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Quasi vint anys de vigència de l’actual Pla General és un període prou ampli perquè en
puguem fer una valoració i s’obri un procés que ens permeti repensar la vila.

Tot i que l’actual Pla no està ni de bon tros executat en totes les seves previsions, en aquests
anys han aparegut noves necessitats i usos que el 1981 no es podien preveure, noves
infraestructures que canvien la relació de la vila amb el territori, nous processos de planejament
territorial i noves sensibilitats que han evolucionat en la mateixa societat.

L’adequació a aquests nous reptes i la mateixa anàlisi crítica de l’aplicació del Pla, amb el qual
ha estat possible gestionar i transformar, amb els encerts i els defectes i també amb allò que
no ha encaixat com a proposta, justifiquen clarament el procés de revisió iniciat.

Tanmateix, com a punt de partida per fer el treball,
s’ha disposat d’estudis sectorials que reflecteixen
diferents processos de reflexió que s’han anat produint
a la vila i que, en incorporar-se al nou planejament,
permeten arrencar a partir d’una base participativa.
En són alguns exemples l’Estudi de Mobilitat, el Pla
d’Accessibilitat, l’Auditoria Ambiental Municipal, el
Pla Estratègic de l’Alt Penedès, les conclusions del
Llibre blanc del projecte Dona i Ciutat o les conclusions
del taller de participació “Idees per a la Vilafranca
que viurem”…
La proposta de partida d’aquest debat són els treballs
de la informació urbanística, la diagnosi i el document
de l’avanç del Pla. Tots plegats contenen una bona
part de les sensibilitats expressades en els processos
participatius i els criteris dels qui tenen la responsabilitat
de gestionar l’urbanisme vilafranquí.

Tot i que aquests criteris queden àmpliament reflectits en l’exposició pública de l’avanç de
planejament, cal insistir en els aspectes de la proposta que són més bàsics:

• Els creixements residencials i industrials han de tenir un àmbit clarament definit que permetin
mantenir el model de vila compacta.
• El sòl no urbanitzable ha de quedar clarament protegit, preservant els espais naturals
i potenciant els usos agrícoles i l’estructura de camins existents.
• La capitalitat de Vilafranca s’ha de potenciar fent possible que ofereixi nous usos i
serveis vinculats a les infraestructures de comunicació, en especial el ferrocarril.
• Les propostes urbanístiques que facin la vila per a les persones s’han de potenciar.
• Cal aplicar propostes que tendeixin a afavorir la sostenibilitat i facilitin la mobilitat,
la recuperació d’elements identificatius i la rehabilitació.

És justament en la informació pública de l’Avanç del Pla quan els ciutadans i les ciutadanes
han de constatar si el model de vila que s’hi proposa s’adapta als criteris que han anat sorgint
en els diferents debats col·lectius o als que, d’una manera individual, cadascú pugui aportar.
Per això, convido tots els vilatans i totes les vilatanes a participar activament aportant les
nostres idees, suggeriments i consideracions en el procés apassionant de fer la Vilafranca del
futur, La Vilafranca que viurem.

Joan Aguado i Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès
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Els polígons Domenys II, Estació de Mercaderies i avinguda de Tarragona conformen la gran façana industrial i comercial de Vilafranca per la banda de Ponent.

En els últims anys hem viscut un procés urbanitzador força
dinàmic com ho demostra el fet que Vilafranca hagi
guanyat 2.500 habitants durant els darrers cinc
anys i s’hagi urbanitzat un nombre important de zones
residencials destinades a acollir una considerable quantitat
de nous habitatges de tota mena. En l’àmbit industrial,
moltes empreses s’han instal·lat a la vila en els
darrers anys, fet que ha propiciat que es construïssin nous
polígons.

Aquest dinamisme urbanístic és causat per diversos factors:
uns de tipus intern, com el creixement vegetatiu de la vila
o el mateix desenvolupament econòmic; altres de tipus
extern, com la proximitat metropolitana de Barcelona.
L’expansió de l’àrea de Barcelona ha comportat que
es produeixi un augment demogràfic i industrial de les
poblacions veïnes. Vilafranca es troba ara en el punt
de mira d’aquesta expansió.

En aquesta situació, temes com la relació de la ciutat amb
la natura, la defensa del medi ambient, l’agricultura, la

La Vilafranca que viurem: Avanç del Pla General
d’Ordenació Urbana

promoció econòmica, les infraestructures, els equipaments
i els serveis urbans, en definitiva, la qualitat de vida a la
nostra vila, fan que l’ordenació del nostre territori sigui
fonamental.

Però, què poden fer els municipis per controlar que aquest
creixement es dugui a terme d’una manera ordenada i
mantenint la qualitat de vida dels habitants?

Els ajuntaments tenen una eina imprescindible per ordenar
el territori dels municipis: el Pla General d’Ordenació
Urbana. Aquest és un document en què s’especifica què
es pot fer i com ha de ser la ciutat. Consultant-lo, podem
veure on es poden construir habitatges; on es poden
situar noves activitats o bé quines zones han de mantenir
un ús agrícola i quines han de continuar protegides.
Aquest document també especifica aspectes molt més
concrets com l’alçada que han de tenir els blocs de pisos
o la superfície que s’ha de destinar a zones verdes. Un Pla
General és, en definitiva, l’instrument més important de
l’ordenament urbanístic del municipi.
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El pla actualment vigent a Vilafranca va ser aprovat el
1982. Ara l’Ajuntament ha volgut revisar-lo amb l’objectiu
d’incorporar-hi les mesures necessàries per afrontar els
nous reptes i les noves necessitats. S’ha previst que l’any
vinent s’aprovarà la revisió del Pla General de
Vilafranca. Els primers treballs ja s’han començat a fer
i s’ha arribat a les primeres conclusions.

Com serà la Vilafranca del futur ?

El Pla General del 1982 va determinar els terrenys que
s’havien d’urbanitzar per a construir-hi habitatges i els que
es destinava a construir-hi indústries. Ara, l’avanç de la
revisió del pla ha arribat a la conclusió que aquests

Zones de creixement residencial i industrial:

El creixement de Vilafranca s’ha previst tenint en compte
tres possibles tipus de creixement: el creixement lent,
el sostingut i el dinàmic.

mateixos terrenys encara poden absorbir tota la demanda
que hi pugui haver de sòl industrial. Pel que fa al sòl
residencial, l’avanç del Pla General en preveu un increment,
per exemple, al sector de les Bassetes, tocant a la
carretera d’Igualada i l’avinguda de la Pelegrina. Aquests
terrenys s’hauran de requalificar com a zona residencial,
quan fins ara eren destinats a acollir-hi indústria.
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CREIXEMENT
LENT

La zona entre la variant de la N-340 i el nucli urbà pot absorbir en bona mesura la demanda de
creixement residencial de Vilafranca en els propers anys.

L’avanç del Pla preveu que l’actual factoria de la CIA i el sector de les Bassetes, tocant a la carretera
d’Igualada, siguin requalificats com a sòl residencial.

LLEVANT

ELS CIRERERS

AVINGUDA BARCELONA

MELIÓ RESIDENCIAL

MOLÍ D’EN ROVIRA sud

LA GIRADA II

CARRETERA DE MOJA
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