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El president de la Generalitat M.H. Pasqual
Maragall va ser el passat 4 de desembre a
Vilafranca per tal d’inaugurar oficialment el
Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard
Fortuny.

El centre, situat al vilafranquí barri del Molí d’en Rovira,
està en funcionament des del passat 15 d’octubre.
L’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve va rebre el president
Maragall a l’entrada del nou centre, acompanyat de
membres del consistori de Vilafranca, d’alcaldes i
representants municipals de la comarca, així com de
les conselleres de Benestar i Família, Anna Simó, i de
Salut, Marina Geli. Tot seguit la comitiva va efectuar
una visita, guiada per responsables del centre, a les
diferents instal.lacions d’aquest flamant equipament
adreçat a la gent gran de Vilafranca i comarca.
En el torn de parlaments, l’Alcalde de Vilafranca Marcel
Esteve va remarcar que equipaments com el Centre
Ricard Fortuny enforteixen la capitalitat de Vilafranca
i contribueixen a que Catalunya sigui exemple de qualitat
en els seus serveis.
El president Maragall va dir que l’entrada en
funcionament del Centre Ricard Fortuny expressava la
voluntat del govern català d’estendre drets i serveis a
tot el territori català i el propòsit d’enfortir l’estat del
benestar adaptant-lo a una ciutadania cada cop més
diversa.
El Centre Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny ha

estat impulsat pel Consorci Sociosanitari de Vilafranca,
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.
Es tracta d’un edifici equipat, modern i confortable,
amb grans espais oberts al paisatge mitjançant grans
finestrals que li proporcionen molta l lum.
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.

El president Maragall va inaugurar el nou Centre
Sociosanitari de Vilafranca Ricard Fortuny
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Un cop ultimats els treballs de tancament del padró
d’habitants corresponent a l’any 2005, les xifres de
població confirmen que a 1 de gener de 2006 Vilafranca
va arribar a 37.063 habitants. L’increment de població
durant l’any 2005 va ser de 959 persones, una xifra
clarament per sota de la dels darrers tres anys, quan
els nous empadronats van arribar a superar els 1.300
per any. En percentatge, la població de Vilafranca va
créixer el 2005 un 2,66%, una xifra inferior a les
registrades des de l’any 2000 fins ara i un punt per
sota de la registrada fa un any (3,58%) i un punt i mig
per sota de les registrades els anys 2003 i 2002.
L’increment d’un 2,66% és fins i tot inferior als registrats
els anys 2000 i 2001, quan es va arribar a increments
de 3,17%.
Un cop analitzades les dades pel que fa a la distribució
pels diferents barris d’aquest increment de població,
en números absoluts, els barris que han experimentat
més increment de població empadronada durant el
2005 han estat el Poble Nou (301 habitants) i Sant
Julià (181). Només aquests dos barris ja concentren el

Desacceleració del creixement de població
a Vilafranca durant l’any 2005

50% del total d’increment de població a Vilafranca
durant l’any passat. El següent barri amb més increment
de població censada el 2005 és la Girada amb 162
nous habitants, seguit del Molí d’en Rovira (115) i de
les Clotes (111). Amb increments menors se situen
l’Espirall (44), la Barceloneta-Sant Magí (33), el Centre
(6) i els afores (6).
Amb les dades del cens de població a 1 de gener de
2006, els barris més poblats continuen sent el Poble
Nou i l’Espirall amb un 23,2% i un 22,6% de la població
total de Vilafranca, respectivament. Els segueixen Sant
Julià amb un 17,5%, les Clotes amb un 11,4%, la
Barceloneta-Sant Magí amb un 9,3%, la Girada amb
un 6,3% i el Centre amb un 6,2%. El barri del Molí
d’en Rovira, que l’any passat va augmentar la població
més d’un 15% gràcies als 115 nous empadronats, se
situa amb un 2,3% de la població i els afores continuen
amb un 1%.
Vilafranca continua creixent, doncs, de forma moderada
mantenint els percentatges de població dels diferents
barris en un nivell semblant.
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Aquest any 2006 es preveu l’inici de les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal de Vilafranca. L’ampliació de les
consultes externes, la remodelació d’urgències, la creació d’un espai específic per a la cirurgia sense ingrés, l’hospital
de dia, un nou laboratori i un nou bloc per a obstetrícia són les actuacions que es preveuen. Es faran per fases per evitar
al màxim les molèsties.
L’ampliació de les consultes externes es farà construint un nou mòdul que ocuparà part de la zona d’estacionament tocant
a l’avinguda de la Pelegrina i remodelant part de l’actual espai que ocupen. D’altra banda, el laboratori actualment situat
al costat d’urgències abandonarà aquest espai per situar-se en un mòdul de nova construcció que es farà a la part del
darrera de l’Hospital, en el seu extrem nord. L’espai que alliberarà el trasllat del laboratori permetrà la remodelació i
ampliació d’urgències, la creació d’un espai específic per a la cirurgia sense ingrés, l’ampliació de l’hospital de dia i la
creació d’un nou bloc per a obstetrícia.

Les obres d’ampliació de l’Hospital Comarcal de
l’Alt Penedès es podrien iniciar aquest 2006
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L’Ajuntament de Vilafranca va adjudicar el passat mes
de desembre les obres de construcció del nou auditori
polivalent de Vilafranca. L’empresa constructora
DRAGADOS, SA és l’empresa adjudicatària dels treballs
de la primera fase de l’auditori que inclou la construcció
de la sala principal, la sala de petit format i les seves
instal·lacions auxiliars sense l’equipament interior. La
segona fase, que s’adjudicarà aquest any i ja està
prevista en el pressupost municipal de 2006, inclourà
l’equipament de les dues sales per fer-les plenament
operatives i la tercera fase comprèn un espai per a les
entitats musicals i d’arts escèniques de la Vila i la
urbanització dels entorns de l’equipament. Les obres
van començar a finals de gener.
L’auditori serà el primer espai per a l’activitat cultural
de la Vila de nova construcció a Vilafranca. Aquest fet
ha permès que el projecte hagi estat àmpliament debatut
i participat per la majoria de les entitats musicals i de
les arts escèniques que en podran fer ús. El nou auditori
ha d’esdevenir un focus d’activitat cultural i artística i
ha de refermar la capitalitat cultural de Vilafranca.
L’equipament es construirà en uns terrenys situats al
costat del Pavelló Firal de la Zona Esportiva, tocant a
l’avinguda de Catalunya.
L’auditori estarà dividit en tres subespais: la sala central,
la sala de petit format i l’espai per a les entitats i
associacions de la Vila. La sala central serà polivalent,

si bé per les seves acurades condicions acústiques està
primordialment pensada per acollir actuacions musicals.
Amb una capacitat d’unes 500 persones, també podran
tenir-hi cabuda altres tipus d’activitats i d’espectacles.
Les butaques seran retràctils, de manera que la sala
també podrà acollir espectacles a peu dret. L’escenari
de la sala principal serà reversible i es podrà enfocar
cap a la zona posterior per tal de fer concerts a l’aire
lliure en un espai amb una capacitat per a milers de
persones. La sala de petit format tindrà una capacitat
de 150-160 persones i està pensada per espectacles
amb aforament reduït. Finalment, les entitats també
tindran els seus propis espais per fer-hi reunions, guardar
material o assajar, especialment en la nova sala de
dansa. Aquest espai estarà obert a les totes les entitats
i associacions musicals i de les arts escèniques
vilafranquines.
Els treballs de la primera fase han estat adjudicats a
DRAGADOS, SA per 2,7 milions d’euros i la idea és
que, acabada la primera pugui començar l’any vinent
la segona, per tal que l’auditori estigui utilitzable la
primavera de l’any 2007.

Comencen les obres del nou auditori
que estarà llest l’any que ve
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L’Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve, en una entrevista
mantinguda aquest mes de gener amb la Directora
General de Relacions amb l’Administració de Justícia,
de la Generalitat de Catalunya, Núria Cleries, ha obtingut
la confirmació que Vilafranca podrà tenir un quart jutjat
i que aquest es posarà en marxa al llarg d’aquest any
2006. La directora general ha assegurat que el quart
jutjat per a Vilafranca ha estat proposat en lloc preferent
en el llistat de nous jutjats que s’han de posar en marxa
a Catalunya aquest any 2006 i que ha de ser aprovat
pel Govern de l’Estat.
La demanda d’un nou jutjat junt amb la necessitat
d’accelerar la construcció del nou edifici judicial de
Vilafranca han estat dues peticions reiterades que
l’Ajuntament de Vilafranca ha fet davant la conselleria
de Justícia des de fa anys tant en època de l’antic com
de l’actual govern de la Generalitat. Arran d’una entrevista
mantinguda per l’alcalde Marcel Esteve el mes de juny
de 2004, el conseller de Justícia Josep M. Vallès va ser
a Vilafranca a finals d’aquell any on visitar els actuals
jutjats així com el terreny on es construirà el nou edifici
judicial. En aquella visita el conseller va constatar de
primera mà la precarietat i el col.lapse dels jutjats
actuals i va mantenir una reunió de treball amb
representants del la delegació a Vilafranca del Col·legi
d’Advocats de Barcelona, els quals van plantejar la

necessitat d’aplicar mesures urgents. En aquest sentit,
els representants de la delegació així com el mateix
Alcalde de Vilafranca Marcel Esteve van exposar al
conseller Vallès la necessitat de crear un quart jutjat
de primera instància i instrucció a la Vila. Vallès va
confirmar que el quart jutjat era a la llista de nous
jutjats que es demanarien a l’Estat, de manera que
podria ser una realitat a curt termini. El conseller va
explicar ja llavors que el projecte dels nous jutjats
preveia una possible ampliació.

En marxa el nou edifici judicial

L’anunci de la posada en marxa del quart jutjat de
Vilafranca coincideix amb l’inici aquest mes de gener
de les obres del nou edifici judicial. L’equipament es
construeix en un ampli solar cedit per l’Ajuntament a
l’avinguda d’Europa, entre l’actual Arxiu Històric i la
llar municipal d’infants El Parquet, en la zona
d’equipaments del barri de la Girada. En la mateixa
zona,‘també està prevista la construcció d’un nou centre
escolar.
Segons fonts de la conselleria de Justícia, el nou edifici
judicial de Vilafranca ha d’estar llest a principis de
2007.

Vilafranca podrà tenir aquest any
el quart jutjat
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La Generalitat de Catalunya té previst rehabilitar i
millorar en els propers mesos l’estació d’autobusos de
Vilafranca, situada a l’avinguda de Vilanova, fent
cantonada amb l’avinguda d’Europa. L’Ajuntament de
Vilafranca ja ha donat la corresponent llicència municipal
a l’empresa pública de la Generalitat GISA per tal que
pugui dur a terme les obres.
El projecte actuarà, d’una banda, en l’edifici que serà
rehabilitat, pintat i netejat. També es construiran dues
noves marquesines als extrems de l’edifici i un servei
sanitari adaptat. Pel que fa al recinte exterior de l’estació,
s’actuarà al paviment, reparant les zones malmeses, i
a nivell d’accessos s’instal·laran barreres de control
d’accés per tal d’evitar la circulació de vehicles privats
pel recinte de l’estació i també es modificarà l’escala
d’accés a l’estació, actualment tancada degut a les
obres de soterrament i cobriment de les vies.
Una altra actuació important serà la delimitació, el
condicionament i urbanització de l’aparcament públic

de vehicles que hi ha entre l’Arxiu Històric i l’Estació
d’Autobusos. Aquest aparcament tindrà un accés
independent de l’estació per tal que els vehicles privats
hi puguin accedir directament sense haver d’entrar al
recinte de l’estació. La zona d’estacionament també
preveu la instal.lació d’un biciberg, un novedós
aparcament soterrat de bicicletes totalment automatitzat
que la Generalitat està implantant a les estacions
d’autobusos de Catalunya.
El projecte de rehabilitació i millora de l’estació
d’autobusos de Vilafranca també preveu la instal·lació
d’energies renovables com pot ser un sistema de captació
d’energia solar. Finalment també s’instal·laran nous
sistemes d’informació, com ara un sistema audiovisual
d’informació programada i d’avisos al públic sobre
arribades i sortides de busos, nova megafonia i interfonia
i un sistema tancat de TV.
El pressupost del projecte està valorat en uns 600.000
euros.

La Generalitat rehabilitarà i millorarà l’estació
d’autobusos de Vilafranca
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El Quadern per al Debat Ciutadà ha estat l’eina de
debat a través de la qual tots els ciutadans i ciutadanes
de Vilafranca que hi han estat interessats han pogut fer
en les darreres setmanes les seves aportacions i
suggeriments entorn als usos de la nova superfície que
generarà el cobriment de les vies del tren. Mitjançant
el quadern s’ha pretès informar i difondre el procés i
a la vegada promoure el debat col·lectiu per a formular
propostes i suggeriments i convidar a pensar.
El Quadern per al Debat Ciutadà ha estat una eina
dinàmica de debat col·lectiu, tant en el seu disseny
com en la distribució i dinamització que l’ha acompanyat.
El contingut del mateix va ser dissenyat per un equip
del Postgrau de Participació Ciutadana de la Universitat
Autònoma de Barcelona, a partir de la documentació
generada en altres processos de participació, l’anàlisi
de dades del municipi, el treball amb tècnics de diferents
serveis de l’Ajuntament i els tallers participatius amb
diferents col·lectiu de Vilafranca (adolescents, joves,
dones, persones associades i gent gran) entorn a les
oportunitats i els inconvenients que obre aquest nou
espai públic.
El model de Quadern per al Debat Ciutadà ha estat
treballat sobre un format no convencional amb informació
contextual i amb una combinació de preguntes
obertes/semiobertes que, malgrat implica una dificultat
afegida de resposta, perquè es demana una major
reflexió, també suposa un major atractiu i potencialitat
per expressar-se.
Mitjançant el Pla de dinamització es van identificar els
canals i mecanismes per arribar al  màxim de persones
que resideixen al municipi i el més representatives
possible. Això ha permès acostar el Quadern als diferents

col·lectius de Vilafranca. Ha arribat a les famílies a
través dels centres d’ensenyament d’infantil i primària,
als adolescents a través dels centres d’ensenyament
secundari, als joves en diferents espais de formació
(IES, Escola taller i Casa d’Oficis, a les persones
associades mitjançant espais de trobada d’entitats
(Escorxador, Casal de la dona) i a les pròpies entitats i
associacions (associacions de veïns, entitats de Vilafranca,
AMPA’s, entitats juvenils, etc.) i a la gent gran en
diferents tallers als casals d’avis.
A la vegada s’ha fet difusió en altres espais de Vilafranca
com l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament, la
Biblioteca, les sales d’estudi, l’Escorxador, el SIAJ, el
Complex aquàtic, Serveis tècnics de l’Ajuntament i al
web www.vilafranca.org/tuhiparticipes
El fet que el Quadern per al Debat Ciutadà hagi pogut
arribar a les llars o als diferents grups de debat tan de
joves, adults com de la gent gran ha donat la possibilitat
per a reflexionar, debatre i fer els seus suggeriments
entorn als usos que tindrà aquest nou espai públic, a
persones que potser mai havien exercit aquest dret tan
important com és participar en la decisió d’un espai
que en el futur en podrem gaudir tots.
Un cop fet el buidatge de les respostes, propostes i
suggeriments dels ciutadans i ciutadanes a través del
quadern, se n’editarà un opuscle, es farà una jornada
explicativa dels resultats i s’organitzarà una exposició
itinerant que anirà per tots els espais on se n’ha fet
difusió. Tal com es va aprovar en el ple municipal del
mes de gener, les propostes dels ciutadans seran realment
vinculants, sempre que es considerin tècnicament i
econòmicament viables.

El Quadern per al Debat Ciutadà promou la
participació i la reflexió a l’entorn dels usos
del cobriment de les vies del tren
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L’Ajuntament de Vilafranca ampliarà properament les
voreres del carrer del Carme entre el carrer del Pou de
la Pina i el carrer de Puigmoltó, un projecte que
contempla també la pavimentació amb plataforma única
del carrer de Puigmoltó des de la plaça del Carme i fins
el carrer de Sant Jocund.
L’actuació prevista al carrer del Carme comprèn
l’ampliació de les voreres d’ambdós costats del carrer
que actualment són estretes. Així la secció del carrer
quedarà amb 1,70 metres de vorera al costat dels
habitatges, 2 metres d’estacionament, 3 metres de
calçada per al trànsit rodat, 2 metres més d’estaciona-
ment i una vorera d’una amplària variable entre els 3
i 4 metres al costat de l’escola El Carme-Sant Elies,
una amplada considerable que hi permetrà la plantació
d’una línia d’arbrat.
Pel que fa al carrer de Pugimoltó, un carrer amb les
voreres també molt estretes, es preveu millorar el
paviment de tot el tram entre el carrer del Carme i el
carrer de Sant Jocund fent-lo de plataforma única per
donar prioritat al vianant, seguint el criteri aplicat a tot
el centre de la Vila. El paviment serà amb peces de
formigó prefabricat amb un color similar a l’existent al
tram del carrer del Carme que actualment ja és per a
vianants. Entre les actuacions previstes hi ha també el
soterrament dels contenidors.

El pressupost de l’ampliació de voreres del carrer del
Carme i d’urbanització del carrer de Puigmoltó té un
pressupost de 160.975 euros.

S’ampliaran les voreres del carrer del Carme i
s’urbanitzarà el carrer de Puigmoltó fins al carrer
de Sant Jocund



El pressupost municipal de 2006 incrementa la dotació en serveis
a les persones, via pública i seguretat ciutadana
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El pressupost de l’Ajuntament de Vilafranca per a l’any 2006 s’eleva a 42.753.246 euros.
Aquesta xifra suposa un increment de més del 10% respecte al pressupost de l’exercici de 2006. Pel que
fa només al pressupost de l’Ajuntament de Vilafranca (sense patronats ni societats municipals), la quantitat
prevista és de 35.684.901, amb un increment del 13% respecta al del 2005. L’esforç pressupostari de
l’Ajuntament de Vilafranca se centra en diferents àrees concretament amb un augment considerable de
les partides de benestar social, de serveis a les persones, via pública i seguretat ciutadana.
• Les polítiques de benestar social experimenten un augment del pressupost en un 13%. Es reforcen els
serveis socials, s’augmenten els programes per a la gent gran amb un 39%, s’incrementen les aportacions
a entitats que presten serveis socials amb un 21% i amb Caritas amb un 53’33%. Així també es veuen
afavorides les ajudes familiars en un 20’33% i les polítiques d’educació amb un 20% en els últims dos
anys o de política d’habitatge (lloguer, rehabilitació i accessibilitat). Per a l’any 2006 està previst l’augment
de l’aportació a les llars d’infants i la construcció d’un nou centre escolar a la Girada. També augmenten
les aportacions al Patronat Municipal de Cal Bolet o al Patronat d’Esports, política lingüística i les referents
a beques, estudis i investigació. La potenciació del Museu de Vilafranca es concreta amb una ampliació
del conveni amb 400.000 euros i la construcció del nou auditori comptarà a una nova aportació de
600.000 euros per abordar la 2ª fase.
• Via pública és una altre aspecte destacat del pressupost d’enguany amb un augment del 23’29%. Durant
l’any 2005 s’ha fet un reforç organitzatiu del servei i el 2006 s’incrementa el control de les activitats a
la via pública, el manteniment dels carrers (senyalització viària, parcs i jardins, etc.), l’arranjament de
rotondes, les zones de jocs infantils, etc. També està prevista una ampliació i un augment de freqüència
dels serveis de neteja de la via pública, ampliacions de voreres, reasfaltat de carrers i nous aparcaments.
També és significativa la despesa en recollida d’escombraries, i es potencien les polítiques de medi ambient
i la recollida selectiva, especialment de cartrons. També destaca l’augment del transport en microbús de
transport urbà, que experimentarà un increment del 70% amb més servei i més freqüència de pas.
• Seguretat ciutadana: hi ha un increment del 22%, que continua amb la línia d’increments anuals, donat
que per a l’any 2005 ja es va incrementar un 15%. En destaca la contractació de 7 noves places a la
plantilla de la Policia Local que estaran formades per 4 agents, 2 caporals i 1 administratiu que facilitarà
un augment de presència continuada, amb nous vehicles i equipaments, etc.
• Altres inversions: amb tot, durant l’any 2006 es duran a terme altres projectes importants com la
incorporació de del carrer de la Palma a l’illa de vianants, l’ampliació de voreres del carrer del Carme i
la urbanització del carrer de Puigmoltó, la millora de plaça dels Segadors, la remodelació de la rambla
de Nostra Senyora i de la plaça Milà i Fontanals i l’inici de les obres del nou auditori de Vilafranca. Aquests
projectes, la majoria en el pressupost de 2005, es podran veure l’any 2006.

Principals inversions del pressupost 2006

Urbanització c/ Palma  .................................................................................... 187.000 euros
Urbanització carrer Moret  ............................................................................... 600.000 euros
Aparcament pl. Avantguardes (Molí d’en Rovira)  ............................................... 143.000 euros
Aparcament Les Clotes  .................................................................................. 471.926 euros
Arranjament rotondes  .................................................................................... 152.000 euros
Adequació i ampliació de voreres   .................................................................. 127.700 euros
Adequació, reasfaltat i senyalització de via pública  .......................................... 120.000 euros
Obres Centre de Recerca i Referència  ............................................................. 148.553 euros
Auditori municipal (2ª fase)  ........................................................................... 600.000 euros
Espai cultural i juvenil Cal Berger (1ª fase)  ..................................................... 300.000 euros
Ampliació i rehabilitació Museu del Vi  ............................................................ 400.000 euros
Desenvolupament informàtic  .......................................................................... 120.000 euros
Redacció de plans i projectes   ........................................................................ 120.000 euros
Millores en dependències municipals  .............................................................. 154.520 euros
Adequació de l’edifici de la Fassina  ................................................................ 101.000 euros
Rehabilitació del Mercat de la Carn   ............................................................... 479.936 euros
Millores a les instal.lacions esportives  ............................................................. 327.670 euros
Millores al Teatre Municipal Cal Bolet .............................................................. 220.000 euros
Nous vehicles de la Policia Local   ....................................................................  92.977 euros
Nous vehicles Vies Públiques  ..........................................................................  84.400 euros
Voreres i zona enjardinada c/ Font de l’Ametlló  .................................................   81.675 euros
Adequació a la normativa de jocs infantils .........................................................  80.000 euros
Adequació de locals de les AAVV      .................................................................   80.000 euros
Inversions Empresa Municipal d’Aigües de Vilafranca ....................................  1.071.852 euros




