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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
Informació Generalitat 012

Jutjat núm. 1 93 891 53 30
Jutjat núm. 2 93 819 92 26
Jutjat núm. 3 93 891 53 32
Jutjat núm. 4 93 891 54 53
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
Parròquies de Vilafranca 93 892 06 46
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

ESPECTACLES AL TEATRE MUNICIPAL
CAL BOLET

Dia 2 de novembre, a les 21h,
D’amor i de mort, a càrrec de Jordina Biosca,

Noemí Martínez i Lluís Giménez

Dia 5 de novembre, a les 12h,
En colors (La Xarxa)

Dies 10 i 11 de novembre a les 21h i dia 12
de novembre a les 19h,

Wolfenstein amb Flyhard Theater Company

Dia 18 de novembre a les 22h i dia 19 de
novembre a les 19h,

La mort d’un viatjant, (teatre) amb Llavor
d’art

Dia 24 de novembre, a les 21h,
Reconstrucció, (dansa) amb Las Malqueridas

Dia 1 de desembre, a les 23h,
Concert de Xavi Díaz Quintet (jazz)

Dia 3 de desembre, a les 12h,
Els músics de Bremen (La Xarxa)

Dia 17 de desembre, a les 19h,
Mort sobtada, Teatre de Ponent

RUTA PER LA VILAFRANCA MODERNISTA
 Dies 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de

desembre.
Inscripcions a l’Oficina Municipal de Turisme,

telèfon 93 818 12 54.

MERCAT D’ARTESANIA, COL·LECCIONISME
I PINTURA

Dies 1 d’octubre, 5 de novembre i 3 de
desembre, de 10 a 14h.

Rambla de Sant Francesc.

VISITA COMENTADA AL CEMENTIRI
PATRIMONIAL

Dies 22, 29 d’octubre i 5 de novembre
Inscripcions a l’Oficina Municipal de Turisme,

telèfon 93 818 12 54.

CAMINADA POPULAR
29 d’octubre

Parc comarcal d’Olèrdola

12 de novembre
Torre de les Aigües

Inscripcions a l’Oficina Municipal de Turisme,
telèfon 93 818 12 54.

FIRA DE SANTA LLÚCIA
Del 2 al 17 de desembre

Plaça de Santa Maria

FIRA DEL GALL
Dies 16 i 17 de desembre
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Horaris d’atenció al públic dels regidors i
regidores delegats/des de l’Ajuntament i dels
grups municipals.

Des de l’alcaldia.

Es duplica el número de places a la residència
Sant Francesc.

El segon ambulatori estarà en funcionament
l’any 2008. S’inaugura el nou Centre de Salut
Mental Infantil i Juvenil de la Fundació l’Espiga

Els vilafranquins proposen usos de lleure
familiar per al nou espai públic a l’eix de la
via del tren.

Cal Bolet comença la temporada de tardor més
confortable.

Nous ascensors al barri de l’Espirall. Ampliació
de voreres  al carrer Doctor Zamenhof. Reasfaltat
de carrers.

Una nova plaça Milà i Fontanals.

La nova plaça dels Segadors, un espai lliure
per gaudir-lo.

3.000 persones participen a Vilafranca en la
gran festa per als infants sahrauís acollits a
Catalunya.

Nou curs escolar 2006-2007

Un llibre recull el testimoni de vilafranquins
al front i als camps de concentració.

Els grups municipals diuen.

Projecte de modernització de l’estació de
Vilafranca.

Ple municipal.

Article de la Plataforma per una Vegueria Pròpia.
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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. (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 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,
Obres i Projectes, 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)
Hores a convenir, al despatx de la tercera planta de la
Casa de la Vila. Tel. 93 892 50 25
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Ara, cal avançar més

Avui Vilafranca va més enllà de la creu de Sant Salvador i del  recentment desaparegut
Pont del Carril. Avui Vilafranca, capital del Penedès, reivindica la seva comarca i el seu
protagonisme. Avui l’hegemonia vilafranquina ens convida, fins i tot, a anar més enllà
del Pont del Diable i l’Arc de Barà. Avui Vilafranca amb el seu dinamisme i des de la
seva vocació penedesenca, té la voluntat de participar amb la resta de ciutats mitjanes
del país i de destacar des de Catalunya en l’àmbit d’una de les regions econòmiques,
culturals i socials amb més projecció d’Europa. Ja ho deixà escrit Francesc Pujols quan
assegurava que “no hi ha hagut, cap població catalana que hagi contribuït ni de molt
com la nostra Vilafranca del Penedès a la formació ideal de la Catalunya moderna”.
Aquest esperit és encara avui ben viu.

Vilafranca avui cobreix les vies del tren i guanya 80.000 m2 d’espai lliure, amplia la
seva estació de rodalies i és a les portes de disposar d’una estació de trens regionals.
Vilafranca amplia el seu hospital aquesta tardor i projecta el seu segon ambulatori per
l’any vinent. Vilafranca aquest curs gaudirà d’una nova escola pública a La Girada (20
anys després de la  darrera escola pública construïda) i desapareixen, després de 15
anys, els “barracons” a les escoles de la vila. Vilafranca ha doblat aquest estiu el nombre
de places per a la gent gran a la residència Sant Francesc i el centre sociosanitari Ricard
Fortuny al Molí d’en Rovira ja és una realitat. A Vilafranca els jutjats nous ja són en
construcció. Avui disposem de 12 policies locals més que l’any passat i les noves
casernes dels mossos i la de la policia local seran realitat l’any vinent. Vilafranca consolida
la nova llar d’infants a La Girada i aquest curs es creen una cinquantena de noves places
a les 4 llars d’infants municipals. Vilafranca construeix en aquests moments més de
150 pisos de protecció oficial i posa ascensors als habitatges que ho necessiten. A
Vilafranca es projecten per l’any vinent prop de 500 aparcaments soterrats i més de
700 aparcaments gratuïts a cel obert. A Vilafranca s’amplien voreres, s’asfalten carrers,
se suprimeixen barreres arquitectòniques, s’amplia i es millora el transport urbà. La
rambla de Nostra Senyora, la plaça Manuel Milà i Fontanals, la plaça Segadors, la plaça
Marià Manent, la ciutat jardí de Sant Julià, la rambla de la Girada i de la Generalitat,
el parc del Molí d’en Rovira, … milloren l’espai públic de la vila. És a Vilafranca on
l’Auditori s’aixeca, on el Museu s’amplia i el teatre Cal Bolet es reforma… La llista és
molt més llarga i continua. L’esforç, com mai, és de tothom i val la pena fer-lo plegats.
Aquesta és la Vilafranca de la seva gent. Aquesta és la Vilafranca d’una majoria que la
vol veure progressar. Aquesta és la Vilafranca que tenim i per la que lluitem…

Vull la Vilafranca que creu amb ella i és, amb fermesa, capaç d’assumir els reptes més
ambiciosos. Una Vilafranca que tot impulsant la seva voluntat innovadora ens fa avançar
sense oblidar les nostres arrels. Arrels i memòria que ens parlen de democràcia, solidaritat
i igualtat d’oportunitats…

A Vilafranca hi ha una majoria que vol compartir un projecte de futur i de progrés. Us
convido a participar-hi… És a les nostres mans.

Marcel Esteve i Robert
Alcalde de Vilafranca del Penedès

mesteve@vilafranca.org



Des d’aquest estiu el centre té capacitat per
a 62 persones amb dependència

La residència Sant Francesc del carrer Sant Pere quasi
ha duplicat aquest estiu el número de places concertades
disponibles, passant de 33 a 62. Vilafranca disposa
també de les 250 places sociosanitàries, que permeten
ingressos de llarga i mitja estada o temporals i inclouen
llits per a psicogeriatria, del centre Ricard Fortuny,
ubicat al barri del Molí d’en Rovira. L’alcalde de
Vilafranca, Marcel Esteve, i la consellera de Benestar
i Família del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Carme Figueras, van fer públic l’acord que ha permès
aquesta ampliació, durant la visita que la consellera
Figueras va fer el setembre a la capital penedesenca.
També es va anunciar la construcció d’una residència
per a joves amb disminucions físiques i psíquiques,

Es duplica el número de places a la
residència Sant Francesc

gestionada per la Fundació l’Espiga. El nou edifici, que
serà finançat amb 430.000 euros del Departament de
Benestar i Família, es construirà al carrer Graupera,
número 21 i oferirà 12 places.
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S’inaugura el nou
Centre de Salut Mental
Infantil i Juvenil de la
Fundació l’Espiga
La Fundació l’Espiga ha posat en funcionament el nou
Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CESMIJ),
impulsat conjuntament amb el Departament de Salut
de la Generalitat i amb el suport de l’hospital de Sant
Joan de Déu. Els especialistes d’aquest centre hospitalari
donaran suport al servei, la qual cosa suposarà una
millora considerable per a les famílies usuàries que no
hauran de desplaçar-se a Barcelona per als tractaments
periòdics. El nou equipament, ubicat a les instal·lacions

El segon ambulatori
estarà en funcionament
l’any 2008
La construcció de la segona Àrea Bàsica de Salut, que
es construirà a la carretera d’Igualada, preveu obrir
portes l’any 2008. Aquest nou equipament desdoblarà
Vilafranca en dues zones. Així, els veïns dels barris del
Centre Vila, Poble Nou, Sant Julià i la Girada continuaran
a les instal·lacions de l’actual ambulatori a la plaça
Penedès, mentre que el nou centre donarà servei als
veïns de l’Espirall, la Barceloneta, les Clotes, les Bassetes
i el Molí d’en Rovira. Al nou CAP també s’hi ubicaran
els serveis de rehabilitació ambulatòria, la seu del Pades,
el Centre de Salut Mental d’Adults i el Centre d’Atenció
i Seguiment a les Drogodependències. A l’ABS de la
plaça Penedès es mantindrà, a més de l’atenció primària,
la unitat de diagnòstic per la imatge i la seu
administrativa.

Les obres de construcció del nou ambulatori, amb un
pressupost d’1,5 milions d’euros, s’iniciaran a finals de
l’any vinent i es preveu que s’inauguri al llarg del 2008.
El Pla Funcional es defineix per a 25.000 habitants, la
qual cosa permet cobrir la projecció de població prevista
fins més enllà del 2010.

Ampliació de l’hospital

L’ampliació de l’Hospital Comarcal de l’Alt Penedès
començarà a finals d’aquest any i es preveu que al llarg
de l’any vinent ja siguin operatives les noves instal·lacions.
La consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya,

Marina Geli, va confirmar en la seva darrera visita a
Vilafranca la inversió de quasi 9 milions d’euros per dur
a terme aquestes dues obres.

A l’àrea de consultes externes de l’Hospital Comarcal
s’ampliaran de 21 a 32 els consultoris polivalents i de
5 a 9 els gabinets d’exploració. També s’ubicarà un
espai nou d’hospital de dia amb 12 unitats. En aquesta
primera fase està prevista igualment la construcció d’un
nou laboratori fora de l’àrea d’urgències que ocupa
actualment. Aquesta reubicació permetrà ampliar en
una segona fase la zona d’urgències.

El projecte tècnic de l’ampliació de l’Hospital Comarcal
ja està revisat i a finals d’aquest any es preveu que
s’iniciïn les obres, amb un pressupost de 5,5 milions i
un període d’execució de 12 mesos.

que la fundació té al carrer Eugeni d’Ors, suposa una
iniciativa pionera, ja que se situa al costat d’un centre
educatiu i taller ocupacional per a joves amb discapacitat.
La inauguració del CESMIJ va estar presidida per la
consellera de Salut, Marina Geli, que va ser obsequiada
amb un davantal i uns guants de cuina pintats a mà
per alumnes de l’escola taller de l’Espiga.
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Estacionament, espais verds i neteja i
manteniment són altres dels criteris recollits
en el procés, que ha comptat amb més
 de 2.300 participants

Vilafranquins que han participat en el debat ciutadà
sobre el nou espai públic a l’eix de la via del tren es
decanten majoritàriament per un ús de lleure i esportiu.
S’aprecia com un nou lloc on passejar, anar en bicicleta,
passar el temps i jugar. Pel que fa a l’ús cultural, no és
una opció que s’apunti de forma espontània, però quan
s’hi fa referència explícitament, dues terceres parts de
les respostes obtingudes es mostren partidàries d’aquest
tipus d’activitats. Aquests usos queden complementats
per algunes respostes espontànies que apunten l’obertura
de l’espai a serveis específics i petit comerç, com
terrasses de bars, quioscos, lloguer de bicicletes, etc.
Les conclusions de l’anàlisi dels resultats dels Quaderns
per al debat ciutadà sobre el nou espai públic a l’eix
de la via mostren una orientació per definir els usos i
criteris per a la urbanització de la nova superfície, segons
l’imaginari de les persones que hi han participat, un
mínim de 2.304 si es tenen en compte les respostes
rebudes i analitzades.
Entre els perfils dels participants destaca el de les
famílies amb fills  en edat escolar, ja que els centres

educatius ha estat el principal canal de dinamització
del Quadern. En canvi, els joves de 20 a 30 anys i els
adults majors de 50 hi són menys representats. El perfil
majoritari dels participants permet aprofundir en les
característiques dels espais infantils. De l’anàlisi
qualitativa dels dibuixos aportats se’n deriven diferents
imaginaris, no necessàriament incompatibles, i
reflecteixen com a elements prioritaris la combinació
de tradició i originalitat en el mobiliari de joc,
equipaments de joc per a la segona infància i espais
verds.
Aquestes visions reflectides en els dibuixos es completen
amb la introducció d’altres criteris, especialment de
dotar d’equipament necessari l’espai (bancs, fonts,...),
però també de seguretat i neteja.
Entre els criteris que defineixen la qualitat de l’espai,
destaca la sostenibilitat i preocupa la qüestió de la
neteja i el manteniment, l’ús cívic de l’espai i la presència
de vegetació.
El criteri d’accessibilitat (adaptació a mobilitat reduïda
i prioritat vianants) també s’assenyala, tot i que, d’altra
banda, un 80% dels participants aposta per aparcaments
de cotxe, sobretot lligat al tram on s’ubica a les estacions
de tren i autobusos.
Finalment, relacionat amb el criteri de seguretat un
nombre considerable de respostes demanden vigilància,
associada a l'incivisme, i il·luminació.

Els vilafranquins proposen usos de lleure familiar
per al nou espai públic a l’eix de la via del tren



9 Butlletí núm. 185

2 0 0 6  o c t u b r e

El teatre municipal Cal Bolet estrena una nova imatge
més moderna i funcional. Aquest estiu s’hi han continuat
fent els treballs de reforma i millora, iniciats en diferents
fases fa tres anys. El teatre ha rebut intervencions a
l’espai de vestidors, a la zona de l’escenari i s’han
adoptat noves mesures de seguretat per adaptar les
instal·lacions a la normativa.
Els nous vestidors de Cal Bolet són més confortables
per millorar les condicions de treball dels actors i artistes
que actuïn al teatre i l’escenari ha reduït alçada amb
l’objectiu d’incrementar la visibilitat del públic. A
l’escenari s’han fet també millores en il·luminació, so
i mecanització de les barres electrificades, a més de la
col·locació d’un nou ciclorama.
El recinte del teatre ha actualitzat les mesures de
seguretat, amb la renovació de l’estructura dels dos
pisos de llotges. També s’ha pintat el vestíbul i s’han
instal·lat nous seients, una part dels quals formen part
d’una grada retràctil que permetrà disposar d’espai com
a sala polivalent. L’aforament total de Cal Bolet és
actualment de 382 places.
La programació de tardor d’aquest 2006 ha començat
amb les millores del teatre finalitzades, només pendent
de la reforma de la calefacció i instal·lació d’aire
condicionat, com a millores més destacades. La inversió

total de millora realitzada en aquest equipament per
l’Ajuntament de Vilafranca ha estat d’uns 500.000
euros, destacant els 290.000 de les obres de reforçament
de l’estructura i remodelació dels vestidors i els 150.000
de la instal·lació de la graderia retràctil i butaques.
La programació del teatre Cal Bolet s’ha ampliat donant
cabuda a noves propostes, però l’equipament centrarà
la seva oferta en el teatre i els espectacles musicals es
traslladaran al nou Auditori de Vilafranca que s’està
construint a prop de la zona esportiva.

Cal Bolet comença la temporada de tardor
més confortable
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Aquest estiu s’han iniciat les obres d’instal·lació
d’ascensors al barri de l’Espirall. Un total de 16
habitatges d’aquest barri milloren la seva accessibilitat
amb la col·locació de dos elevadors. Adigsa, l’Ajuntament
de Vilafranca i l’Associació de Veïns de l’Espirall van
signar un conveni de col·laboració que fixa que la
Generalitat i l’Ajuntament aporten fins al 80% del cost
total de l’obra i la resta de la despesa és a càrrec de
les comunitats de propietaris, tret d’una subvenció del
20% addicional que l’Ajuntament atorga a les persones
majors de 65 anys.

S’instal·len dos ascensors al barri de l’Espirall

Ampliació de vorera al carrer Doctor Zamenhof

L’Ajuntament ha realitzat la segona fase dels treballs
de reasfaltat i millora de trams de vies públiques en
mal estat de Vilafranca. Els treballs, amb un cost de
95.962 euros, han suposat el reasfaltat del carrer Bisbe
Panyelles, entre el carrer Santa Digna i el carrer Misser
Rufet; l’avinguda del Pla del Diable, entre la rotonda
de la FECA i la rotonda de l’avinguda de Catalunya
ambdues incloses; l’avinguda del Pla del Diable, a la
cruïlla d’aquest carrer amb el carrer Pere el Gran; el
carrer de Sant Sadurní d’Anoia, entre els carrers Mossen
Coy i Mas i Jornet; al carrer de Gelida, entre el carrer
Espirall i el carrer Guardiola; el carrer de  Martorell,
entre el carrer Espirall i el carrer Guardiola; el carrer
Dr. Badia, entre els carrers de Sant Antoni M. Claret i
Pau Benach, i al carrer de Sant Jaume, cantonada carrer
Escorxador. Aquesta tardor s’executarà una tercera fase

L’Ajuntament reasfalta vuit trams de carrer a
Vilafranca

L'Ajuntament ha realitzat obres d’ampliació de la vorera
dels números senars del carrer del Doctor Zamenhof,
entre el carrer Pere Alegret i la via del tren, que ha
passat de tenir un metre d’amplada a tenir-ne 3,5.
L’estacionament es fa en línia als dos costats de carrer.
Les obres d’ampliació d’aquest tram de vorera han costat
52.300 euros.

que completarà un ampli programa anual de reasfalt i
millora de la via pública.



La nova plaça Manuel Milà i Fontanals guanya espai
per als vianants, convertint-se en una zona de passeig
i de lleure. La remodelació de la plaça es va iniciar el
passat mes d’abril i aquest octubre s’ha inaugurat una
nova imatge, que ha girat la mirada cap al carrer
Montserrat, amb menys aparcament per a vehicles i
més espai per al pas i el passeig de les persones.

S’ha substituït l’espai central elevat, que feia funcions
de rotonda, per una extensió anivellada que dóna prioritat
a l’accés dels vianants. Nous jocs infantils i mobiliari
urbà completen l’entorn que ha conservat bona part de
la pineda ja existent i nous exemplars d’amèlies, tarongers
i palmeres, una de les quals s’ha trasplantat d’un
habitatge particular del carrer Sant Julià. També s’hi
ha plantat vegetació mediterrània per cobrir el perímetre
de la plaça.

Pel que fa a l’estacionament de vehicles es mantenen
part de les places en bateria en dos dels laterals de la
plaça, mentre que a la resta de l’espai no s’ha tallat el
trànsit, però s’ha suprimit l’aparcament per donar
amplitud i prioritat al pas de vianants. La plaça ha girat

la seva geometria cap a les façanes del carrer Montserrat,
situant-se pràcticament al mateix nivell.

El pressupost de l’obra ha estat d’uns 470.000 euros
i inclou també la rehabilitació de la plaça Pau Milà i
Fontanals, a l’altre costat del carrer Pines.

Una nova plaça Milà i Fontanals
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La nova plaça dels Segadors, un espai
lliure per gaudir-lo

banda, donar la prioritat al vianant en tot l’espai. Així,
s’ha pavimentat tota la zona amb plataforma única i,
mitjançant la jardineria, es delimitaran els diferents
usos de l’espai. També cal destacar la nova zona destinada
a jocs infantils.
La remodelació de la nova plaça dels Segadors també
ha contemplat la conservació de part de l’arbrat existent
i la plantació de nous exemplars d’espècies que ja són
presents a la zona com el pi blanc, les alzines i les
bardisses. En la zona d’aparcament s’ha fet una plantació
alineada de prunus pisardi i magnòlies alternativament
i tanques de bardissa. També s’han plantat roures i
sòfores i s’ha ampliat notablement l’enllumenat.

Vilafranca del Penedès ha estrenat un nou espai lliure
remodelat i ampliat, perquè el gaudeixin els ciutadans.
La nova plaça dels Segadors, al barri de l’Espirall,
compta amb més espai per a vianants, més arbrat, millor
aparcament, jocs infantils i mobiliari urbà. La zona
urbanitzada és l’espai format per l’anterior plaça dels
Segadors i la prolongació del carrer Baltà de Cela, entre
els carrers de la Granada i de Sant Sadurní d’Anoia.
Aquest espai és l’última fase del projecte de
condicionament de les zones verdes davant del cementiri.
En total s’han urbanitzat de nou uns 2.626 m2 que
han consistit d’una banda a donar continuïtat de
l'aparcament que dóna servei al cementiri i, per altra
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Vilafranca del Penedès va acollir el passat 16 de juliol
la festa de les colònies per als infants sahrauís que, un
any més, s’han desplaçat per passar l’estiu amb famílies
catalanes. Més de 3.000 persones d’arreu de Catalunya
i Andorra van contribuir a l’èxit de la celebració, presidida
per la consellera de Benestar i Família de la Generalitat,
Carme Figueras, i l’alcalde de Vilafranca, Marcel Esteve.

La festa consistia en una trobada festiva i reivindicativa
amb presència d’uns 750 infants sahrauís acollits a
Catalunya, acompanyats de les famílies acollidores i
amics i amigues del poble sahrauí. Els nens sahrauís
van ser els principals protagonistes però també va ser
una festa reivindicativa reclamant el dret
d’autodeterminació del poble sahrauí i denunciant
l’ocupació del Marroc del Sàhara Occidental, la vulneració
dels drets humans en el Sàhara ocupat i sobre la injustícia
que està patint aquest poble des de fa més de trenta
anys.

El públic va poder gaudir d’un ampli ventall d'atraccions
i activitats, entre les quals una plantada de haimes,
balls i jocs infantils i diverses exposicions. Finalment,
La Tresca i la Verdesca i Rahmon Roma van animar a
petits i grans amb les seves actuacions.
Com cada any, la festa va incloure l'acte protocol·lari i
reivindicatiu. Aquest acte va comptar amb parlaments
de diverses personalitats: Carme Figueras, consellera
de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya,;
Marcel Esteve, alcalde de Vilafranca; el delegat del
Front Polisario a Catalunya, Emboirik Ahmed; un
representant de la Coordinadora Catalana d'Ajuntaments
Solidaris amb el Poble Sahrauí, Oriol Fort, i un
representant de l'intergrup parlamentari per la pau i la

3.000 persones participen a Vilafranca
en la gran festa per als infants sahrauís
acollits a Catalunya

llibertat al Sàhara, Pilar Dellunde.
L'actor vilanoví Sergi López va
llegir el manifest final.

Els parlaments van donar la benvinguda als infants
sahrauís, van servir per agrair també la solidaritat de
les famílies que els acullen i van refermar la legitimitat
política de la Delegació del Frente Polisario com a
representant del poble sahrauí a Catalunya. També es
recolza la lluita per la Independència del Sàhara
Occidental i el seu dret a autodeterminar-se, i es
destacaven els estrets llaços d'amistat i solidaritat
existents entre Catalunya i el poble sahrauí. En aquest
sentit, Emboirik Ahmed va dir que per als nens i nenes
acollits, el mar de Catalunya és el mar de la solidaritat,
perquè a través d'ell els infants sahrauís mantenen
l'esperança de gaudir algun dia del seu propi mar, el
del Sàhara Occidental, un mar que no coneixen perquè
està segrestat, però que un dia serà lliure.


