduirà la superfície de la infrastructura
en gairebé el 60%, tot deixant 4 hectàrees per a
integració paisatgística de la base en el seu entorn. El
nou projecte s’enllestirà en tres mesos, els costos de
les mesures d’integració els assumeix l’ADIF (tot i que
el manteniment el farà l’Ajuntament) i és important
destacar que el conveni només es pot modificar de mutu
acord, i que es crearà una comissió de seguiment.
El grup municipal de CiU, en boca del regidor Pere
Regull, va presentar esmenes al conveni com que hauria
de ser part del conveni el Ministeri (és el competent
per decidir sobre estacions); que hauria de quedar clar

que els terrenys sobrants (de 17 a 11 hectàrees) es
desafectaran i es tornaran als seus propietaris; que es
procuri que els nous llocs de treball beneficiïn Vilafranca
i la comarca; que seria necessari establir en ferm el
deure d’implementar la nova estació de trens regionals,
prioritzant-se l’emplaçament de l’estació actual tret que
un estudi tècnic justifiqués clarament la seva
impossibilitat tècnica; i que l’ADIF hauria d’assumir
també els costos de manteniment de la zona d’integració
paisatgística.
Otger Amatller (CUP) va demanar si l’equip de govern
estaria disposat a deixar sobre la taula aquest punt per
negociar. Josep Ramon (PP) va demana que l’assumpte
restés sobre la taula perquè si se signa el conveni no
serà possible la proposta del PP de construir l’estació
de trens regionals en l’indret cèntric de l’actual estació.
Per part de l’equip de govern, Josep Colomé i l’alcalde
Marcel Esteve van respondre que la votació s’havia de
fer sens perjudici que es pugui avaluar la possibilitat
d’incorporar al text del conveni algun dels suggeriments
de CiU.
L’esmena de CiU va ser  rebutjada amb els  vots a favor
dels grups de CiU, del PP i de la CUP i els vots en
contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC.
Quant al dictamen, Otger Amatller (CUP) va dir afirmar
que la base de muntatge i de manteniment no aporta
res de bo per a Vilafranca i que la realitat és que amb
la base es perd terreny agrícola i paisatge natural, i amb
el conveni no se’n guanya, sinó que només se’n perd
una mica menys.
Josep Ramon (PP) va admetre que el conveni tenia
algun punt positiu, com la reducció de la superfície i
la integració paisatgística. A banda del PAET, caldria
preveure ara la construcció de vies mixtes i diagonals
a la zona de l’estació actual, i si no es fa així llavors
s’haurà perdut la possibilitat de l’estació de regionals
cèntrica.
Pere Regull (CiU), sobre la ubicació de l’estació de trens
regionals al centre, va afirmar que, a parer seu, s’haurien
de reservar terrenys al nord i al sud per a poder integrar
la tècnica coneguda com el “salt del moltó”, que faria
possible l’estació a la zona de l’actual de RENFE.
Josep Colomé, regidor d’Urbanisme, va recordar que
l’Ajuntament no havia decidit la construcció de la base.
Ha estat una imposició i, davant la impossibilitat d’aturar-
la, s’ha negociat de valent per minimitzar-ne l’impacte.
Va afirmar que amb el PAET queda oberta la possibilitat
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d’una estació de trens regionals.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC i els vots en contra dels grups de
CiU, del PP i de la CUP.

Compte general dels pressupostos. Es va aprovar el
Compte General dels Pressupostos de la Corporació
corresponent a l’exercici 2004, integrat pel de la pròpia
Entitat, Patronat Municipal d’Esports, Patronat Municipal
de Comerç i Turisme, Organisme Autònom Municipal
Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre Cal Bolet,
Serveis Municipals de Comunicació SL, Societat
Vilafranquina d’Aparcaments SL, Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca SA i Societat Municipal
d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups
de CIU i de la CUP.

Inventari del patrimoni. Es va aprovar l’inventari de
l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms,
corresponent a l’exercici 2004.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i del PP i les abstencions dels grups
de CIU i de la CUP.

Distribució dels fons de Cooperació Local. Es va acordar
distribuir els fons que rep l’Ajuntament de la Generalitat
destinada a serveis supramunicipals. La distribució es
fa a favor de la Mancomunitat Penedès-Garraf i del
Consell Comarcal de l’Alt Penedès, a parts iguals.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions
del grup de CiU.

Modificació de la relació de llocs de treball.
Es va acordar la modificació de la relació de llocs de
treball de l’Ajuntament per a l’any 2005, incrementar
la dedicació d’una plaça d’Educador/a de Llar i d’una
plaça d’Auxiliar d’Educador/a de Llar, fins arribar a
jornada sencera, i incrementar la dedicació de totes les
places d’Educador/a de Llar fins al 71%.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el Poble Sahrauí. Els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), de CiU, d’ERC i de la CUP van presentar
una moció en la qual es manifestava la preocupació i
rebuig a la repressió exercida per la policia del Marroc,
així com proclamava la necessitat que en el territoris
del Sàhara Occidental com en el Marroc el poble sahrauí
pugui exercir la lliure associació, expressió i manifestació
així com la resta de drets humans i democràtics.
El grup de la CUP va proposar una esmena en el sentit
d’enviar una nota de protesta al Ministeri d’Assumptes
Exteriors per la manca de protecció i defensa de la
delegació de diputats/es catalans/es que va anar a
verificar la situació de drets humans.
Tots els grups municipals van acceptar l’esmena i la

moció va ser aprovada per unanimitat.

Moció sobre la bandera i contra campanya d’una
associació. Els grups d’ERC, de CiU i de la CUP van
presentar una moció per Manifestar el suport de
l’Ajuntament de Vilafranca als ajuntaments denunciats
per l’associació Convivència Cívica Catalana per col·locar
únicament la senyera catalana a la Casa Consistorial
Aprovada amb els vots a favor dels grups d’ERC, de
CiU, de la CUP i SOCIALISTA (PSC-ICV) i el vot en
contra del grup del PP.

Moció sobre les pensions. El grup de CiU va presentar
una moció per tal que s’ iniciés una campanya informativa
pels vilatans, en especial, al col·lectiu de la gent gran
que és a qui més afecten aquestes mesures, per tal que
es puguin beneficiar de la compatibilitat del SOVI amb
les pensions de viduïtat, que ha entrat en vigor el dia
1 de setembre. Alhora es demanava al Govern de la
Generalitat, que en la línia de cercar millores socials i
econòmiques del catalans i catalanes, aprovi una llei
d’ajuts socials que busqui equiparar les pensions més
baixes al Salari Mínim Interprofessional.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre monuments públics. El grup de CiU va
proposar una moció per tal que les regidories de Cultura
i Via Pública elaborin conjuntament un pla de conservació
i manteniment dels monuments.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre possibles incidents a la Festa Major. El
grup de CiU va presentar una moció per tal que es fessin
les gestions necessàries perquè durant els dies de la
Festa Major hi hagués efectius de seguretat suficients
per tal d’atendre i solucionar possibles incidents. Després
d’una esmena del grup SOCIALISTA (PSC-ICV) i
acceptada per CiU, es va acordar fer les gestions
necessàries amb el Departament d’Interior de la
Generalitat i la Delegació del Govern per tal d’atendre
tota la planificació del servei de seguretat ciutadana
amb la col·laboració i suport de la Policia Local i instar
al govern de la Generalitat i al govern de l’Estat per tal
que adoptin les mesures necessàries per dur a terme
unes polítiques educatives en el civisme i la convivència.
La moció, amb la incorporació de l’esmena, va ser
aprovada amb els vots a favor dels grups de CIU,
SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i del PP i el vot en contra
del grup de la CUP.

Moció sobre nom de carrer. El grup del PP va presentar
una moció per tal que s’atorgués el nom de Joan Pau
II a un dels carrer de nova creació a Vilafranca.
Rebutjada amb el vot a favor del grup del PP, els vots
en contra dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), d’ERC i
de la CUP i les abstencions del grup de CiU.

Moció sobre el català a les fires. Els grups de la CUP i
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Cessió de terrenys a l’associació “Entrem-hi”. Es va
aprovar inicialment la cessió gratuïta d’una finca de
3.078 m2, situada al polígon industrial Domenys I, a
l’associació per a la integració de persones amb dificultats
sociolaboral “Entrem-hi” per tal que l’entitat hi construeixi
i posi en marxa unes instal·lacions destinades a la
integració  laboral i social de col·lectius amb dificultats,
en forma de nau per a magatzem i oficines i instal·lacions
complementàries. Les instal·lacions actuals de
l’associació cedides en ús estan situades a la zona Pous
d’en Rossell, i desapareixeran properament perquè estan
en un polígon d’actuació urbanística en procés de
desenvolupament.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i 5 en contra del
grup de CiU.

20 / setembre / 2005
Acords del Ple municipal ordinari

Conveni i acord de condicions de treball del personal.
Es va donar conformitat a les propostes de conveni
col·lectiu i d’acord de condicions, reguladores de les
condicions de treball del personal laboral i funcionari
de l’Ajuntament durant els anys 2005 al 2009, els
quals han rebut l’aprovació de la majoria del conjunt
de personal municipal.
Aprovat amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC, del PP i de la CUP i les abstencions
del grup de CiU.

Acomiadament laboral. Es va donar compte al ple del
decret de l’alcaldia de 15 de juliol de 2005 pel qual
es va resoldre la relació laboral amb una treballadora
municipal per incompliments contractuals.

de CiU van presentar una moció  en la qual proposava
l’elaboració d’un protocol o plec de condicions, per
assistir a les fires en qualitat d’expositor, on s’exigeixi,
entre d’altres requisits, el fet de complir la llei de política
lingüística i assegurar l’ús de la llengua catalana en
plena normalitat a les fires.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de la CUP, de
CiU, SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC i el vot en contra
del PP.

Moció sobre fons i arxius històrics. El grup de la CUP
va presentar una moció demanant que l’Ajuntament
establís contactes amb els propietaris/es de fons
bibliogràfics o arxius personals d’interès i que es
comprometés a catalogar-los i inventariar-los.
Els grups SOCIALISTA (PSC-ICV) i d’ERC van presentar
una esmena a la totalitat en la qual, donat que en
l’actualitat part dels fons bibliogràfics i documentals
es troben en mans privades, proposava que l’Ajuntament,
conjuntament amb el Museu de Vilafranca, signi un
conveni amb els propietaris/es (de caràcter voluntari)
d’aquest fons perquè els dipositi al Centre de
Documentació del Museu de Vilafranca per la seva
catalogació.
L’esmena va ser aprovada per unanimitat.

Moció sobre l’escolarització. El grup de la CUP va
presentar una moció en contra de l’anunci de les escoles

privades concertades de Vilafranca que els alumnes
assignats per la Comissió d’Escolarització que suposin
un augment de ràtio es matriculin en aquests centres
quan els arribi la resolució del director del Serveis
Territorials, cosa que pot suposar una demora de tres
mesos.
Després d’una esmena puntual dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC, acceptada per la CUP, la moció va
ser aprovada amb els vots a favor dels grups SOCIALISTA
(PSC-ICV), d’ERC i de la CUP i els vots en contra dels
grups de CiU i del PP.

Moció sobre la crisi del sector vitivinícola. Per la via
d’urgència es va presentar una moció de la Unió de
Pagesos en la qual s’instava al Govern de la Generalitat
de Catalunya, entre d’altres, a que aprovi un pressupost
extraordinari per eixugar el deute amb els pagesos per
inversions realitzades en el marc dels Plans de
Reestructuració i/o Reconversió de la vinya; a disposar
del Registre Vitivinícola de Catalunya finalitzat; a aprovar
un Pla d’abandonament amb fons comunitaris per certes
explotacions; i a que realitzi un estudi de costos de
producció de raïm i vi per utilitzar-lo en l’aplicació del
contracte tipus homologat i que permeti l’accés als ajuts
per la millora de la  transformació i comercialització als
cellers que signin contractes tipus homologats amb els
viticultors.
Aprovada per unanimitat.
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Separació del servei d’un funcionari. Es va donar
compte al ple del decret de l’alcaldia d’1 d’agost de
2005 pel qual es va imposar a un funcionari una sanció
de separació de servei per la comissió de falta molt
greu.

Canvi de composició al Patronat d’Esports. Es va
acceptar la renúncia temporal de la regidora Emília
Torres com a vocal del Patronat Municipal d’Esports,
en representació del grup municipal de CiU i es va
nomenar Joaquim Mach en el seu lloc.
Aprovat per unanimitat.

Canvis al Patronat de Cal Bolet i al Consell Escolar. A
proposta del grup de la CUP es va nomenar Olga
Montserrat com a representant d’aquest grup al Patronat
del Teatre Cal Bolet, en substitució de Gemma Girona
i Xavier Navarro en substitució d’Oriol Perelló com a
representant d’aquest grup al Consell Escolar Municipal.
Aprovat per unanimitat.

Moció sobre el Pla Territorial General. Es va aprovar una
moció presentada per l’entitat “Plataforma per una
Vegueria Pròpia” i amb la inclusió d’una esmena del
grup SOCIALISTA (PSC-ICV), en la qual es demanava
al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya
la creació d’un nou àmbit funcional de planificació
territorial dins la Revisió de Pla General Territorial de
Catalunya que contingui les comarques de l’Alt Penedès,
el Baix Penedès, el Garraf i aquells municipis de l’Anoia
que voluntàriament i lliurement s’adhereixin a aquesta
iniciativa. L’esmena del grup SOCIALISTA (PSC-ICV),
acceptada per la resta de grups plantejava que l’elaboració
del Pla Director de l’Alt Penedès pugui continuar, tot i
que s’hagi d’integrar al nou àmbit funcional que
plantejava la moció. L’esmena també demanava a la
Generalitat que definís amb urgència la divisió territorial
de Catalunya.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre una planta descalcificadora. El grup del
PP va presentar una moció en la qual demanava que
s’encarregués a l’Empresa Municipal d’Aigües, SA un
informe sobre el que costaria la construcció i
manteniment d’una planta descalcificadora  d’aigua
que donés servei a Vilafranca i la repercussió que podria
tenir sobre el preu del rebut. La resta de grups municipals
van objectar que aquest tipus de plantes són molt
costoses plantegen molts dubtes pel que fa a costos,
consum d’energia i efectes ambientals negatius.
Rebutjada amb el vot a favor del PP i els vots en contra
dels grups SOCIALISTA (PSC-ICV), de CiU, d’ERC i de
la CUP.

Moció sobre un nou institut. Els grups SOCIALISTA
(PSC-ICV) i d’ERC van presentar una moció en què
sol·licitava al Departament d’Educació de la Generalitat
de Catalunya que planifiqui la creació d’un Institut

d’Ensenyament Secundari a la zona de les Bassetes. La
moció plantejava que el nou IES situat al barri de la
Girada concentrarà en el futur la població dels barris
de la Girada i Molí d’en Rovira actualment en fase
consolidació i que el futur creixement de la Vila està
previst cap a la zona de les Bassetes i cal dotar la zona
nord de Vilafranca que inclou el barri de l’Espirall
d’equipaments educatius de secundària.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el professorat de l’Institut Eugeni d’Ors. El
grup municipal de CiU va presentar una moció en la
qual proposava que el Ple de l’Ajuntament recolzés la
comunitat educativa l’Institut Eugeni d’Ors en les seves
peticions al Departament d’Educació de la Generalitat
i que l’Equip de Govern continués instant al Departament
d’Educació de la Generalitat a atendre les necessitats
de Vilafranca en el sentit d’atorgar el personal necessari
que requereix i demana la direcció i els pares i mares
d’alumnes de l’institut.
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre el transport a Bellaterra. El grup municipal
de la CUP va presentar una moció en la qual demanava
que el govern municipal realitzés gestions per tal que
RENFE posi un servei de tren directe a Bellaterra o en
el seu defecte que el transbord a Martorell es correspongui
de manera coordinada, amb esperes no superiors a 10
minuts. Des de l’equip de govern es va explicar que
s’està elaborant el Pla de rodalies, i que la Generalitat
demanarà que la línia comenci a Vilafranca (almenys
una bona part dels trens).
Aprovada per unanimitat.

Moció sobre la línia d’alta tensió Baixàs-Bescanó. El
grup municipal de la CUP va presentar una moció en
què es proposava fer constar l’oposició de la corporació
al projecte de construcció de la línia d’interconnexió
elèctrica de 400 Kw x 2 entre Baixàs-Bescanó-
Sentmenat, es demanava al govern de la Generalitat de
Catalunya que es replantegés la necessitat d’aquesta
instal·lació i que vetllés per establir un nou model
energètic molt més descentralitzat i no depenent de
fonts energètiques d’origen nuclear i d’altres combustibles
fòssils.
Aprovada amb els vots a favor dels grups de la CUP, de
CiU, d’ERC i del regidor d’ICV dintre del grup
SOCIALISTA, el vot en contra del grup del PP i les
abstencions de la resta d’integrants del grup SOCIALISTA.
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L’Ajuntament posa a l’abast de tots els ciutadans un
CD-rom amb el qual els usuaris podran visualitzar i
consultar informació de Vilafranca d’una manera
novedosa: sobrevolant virtualment el terme municipal.
El projecte “Vilafranca a vol d’ocell”, coordinat des del
servei de Plànol i Estadística, s’ha dut a terme gràcies
a l’adquisició, per part de l’Ajuntament, de la tecnologia
dissenyada per l’empresa catalana Geovirtual, pionera
a Europa en el desenvolupament d’aquest tipus de
programari. Una imatge aèria en 3D del municipi i el
seu entorn és l’escenari de partida per navegar sobre
Vilafranca com si es tractés del pilotatge d’una avioneta,
maniobrant a través d’un menú i uns comandaments
de funcionament fàcil i intuïtiu.
A més de les esplèndides vistes aèries, el vol esdevé
interactiu ja que permet activar i desactivar capes
gràfiques del planejament urbanístic, la futura xarxa de
carrils bici, les rutes de bus, o bé visualitzar elements
del patrimoni de la Vila, equipaments i serveis, i futurs
projectes municipals. En definitiva, es tracta d’una
autèntica guia ciutadana que potenciarà la proximitat
dels vilatans al municipi.
El CD-rom “Vilafranca a vol d’ocell” es començarà a
distribuir a partir del dimecres 2 de novembre a l’Oficina

L’Ajuntament presenta
el CD-rom “Vilafranca a
vol d’ocell”

de Turisme de l’Ajuntament. Per recollir-lo només caldrà
retallar la butlleta que trobareu en la part inferior
d’aquesta mateixa plana i emplenar-la amb les dades
que es demanen.

BUTLLETA DE RECOLLIDA DEL CD-ROM

“VILAFRANCA A VOL D’OCELL”
Empleneu les dades, retalleu la butlleta i porteu-la a partir del dia 2 de novembre
a l’Oficina de Turisme de l’Ajuntament de Vilafranca, planta baixa de la Casa de
la Vila. Només es lliurarà un CD-ROM per cada butlleta emplenada.

NOM I COGNOMS ..............................................................................................................................

ADREÇA ...........................................................................................................................................

TELÈFON FIX ..............................................................................................

TELÈFON MÒBIL .........................................................................................

CORREU ELECTRÒNIC ................................................................................

ANY DE NAIXEMENT ...................................................................................
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D I L L U N S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El contrapunt. Opinió
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 Els esports.
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El contrapunt. Opinió
15.25 Agenda cultural. Activitats
15.30 Diades castelleres.
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El contrapunt. Opinió
16.25 Agenda cultural. Activitats
16.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
18.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
00.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 Ciutadella. Actualitat parlamentària
02.00 Repetició de l’emissió

D I M A R T S

MATí
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 El reportatge.
14.40 Vilafranca opina. Enquesta
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.25 Agenda cultural. Activitats
15.30 Els esports.
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.25 Agenda cultural. Activitats
16.30 Rodamón. Magazín de viatges
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
18.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
00.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 Rodamón. Magazín de viatges
02.00 Repetició de l’emissió

D I M E C R E S

MATí
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies

www.rtvvilafranca.com

14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 Punts i gols. Resum de l’actualitat esportiva
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.25 Agenda cultural. Activitats
15.30 Va de castells. Tot sobre el món casteller
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.25 Agenda cultural. Activitats
16.30 Memòria de Catalunya. Documental
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
18.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
00.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 Memòria de Catalunya. Documental
02.00 Repetició de l’emissió

D I J O U S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 Retalls d’història.
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.25 Agenda cultural. Activitats
15.30 A ritme de pedal. Magazín sobre el món de
la bicicleta
16.00 L’informatiu. Notícies
16.20 El tema del dia. Notícies
16.25 Agenda cultural. Activitats
16.30 L’entrevista.
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
18.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
00.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 L’entrevista.
02.00 Repetició de l’emissió

D I V E N D R E S

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu. Notícies
14.20 El tema del dia. Notícies
14.25 Agenda cultural. Activitats
14.30 El reportatge.
14.40 Solidària. Notícies i reportatges sobre 
cooperació
15.00 L’informatiu. Notícies
15.20 El tema del dia. Notícies
15.25 Agenda cultural. Activitats
15.30 Escenaris. Teatre, música i dansa
16.00 L’informatiu. Notícies

16.20 El tema del dia. Notícies
16.25 Agenda cultural. Activitats
16.30 La Malla. Actualitat tecnològica
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
18.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
20.00 Repetició de l’emissió
23.00 Repetició de l’emissió
00.30 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 La Malla. Actualitat tecnològica
02.00 Repetició de l’emissió

D I S S A B T E

MATÍ
05.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
08.00 Repetició de l’emissió d’ ahir
11.00 Repetició de l’emissió d’ ahir

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.20 Agenda cultural. Activitats
14.30 Les notícies de la setmana. Ediciódissabte
Amb subtitulat per a persones sordes
14.50 El reportatge.
15.00 L’informatiu cap de setmana.
15.20 Agenda cultural. Activitats
15.25 Poemes pel Penedès. Música, Paton Soler
15.30 El book insígnia. El món dels llibres
16.00 L’informatiu cap de setmana.
16.20 Agenda cultural. Activitats
16.25 Biodiversitat.
16.30 Fanzivid. Programa de cinema
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
22.00 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 Fanzivid. Programa de cinema
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

TARDA
14.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
14.20 Agenda cultural. Activitats
14.30 Les notícies de la setmana. Edició diumenge
Amb subtitulat per a persones sordes
14.50 El reportatge.
15.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
15.20 Agenda cultural. Activitats
15.25 Sobrevent. Activitats aèries i marines
15.30 La setmana. Reportatges d’actualitat
16.00 L’informatiu cap de setmana. Notícies
16.20 Agenda cultural. Activitats
16.25 Si tu vols. Consells pel medi ambient.
16.30 2x2 Motor. Magazín del motor
17.00 Repetició de l’emissió

VESPRE - NIT
20.00 Repetició de l’emissió
22.00 Programació de la XTVL (en xarxa)
01.30 2x2 Motor. Magazín del motor
02.00 Repetició de l’emissió




