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Aigües de Vilafranca 93 890 60 10
Ajuntament de Vilafranca 93 892 03 58
Ambulatori (CAP) 93 891 54 00
Arxiu Històric 93 817 23 11
Bombers (c/ Espirall) 93 892 20 80
Centre d’Emergències de Catalunya 112
Consell Comarcal de l’Alt Penedès 93 890 00 00
Correus 93 890 31 06
Deixalleria 93 743 14 82
Delegació Agència Tributària 93 819 97 40
Emergències sanitàries 061
Estació d’Autobusos 93 890 11 51
FECSA (avaries) 900 747 474
Funerària 93 892 01 05
Gas natural (avaries) 900 750 750
Guàrdia Civil 93 892 00 64
Hospital Comarcal 93 818 04 40

DIADA CASTELLERA DEL ROSER-XICOTS
DE VILAFRANCA

• Diumenge 30 d’octubre
12,30 h.

Actuació dels Xicots de Vilafranca, Castellers
de Barcelona i Sagals d’Osona.

Lloc: plaça de la Vila.

DIADA CASTELLERA DE TOTS SANTS-
CASTELLERS DE VILAFRANCA

• Dimarts 1 de novembre
12,30 h.

Actuació dels Castellers de Vilafranca,
Capgrossos de Mataró i Sagals d’Osona.

Lloc: plaça de la Vila.

VISITES GUIADES A VILAFRANCA
• Diumenges 6 de novembre i 4 de

desembre
Visites guiades per la Vilafranca Modernista

 i concert de música modernista en
homenatge a Apel·les Mestres.

Informació i reserves: Oficina Municipal de
Turisme - Tel. 93 818 12 54

• Diumenges 6 i 13 de novembre
Visites comentades al cementiri patrimonial

de Vilafranca del Penedès.
Informació i reserves: Oficina Municipal de

Turisme - Tel. 93 818 12 54

Informació Generalitat 012
Jutjat núm. 1 93 891 53 30
Jutjat núm. 2 93 819 92 26
Jutjat núm. 3 93 891 53 32
L’ Escorxador 93 890 04 59
Mancomunitat Penedès-Garraf 93 818 15 16
Mossos d’Esquadra (trànsit) 93 892 11 54
Museu de Vilafranca 93 890 05 82
Oficina del Consumidor (OMIC) 93 892 03 58
Policia Local 93 892 38 38
Ràdio Vilafranca 93 817 26 26
Registre Civil 93 819 92 22
RENFE 93 890 22 40
Taxis 93 890 36 27
Telèfon del carrer (recollida mobles) 93 817 24 50
Vilafranca TV 93 817 10 46

VILAENTITATS 2005
• Dies 11, 12 i 13 de novembre

Mostra de la vitalitat associativa de
Vilafranca.

Societat La Principal i altres espais de la
Vila.

MERCATS D’ARTESANS,
COL.LECCIONISME I PINTURA
• Diumenge 13 de novembre
• Diumenge 11 de desembre

• Diumenge 18 de desembre (Fira del Gall)
Lloc: Rambla de Sant Francesc

MOSTRA DE CURTMETRATGES DE
VILAFRANCA

• Del 18 al 26 de novembre
Projeccions als cinemes Bogart i Casal i a

l’Auditori del Museu.
Sessions de nit.

FIRA DE SANTA LLÚCIA
• Del 3 al 18 de desembre
Lloc: plaça de Santa Maria.

FESTES DEL 46è ANIVERSARI DELS
FALCONS DE VILAFRANCA

• Setmana del 5 a l’11 de desembre

FIRA DEL GALL
• Dies 17 i 18 de desembre

Lloc: Rambla de Sant Francesc.
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Tel. 93 892 03 58

Horaris d’atenció al públic dels regidors i regidores
delegats/des de l’Ajuntament i dels grups
municipals.

Des de l’alcaldia.

L’Ajuntament edita la Guia de la nova ciutadania
i un resum de les ordenances municipals per
orientar les persones que s’empadronen a
Vilafranca. Surt al carrer La Carta de Serveis per
a la gent gran.

Ajuntament i l’Associació de Veïns de l’Espirall
signen un conveni amb ADIGSA per instal·lar
ascensors als “habitatges sindicalsÓ del barri de
l’Espirall.

L’ampliació del CEIP Mas i Perera i l’Escola Oficial
d’Idiomes, novetats destacades de l‘inici del curs
escolar a Vilafranca.

Conveni per tirar endavant el projecte del nou
Museu de Vilafranca.

Festa Major 2005.

L’Ajuntament commemora l’Onze de Setembre.

La campanya “Vilafranca i tu, junts pel Civisme”
entra en una nova fase en què l’incivisme serà
sancionat contundentment. Els alcaldes de Puerto
Cabezas i León (Nicaragua) a Vilafranca.

Es posa en marxa la Borsa Jove d’Habitatge, un
servei per ajudar la gent jove a trobar un pis de
lloguer.

Vilafranca estrena el nou Centre Sociosanitari
Ricard Fortuny al barri Molí d’en Rovira.

Vilafranca treballa per controlar les colònies de
gats del carrer.

Els grups municipals diuen.

Ple municipal.

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

Programació de Vilafranca Televisió.

Fotografies: Wifred Llimona, Joan Amat, Fèlix Miró, Josep M. Petrus, Vilafranca TV,
Servei de Comunicació de l’Ajuntament de Vilafranca.
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horaris

Marcel Esteve Robert
Alcalde
(Hores a concretar prèviament amb Secretaria d’Alcaldia
al tel. 93 892 03 58, de 8 a 15h.)

Ramon N. Xena Pareta
1r tinent d’alcalde - Coordinador de Govern. Coordinador
de l’Àrea de Benestar Social.
Regidor de Serveis Socials. (Hores convingudes
prèviament)

Anna Girona Alaiza
2a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de Via
Pública.
Regidora de Planificació, Oficina d’Atenció Ciutadana,
Serveis Viaris, Mobilitat i Aparcament, Serveis Funeraris,
Pla per la Convivència. (Hores convingudes prèviament)

Joan Pareta Papiol
3r tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea d’Acció
Territorial.
Regidor de Governació, Turisme, Mercats, Comerç i
Fires, Promoció Econòmica, Obres i Projectes. (Dimecres
al matí a hores convingudes prèviament)

Patrocinio Recober Caballé
4t tinent d’alcalde - Coordinador de l’Àrea de
Desenvolupament Econòmic i Promoció.
Regidor de Coordinació dels Plans Transversals, Societat
del Coneixement, Medi Ambient, Pla  per a la Gent
Gran. (Dimarts de 10 a 11 h. i dijous de 14 a 15 h.
i tardes a hores convingudes prèviament)

Lourdes Sànchez López
5a tinent d’alcalde - Coordinadora de l’Àrea de
Comunicació i Participació Ciutadana.
Regidora d’Educació, Comunicació, Relacions Europees
(Hores convingudes prèviament)

Francisco M. Romero Gamarra
6è tinent d’alcalde - Portaveu del Govern. Adjunt a la
Presidència. Coordinador de l’Àrea de Serveis Interns.
Regidor d’Organització i Recursos Humans, Hisenda,
Informàtica i Sistema d’Informació Gis, Compres,
Treball, Pla Vila Jove. (Dimecres al matí a hores
convingudes prèviament)

Josep Colomé Ferrer
7è tinent d’alcalde
Regidor d’Urbanisme, Habitatge. (Dimarts al matí a
hores convingudes prèviament)

Horaris  d’atenció al públic dels regidors i regidores
delegats/des de l’Ajuntament i dels grups municipals

Francisco Álvarez Vázquez
Regidor de Formació per a l’Ocupació, Consum, Acció
Cívica, Salut. (Hores convingudes prèviament)

Àngela Agramunt Andreu
Regidora de Participació Ciutadana, Coooperació i
Solidaritat, Pla per la Igualtat. (Hores convingudes
prèviament)

Xavier Lecegui Ruano
Regidor de Seguretat Ciutadana, Protecció Civil. (Hores
convingudes prèviament)

Joan Ríos Rallé
Regidor de Cultura, Política Lingüística.(Hores
convingudes prèviament)

Joan Recasens Rosell
Regidor d’Esports, Pla d’Infància. (Hores convingudes
prèviament)

HORARIS D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS GRUPS MUNICIPALS

Grup Municipal Socialista (PSC-ICV)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

• PSC (Francisco Romero)
• ICV  (Patrocinio Recober)

Grup Municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC)
Hores a convenir, a la Casa de la Vila.
Tel. 93 892 03 58.

Grup Municipal de Convergència i Unió
(CIU)
Els dilluns de 20 a 22 h., a la rambla de Nostra
Senyora, núm. 39. Tel. 93 890 31 82.

Grup Municipal del Partit Popular (PP)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 817 14 70.

Grup municipal de la Candidatura d’Unitat
Popular (CUP)
Els dimarts de 18 a 20 h., al despatx de la tercera
planta de la Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25
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Nou centre sociosanitari: Vilafranca
creix en serveis a les persones

Aquest mes d’octubre hem estrenat el nou Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard
Fortuny. Aquest nou equipament adreçat a la gent gran i les persones dependents ha
estat fruit de l’esforç de molta gent i de diferents institucions que han treballat perquè
Vilafranca i comarca pogués ampliar i millorar quantitativa i qualitativament l’atenció
social a aquests col·lectius. L’Ajuntament ha cedit els terrenys per a la construcció del
centre i, a banda de fer-hi importants aportacions econòmiques, ha participat i participarà
activament en el consorci que ha tirat endavant el projecte i que s’encarregarà de la
seva gestió. Aquest nou equipament és una excel·lent notícia per a Vilafranca ja que
amb el nou centre s’ampliarà amb 45 places l’atenció sociosanitària que fins ara oferien
la Clínica del Carme, que desapareixerà com a centre assistencial, i la residència Sant
Francesc, a l’antic hospital, que serà reconvertida en residència assistida per a gent
gran ampliant també el nombre d’aquest tipus de places.
Esperem que el Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny sigui el primer d’un
seguit de serveis que Vilafranca ha d’assolir en els propers anys per tal d’atendre amb
qualitat una població que creix i que probablement seguirà creixent en els propers anys.
En l’àmbit sanitari, treballem perquè equipaments com el nou ambulatori que s’ha de
construir tocant al parc de Llevant, al barri de l’Espirall, pugui començar obres l’any
vinent. També està en aquesta llista l’ampliació de l’hospital, que ha de permetre millorar
espais com les consultes externes, urgències, el laboratori o l’hospital de dia. També
esperem que l’any vinent es puguin iniciar aquestes obres.
En matèria educativa, després d’aconseguir que la Generalitat abordi definitivament
l’ampliació del CEIP Mas i Perera, l’Ajuntament està negociant amb el Departament
d’Educació de la Generalitat que la nova escola i el nou institut al barri de la Girada
siguin una realitat al més aviat possible. Hem demanat que com a mínim l’escola ja
figuri en els pressupostos de la Generalitat de l’any 2006 i pugui començar les obres.
A més llarg termini, des de l’Ajuntament ja hem començat a preveure la necessitat d’un
nou institut al barri de l’Espirall i així ho hem fet saber a la Generalitat.
En l’àmbit cultural, destaca per la seva envergadura el projecte de reforma i ampliació
del Museu de Vilafranca, que s’allargarà alguns anys i que ha de suposar que Vilafranca
assoleixi un equipament cultural de primer ordre i un centre d’irradiació cultural com
es mereix. No ens hem d’oblidar en aquest àmbit el nou Auditori Polivalent que s’ha
de començar a construir en els propers mesos tocant a la Zona Esportiva o a més llarg
termini la rehabilitació de les naus de Cal Berger que ha de convertir aquest edifici
modernista en un equipament cultural i juvenil.
Tampoc podem oblidar el començament de les obres dels nous Jutjats o la nova Pista
d’Atletisme, que ja està pràcticament finalitzada.
Vilafranca creix, però també ho fa en serveis per a totes les ciutadans i les ciutadanes
que hi vivim. Serveis de qualitat que han d’accentuar encara més l’atracció de la Vila
cap a les comarques de l’entorn i la capitalitat que exerceix al Penedès.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org
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convivència/gent gran

L’Ajuntament de Vilafranca ha editat en sis idiomes
diferents, a banda del català, la “Guia de la nova
ciutadaniaÓ, una publicació que es lliura a totes les
persones que s’empadronen per primera vegada a
Vilafranca. L’objectiu de la publicació, sorgida del
Consell per la Convivència i impulsada pel Pla per la
Convivència, és facilitar la integració de les persones
nouvingudes a la nostra societat. La guia s’ha editat
en bilingüe, és a dir, en català i un dels idiomes
següents: àrab, xinès, rus, castellà, anglès i francès,
per facilitar la comprensió dels seus destinataris. A la
guia hi apareixen els serveis públics més bàsics que
les persones nouvingudes poden necessitar en el
moment d’arribar a Vilafranca com l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de l’Ajuntament, el Serveis d’Acollida,
Suport i Assessorament a l’Immigrant (SASAI) o
informació sobre el sistema educatiu, l’accés a la
sanitat, l’habitatge, el món laboral, la llengua,
l’associacionisme, el calendari festiu local o els mercats
municipals. Tot plegat, acompanyat d’un petit plànol
per situar-se.
La Guia de la nova ciutadania ha de ser una eina útil
per tal que els nouvinguts aprenguin a moure’s per a
la societat vilafranquina i coneguin els serveis que
ofereix la ciutat i com utilitzar-los. La publicació es
lliura als nouvinguts que passen per l’Oficina d’Atenció
Ciutadana de la Casa de la Vila i pel Servei d’Acollida,
Suport i Assessorament a l’Immigrant (pl. Penedès,
3, 2n).

Resum de les ordenances
Paral.lelament, l’Ajuntament també ha editat en català
i en bilingüe català-castellà i català-àrab una publicació
que resum de les ordenances municipals que tenen a
veure amb el civisme i la convivència ciutadana, que
són d’obligat compliment per tots els vilafranquins i
vilafranquines. D’aquesta publicació se’n farà una
distribució per totes les llars de Vilafranca i també es
lliura a totes les persones que s’empadronen a la Vila.
Amb aquestes publicacions es vol reforçar la idea que
ser ciutadà vol dir formar part d’una societat amb uns
drets i deures que s’han de complir.

L’Ajuntament de Vilafranca ha repartit per totes
les llars amb persones majors de 65 anys la publicació
«Carta de Serveis per a la Gent Gran», una eina que
mostra de manera entenedora tots els serveis i propostes
que la vila els ofereix per a la gent gran i per als seus
familiars. La publicació pretén no només donar a
conèixer aquells serveis que presta directament
l’Ajuntament de Vilafranca sinó anar més enllà i recollir
també aquells serveis oferts per altres administracions
i per entitats i associacions vilafranquines. És a dir,
recollir tot allò que la Vila és capaç d’oferir a la gent
gran que viu a Vilafranca.
Aquesta guia és una iniciativa del Pla per la Gent
Gran, un pla transversal de l’Ajuntament que pretén
ser present en totes les regidories de l’Ajuntament per
tal de detectar problemes a l’entorn de la gent gran i
impulsar i coordinar solucions. Així, una de les regidories
que està enfocant darrerament el seu treball cap al
servei a la tercera edat, és la de Foment de l’Ocupació
amb el programa Ilo-ser que forma professionalment
per a treballar en el servei a les persones. Aquest
programa crearà una important bossa de treball en un
futur perquè cada vegada menys la família podrà tenir
cura de la gent gran i es necessitaran professionals
que facin aquesta tasca. Per això es fomenta que no
formi part de l’economia submergida i sigui un treball
reconegut.
Entre les iniciatives que s’estan tirant endavant
l’Ajuntament de cara a la gent gran hi ha també els
17 pisos tutelats per a la gent gran que ja s’estan
acabant a l’antic edifici de l’escola Cal Mencia, al
carrer dels Ferrers, i el nou centre sociosanitari que
ha entrat en servei aquest més d’octubre amb 250
places sociosanitàries de llarga i mitja estada o
temporals.
La Carta de Serveis per a la Gent Gran s’ha repartit a
domicili a totes les persones majors de 65 anys i
també se’n poden trobar a l’ambulatori, casals d’avis
i tots aquells llocs que acostumen a freqüentar els
seus destinataris.

L’Ajuntament edita la Guia de la
nova ciutadania i un resum de
les ordenances municipals per
orientar les persones que
s’empadronen a Vilafranca

Surt al
carrer la
Carta de
Serveis
per a la
gent
gran
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Ajuntament i l’Associació de Veïns de l’Espirall signen
un conveni amb ADIGSA per instal·lar ascensors als
“habitatges sindicals” del barri de l’Espirall

en 3 edificis de 20 pisos i en 32 edificis de 8 pisos
cadascun, un conjunt d’edificis que agrupa 316
habitatges coneguts a Vilafranca com “sindicals”, al
barri de l’Espirall.
Per la seva banda l’Ajuntament també tramitarà els
ajuts, cedirà els espais públics necessaris per a la
ubicació dels ascensors exteriors i assumirà les obres
a la via pública si la instal.lació de l’ascensor comporta
obres addicionals a causa d’interferències amb serveis
públics.

L’Ajuntament, l’Associació de Veïns de
l’Espirall i ADIGSA, empresa pública de la
Generalitat de Catalunya, han signat un
conveni per desenvolupar un projecte d’obres
d’accessibilitat destinat a les comunitats de
propietaris del barri de l’Espirall.

El conveni obre unes expectatives importants de millora
de la qualitat de vida sobretot per al veïnat amb mobilitat
reduïda i alhora pot revaloritzar del barri i dels immobles
beneficiats per aquest projecte.
La Generalitat ha modificat enguany els criteris per
accedir a aquesta ajuts, destinats ara a les comunitats
de propietaris i no als particulars, un canvi de sistema
que s’espera que pugui millorar i facilitar la realització
dels projectes. Així, mitjançant el Decret 454/2004,
del Pla de rehabilitació d’habitatges, la Generalitat
aporta fins el 60% del pressupost amb un màxim de
6.000 euros per pis, en el cas de creació d’un itinerari
practicable -és a dir, on s’hagin d’eliminar barreres
arquitectòniques i escales- que comporta instal·lar un
ascensor. En el supòsit que es tracti de la instal·lació
d’ascensor, proporcionarà un 45% del pressupost, amb
un màxim de 5.500 euros per habitatge.
La instal·lació dels ascensors es farà en la gran majoria
de forma exterior, donat que els immobles no disposen
d’espai físic per ubicar-los a l’interior. Els acords es
regiran per la Llei de Propietat Horitzontal i si les
comunitats de veïns ho aproven (calen 3/5 parts dels
propietaris favorables per ser aprovat), es podria actuar
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L’inici durant el mes d’agost de les obres de reforma
i ampliació del CEIP Mas i Perera és sens dubte la
notícia més important d’aquest inici de curs escolar a
Vilafranca. Aquesta obra ha estat llargament reclamada
tant des de la comunitat educativa de l’escola com des
del mateix ajuntament, ja que feia uns quinze anys que
s’impartien classes en aules provisionals en aquesta
escola. Les obres consisteixen, d’una banda, en la
construcció d’un nou edifici amb planta baixa i primera
planta en l’espai on hi havia provisionalment el parvulari.
Aquest nou edifici, que estarà lligat amb l’edifici antic
amb un cos central amb escala i ascensor, acollirà el
menjador, la cuina, el gimnàs i els vestidors en planta
baixa i les aules de música, informàtica i plàstica a la
primera planta. La nova construcció està previst que
estigui llesta pels volts de Setmana Santa, segons han
declarat responsables de l’empresa constructora. Un
cop traslladada l’activitat lectiva de l’escola als nous
espais, es podrà actuar a l’edifici antic, les dependències
del qual seran reformades gairebé totalment i podran
encabir els cursos de pàrvuls, alhora que es podran
redistribuir els espais que quedaran lliures quan es
construeixi l’edifici nou.
En aquest inici de curs cal posar també de relleu
l’entrada en funcionament d’una altra reivindicació
històrica, l’Escola Oficial d’Idiomes, que aquest curs
serà realitat dins l’edifici de l’IES Milà i Fontanals. De
moment l’EOI ofereix 120 places d’ensenyament d’anglès
i francès i en les preinscripcions havia rebut unes 260
peticions.
Durant aquest estiu també s’han fet obres de millora al
CEIP Baltà Elias concretament a la cuina, al menjador
així com al porxo, on s’ha fet un reforç estructural.
Igualment s’han fet importants intervencions a la sota-

L’ampliació del CEIP Mas i Perera i l’Escola Oficial
d’Idiomes, novetats destacades de l’inici del curs
escolar a Vilafranca

coberta del CEIP Estalella Graells destinades a eradicar
definitivament els problemes derivats del ciment
aluminós. La resta de centres educatius de primària
(Cristòfor Mestre i Pau Boada) han iniciat el curs amb
tota normalitat.
Per altra banda, l’Ajuntament, per tal de poder donar
solució a la demanda de més places d’educació de 0-
3 anys ha obert una nova aula a la llar municipal d’infants
”El Parquet”, adreçada a infants de 2 a 3 anys.
En un altre ordre de coses l’Ajuntament ha donat suport
a les reivindicacions d’increment de professorat a l’IES
Eugeni d’Ors, que van fer que les classes en aquest
centre comencessin uns dies més tard. L’Ajuntament
també ha fet un seguiment de la situació provocada
arran de l’aparició d’esquerdes en una part de l’edifici,
unes esquerdes que segons el dictamen tècnic del
Departament d’Educació no revestien cap mena de
perill. Els altres dos instituts d’ensenyament secundari,
Milà i Fontanals i Alt Penedès, han començat les classes
amb normalitat.
D’altra banda, l’Ajuntament continua treballant per
assolir al més aviat possible una nova escola i un institut
a la zona de la Girada. En aquest sentit, l’Alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve i la regidora d’Educació Lourdes
Sànchez han mantingut diverses reunions amb
responsables del Departament d’Educació de la
Generalitat i s’espera que la construcció de la nova
escola pugui incloure’s en els pressupostos de la
Generalitat per al 2006. Els responsables municipals
manifesten que, un cop s’aconsegueixi l’escola i l’institut
al sector de la Girada, caldrà treballar per assolir un
nou institut a la zona de l’Espirall, en previsió del
creixement que pot experimentar aquell sector de
Vilafranca a mig i llarg termini.
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L’Ajuntament de Vilafranca, Caixa Penedès
i el Museu de Vilafranca-Museu del Vi van
signar el 22 de setembre passat un conveni
per tirar endavant l’ambiciós projecte de
reforma i millora del Museu.

El conveni fixa una inversió global de 4.000.000 euros,
aportades a parts iguals entre l’entitat d’estalvi
penedesenca i l’ajuntament. El conveni també estableix
importants aportacions de les dues parts per a despeses
de funcionament del Museu des d’ara fins al l’any 2019.
L’aportació de 2.000.000 euros la farà l’obra social de
Caixa Penedès de forma gradual al llarg dels cinc primers
anys i l’Ajuntament farà el mateix amb la mateixa
quantitat. El conveni signat també estableix que Caixa
Penedès cedeix la seva representació al Patronat de la
Fundació del Museu als representants d’aquelles
institucions empresarials i vinícoles de la comarca que
la Fundació del Museu cregui oportunes i, per tant,
cedeix els seus drets i deures amb el Museu. El president
de Caixa Penedès va definir el gest de Caixa Penedès
com un homenatge  de l’entitat al Museu i a Vilafranca.
Per la seva banda, el president del Patronat del Museu
i Alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve, recordava la
continuïtat en el temps de la col.laboració de Caixa
Penedès amb el Museu de Vilafranca i destacava que
amb les aportacions de Caixa Penedès i de l’Ajuntament
de Vilafranca al projecte del Museu es garanteix que
pugui tirar endavant de forma immediata aquest projecte
de remodelació i millora que ja s’han iniciat amb
l’enderrocament de l’antiga fàbrica de la Teresita.
L’alcalde va assegurar que el projecte del nou Museu

Conveni per tirar endavant el projecte
del nou Museu de Vilafranca

refermarà la capitalitat cultural de Vilafranca i identificarà
encara més Vilafranca amb la vinya i el vi.
Marcel Esteve va reclamar la implicació del sector
vitícola en el projecte i va fer èmfasi en la necessitat
que totes les administracions, Estat, Generalitat i
Diputació, i també el sector privat facin hi donin suport.
Ramon Xena, 1r tinent d’alcalde, en representació de
l’Ajuntament de Vilafranca, va ressaltar que el projecte
permetrà fer un museu més actiu i alhora abordar la
supressió de barreres arquitectòniques i el compliment
de totes les mesures de seguretat.
Actualment, el projecte ja s’està desenvolupant amb
l’enderroc i posterior construcció d’un edifici on hi havia
l’antiga fàbrica de pastes La Teresita, a la cantonada
dels carrers de Sant Bernat i d’Hermenegild Clascar.
Aquesta fase va a càrrec de l’Ajuntament i permetrà
que la planta baixa de l’edifici que es construirà vagi
destinada a dependències del Museu. Posteriorment es
remodelarà l’actual edifici del Museu a la plaça Jaume
I, el Palau Reial i la Capella de Sant Pelegrí, i s’ende-
rrocarà l’edifici de Cal Pa i Figues on hi ha l’auditori,
ja que pateix importants problemes estructurals, i s’hi
faran noves dependències.
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L’alt grau de civisme amb què es va
desenvolupar la festa, l’èxit total de públic
i les grans fites castelleres assolides han
marcat la celebració de la Festa Major
d’enguany. Des del concert del cantautor
Joan Manuel Serrat celebrat al saló del Casal
el dia 27 d’agost fins al darrer acte del dia
4 de setembre, la Festa Major va transcórrer
amb molta gresca i caliu als carrers però
també amb molt d’esperit cívic, que va fer
que les forces de seguretat gairebé no
haguessin de dur a terme actuacions dignes
de menció. En definitiva, gràcies al
comportament cívic de tothom, es va poder
gaudir d’una gran festa al carrer.
A banda d’això, cal fer esment de la millor
diada castellera de la història protagonitzada
pels Castellers de Vilafranca el dia de Sant
Fèlix, amb la Torre de Nou amb Folre
carregada com a construcció més destacada.
Una nova pàgina d’or a la història dels
castells. L’altra colla vilafranquina, els Xicots
de Vilafranca, també van tenir una actuació
meritòria, descarregant el dia 29 d’agost
per primera vegada tres castells de vuit i
totalitzant la millor Festa Major de la seva
història i els Falcons també van tornar a
carregar el dia de Sant Fèlix el Pilar de Sis
aixecat per sota.
Enguany i com és tradicional l’Alcalde de
Vilafranca Marcel Esteve va convidar un
seguit de personalitats per presidir des del
balcó de la Casa de la Vila, conjuntament
amb el consistori i els administradors de la
Festa Major, els actes principals de la Festa
Major a la plaça de la Vila els dies 29, 30
i 31 d’agost. Van ser al balcó per Festa Major
els diputats de la comarca de les diferents
forces polítiques, l’alcalde de la ciutat
alemanya de Bühl, Hans Striebel,
agermanada amb Vilafranca, i les persones
i entitats guardonades enguany amb la
medalla de la Vila. També hi van ser el
diputat delegat de Cultura de la Diputació
de Barcelona, Carles Ruíz, i el director del
Centre de Promoció de la Cultura Popular i
Tradicional Catalana de la Generalitat de
Catalunya, Ferran Bello. El dia 31 d’agost
també va ser al balcó el Conseller en cap
de la Generalitat, l’Hble. Josep Bargalló,
gran afeccionat i seguidor del món casteller.

Festa Major 2005Festa Major 2005
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L’Ajuntament va comme-
morar la Diada Nacional de
l’Onze de Setembre com és
habitual amb una
conferència al Saló de
Sessions de la Casa de la Vila
i l’ofrena floral al monument
a Lluís Companys situat al
barri de la Girada, que es
van celebrar la vigília, el dia
10 de setembre.

Enguany la conferència va anar a
càrrec del director de Televisió de
Catalunya, Francesc Escribano, amb
el títol “El model català de televisió
pública i identitat nacional”.
Finalitzada la conferència, l’alcalde
acompanyat de membres del
consistori, altres autoritats i
ciutadans i ciutadanes, va fer una
ofrena floral al monument a Lluís

L’Ajuntament commemora
l’Onze de Setembre

Companys. Enguany i com a acte destacat convé
esmentar que la nit del 10 a l’11 de setembre va tenir
lloc un concert amb els grups Els Pets i Dr. Calypso al
recinte firal, que va aplegar un nombrós públic jove.
Aquest concert commemorava els 15 anys de Vilafranca
TV i s’emmarcava en la Gira 2005 dels Pets “Giravint”,
per commemorar els 20 anys de trajectòria del grup.

• AUXILIAR D’INFERMERIA EN GERIATRIA 434
• AUXILIAR DE COMERÇ EXTERIOR 400
• ELABORADOR DE VINS 434
• DISSENY MODIFICACIÓ DE PLÀNOLS 2D 3D 210
• SOLDADOR/A D’ESTRUCTURES METÀL·LIQUES LLEUGERES 414
• CUINER 354
• TÈCNIC EN AUTOMATISMES AMB CONTROL PROGRAMABLE 300
• MANTENIDOR DE SISTEMES ELECTROPNEUMÀTICS 235
• EXPERT EN GESTIÓ DE SALARIS I ASSEGURANCES SOCIALS 280
• OPERÀRIA DE MAGATZEM 440

OFERTA FORMATIVA

El CFO Francesc Layret
“LA FASSINA” proposa:

Els cursos són subvencionats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu
Informa’t i apunta’t:  SOIP (Servei d’Orientació i Inserció Professional)
Plaça del Penedès, 4 baixos • Horari: de dilluns a divendres de 9 a 13 h. •  Tel. 93 817 24 47 • Fax  93 890 07 37

Si estàs a l’atur, millora les teves possibilitats laborals

Hores
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A partir de les avaluacions que s’han fet de les anteriors
fases de la campanya “Vilafranca i tu, junts pel Civisme”
en barris com el Poble Nou, l’Espirall, el Centre Vila o
la Girada i de les aportacions del voluntariat cívic que
hi ha col.laborat desinteressadament, l’Ajuntament ha
dissenyat noves accions i ha anunciat una campanya
per sancionar de manera contundent l’incivisme incidint
principalment en tres àmbits: el mal ús del vehicle
(estacionament sobre voreres, en llocs reservats, etc),
la presència de trastos i obstacles al carrer i la no
recollida de defecacions de gossos.
El Pla per la Convivència, que coordina la campanya,
treballa per informar, sensibilitzar i educar la població
per tal que tothom col.labori perquè Vilafranca sigui un
espai agradable de convivència. En aquest sentit està
previst el repartiment d’un resum de les ordenances
sobre convivència i protecció de l’entorn per totes les
llars de Vilafranca així com també un fulletó anomenat
“Recicla’t” recordant  les bones pràctiques en relació

La campanya “Vilafranca i tu, junts pel Civisme”
entra en una nova fase en què l’incivisme serà
sancionat contundentment

Els alcaldes de Puerto Cabezas i León (Nicaragua)
a Vilafranca
Vilafranca, Sant Pere de Ribes, la Fatarella i la ciutat
italiana de Melzo i les localitats nicaragüenques de
Puerto Cabezas i León han segellat una vegada més el
23 de setembre passat el compromís d’enfortir els
lligams i seguir propiciant els seus intercanvis en matèria
de cooperació. Tant Nancy E. Henríquez, alcaldessa de
Puerto Cabezas, ciutat agermanada amb Vilafranca,
Sant Pere de Ribes, la Fatarella (Terra Alta) i Melzo,
com Tránsito Téllez, alcalde de León, la segona ciutat
de Nicaragua que manté llaços d’amistat també amb
aquestes ciutats, era la primera vegada que visitaven

a la selecció dels diferents tipus de deixalles domèstiques
a més de facilitar horaris i números de telèfon dels
diferents serveis implicats.
En l’àmbit de la via pública i del medi ambient també
s’ha dut a terme la col·locació d’enganxines als
contenidors de fracció inorgànica indicant l’horari per
llençar les escombraries i recordant el Telèfon del Carrer
per avisar el servei de recollida de mobles i trastos vells
i el telèfon de la Deixalleria. Paral.lelament la
Mancomunitat Penedès-Garraf impulsa el projecte
“Vigilància Activa en els Contenidors”, per tal d’informar
activament la ciutadania sobre la selecció i tractament
dels residus en aquells punts on es detecten més
problemes.
D’altra banda, l’Ajuntament també ha ampliat la recollida
de paper-cartró comercial porta a porta, que fins ara es
feia al Centre Vila i ara també es fa a les zones comercials
dels carrers Sant Pere, Espirall i Eugeni d’Ors i a
l’avinguda de Tarragona. En només un dia es van recollir
més de 900 quilos de cartró comercial.
Malgrat les tasques divulgatives i informatives endegades
i després que les anteriors fases de la campanya han
permès detectar aquells aspectes més problemàtics de
cada barri, la Policia Local es planteja per als propers
mesos emprendre una campanya sancionadora
principalment respecte al mal ús del vehicle i la presència
d’obstacles a la via publica i de defecacions de gossos.
La Policia Local també ha iniciat una campanya
d’educació viària en els centres educatius de primària
vinculades a la campanya (cura i respecte a l’entorn,
etc.).

les ciutats germanes després que van ser escollits
alcaldes el gener passat. Henríquez i Téllez van agrair
la solidaritat rebuda durant tots aquests anys des de
Catalunya.
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La Borsa Jove d’Habitatge (BJH) sorgeix com
a fruit de la coordinació transversal de totes
les administracions vers el sector de la població
jove en el marc del Pla Nacional de Joventut
de la Generalitat de Catalunya.

A nivell municipal, i per tal de donar inici a aquest nou
servei, la Secretaria General de Joventut signarà un
conveni amb l’Ajuntament de Vilafranca, que mitjançant
la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca, amb
la coordinació del Pla Vila Jove, posarà en marxa el
Programa Borsa Jove d’Habitatge.

A través de la Política municipal d’habitatge per al
període 2004-2007, l’Ajuntament està impulsant a
Vilafranca l’emancipació dels joves, així com la
dinamització del mercat d’habitatges de lloguer. Una
de les línies de desenvolupament de la política municipal
d’habitatge 2004-2007 és la dinamització del mercat
d’habitatges de lloguer, ampliar-lo i orientar-lo
especialment a la gent jove de Vilafranca.

La Borsa Jove d’Habitatge és un servei d’intermediació
entre una persona jove que busca un pis de lloguer i
el/la propietari/a d’un pis que es vol llogar.

Concretament, s’ofereixen un seguit de serveis, tant al
jove com al propietari/a, entre d’altres, visita a l’habitatge,
gestió i seguiment del contracte, gestió de les
assegurances i els ajuts i, molt important, és la garantia
del servei que s’ofereixen a un i altre, per tal que el

Es posa en marxa la Borsa Jove d’Habitatge,
un servei per ajudar la gent jove a
trobar un pis de lloguer

procés de llogar un pis i l’estada en el mateix sigui un
èxit.
La Borsa disposa de professionals que atenen i donen
informació sobre aquest servei a joves i a propietaris.

On és la BJH
En aquests moments, el servei de la Borsa s’ubica a la
seu de la Societat Municipal d’Habitatge de Vilafranca,
al carrer Font, 39, baixos, però, per tal de poder donar
un millor servei a les persones que hi estiguin interessades
i comptar amb una infraestructura adequada, el servei
es traslladarà properament al carrer Banys, núm. 11,
la nova seu de la Societat Municipal d’Habitatge.


