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El Pla d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca 2004-2007 s’està executant segons les previsions, amb la
construcció i rehabilitació d’uns 400 habitatges protegits de lloguer i de compra. Les diferents iniciatives de
promoció pública i protegida impulsades cobreixen les necessitats dels diferents sectors de població amb dificultats
per accedir a un habitatge, especialment joves, però també gent gran i famílies. L’Ajuntament de Vilafranca ha
realitzat un important esforç en els darrers anys per desenvolupar aquest Pla d’Habitatge que situa la capital
penedesenca en un bon nivell pel que fa a l’oferta d’habitatge protegit. Segons dades facilitades pel gerent de la
Mancomunitat de Municipis de l’àrea metropolitana de Barcelona, aquesta àrea té una mitjana de 6,3 habitatges
per a cada 10.000 habitants. A Barcelona la mitjana és de 7 hab/10.000 habitants i a Catalunya es troba en 7,23
hab/10.000 habitants. L’índex resultant a Vilafranca, amb l’aplicació del Pla d’Habitatge, se situa a l’entorn dels
100 habitatges per a cada 10.000 habitants.

El Pla d’Habitatge preveu la construcció i rehabilitació de 147 habitatges en promocions de lloguer i 259 en
promocions de venda. Un total de 69 habitatges per al lloguer ja s’han finalitzat i 77 més estan a punt de finalitzar
obra, a més de la política de rehabilitació d’habitatges al centre. Finalment s’està ultimant també el procés
d’adjudicació dels 19 habitatges per a gent gran del carrer dels Ferrers, a les antigues instal·lacions de Cal Mencia.

Pel que fa als habitatges públics que es posen a la
venda, 72 ja han estat adjudicats i la resta està previst
que s’adjudiquin abans de l’estiu. Hi ha una promoció
de 48 habitatges de protecció oficial que s’està construint
al Molí d’en Rovira i també estan prevista per aquest
any la construcció d’una promoció de 75 habitatges a
la zona de Pinsos CIA i de tres promocions més, amb
64 habitatges totals, a la Girada II.

Pla d’Habitatge de l’Ajuntament de Vilafranca
 2004-2007
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SOCIALISTA (PSC-ICV): L’habitatge ha
estat un tema fonamental i prioritari
d’aquesta legislatura, en la qual s’ha
treballat per promoure l’habitatge protegit
i assequible, tant de lloguer com de
compra, i donar resposta a aquells
col·lectius amb més dificultats per accedir-
hi. La rehabilitació d’habitatges i la
supressió de barreres arquitectòniques
també ha permès cobrir les necessitats
d’un sector important de la població.

CIU: Un dels problemes més grans és el
difícil accés a l’habitatge, sobretot per
part de la gent jove que busca el seu primer
habitatge. L’habitatge públic és una bona
mesura, però que no soluciona el problema
global. Cal planificar la construcció de
nous habitatges a Vilafranca, per tal que
els promotors privats també facin habitatge
de protecció pública. L’Ajuntament ha de
prioritzar l’accés a aquest habitatge per a
la gent de Vilafranca.

ERC: Des d’ERC sempre hem cregut en la
promoció de l’habitatge públic, és a dir,
facilitar –en la mesura del possible- l’accés
a l’habitatge a tots aquells col·lectius que
per circumstàncies diferents no disposen
dels canals habituals per aconseguir-ho.
Fomentar la construcció d’habitatge social
- a lloguer i  compra - és una necessitat
que cal cobrir. I des d’aquest equip de
govern ho estem fent i ho hem fet.
Cal seguir en aquesta línia. Els fets són
els fets.

PP: Nosaltres apostem per afavorir la
construcció de habitatge social i de
protecció oficial mitjançant la cessió de
terrenys o venda amb un preu especial.
No veiem clar que l’Ajuntament faci de
promotor. No ha d’anar a guanyar diners.
Ha de mirar d’aconseguir nous habitatges
a preu assequible.

CUP: L’única solució per facilitar l’accés
a l’habitatge i abaixar-ne els preus, és
multiplicar la construcció d’habitatges
protegits. A Vilafranca només es fa el que
dicta la llei (un 20%), i això no soluciona
res, si es construeix molt d’habitatge
protegit és una conseqüència que se’n
construeixen molts a preu de mercat.
L'important, per abaixar preus, no és
construir molts habitatges, sinó que el %
de protegits sigui molt més alt.

Pla Especial de Reforma Integrada

El Pla d’Habitatge de Vilafranca reforça el programa de
rehabilitació d’habitatges, a través del departament de
Promoció Econòmica i Treball de l’Ajuntament, des d’on
s’organitzen diverses iniciatives de caire formatiu per capacitar
laboralment diversos col·lectius de persones en atur. El ric
patrimoni de l’àmbit del PERI, al nucli antic, és una vertadera
eina pedagògica que permet aprofitar la restauració de façanes
i la rehabilitació de pisos socials.

D’altra banda, també s’incentiva la millora en edificis construïts
durant els anys 60 i 70, a través dels ajuts per a la instal·lació
d’ascensors i per a la supressió de barreres arquitectòniques.
L’Ajuntament estableix un ajut municipal del 20% del cost
de la instal·lació dels ascensors, a través de la signatura de
conveni amb els propietaris. Fins al moment, s’ha signat
conveni amb 13 comunitats de propietaris i la suma de les
diferents subvencions concedides supera els 250.000 euros.
Els convenis s’han signat amb propietats dels barris de
l’Espirall, la Barceloneta, Centre-Vila, Sant Julià i les Clotes.
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El Casal de la Dona, escollit per a l’elaboració d’una
guia metodològica per a centres d’informació i recursos
per a dones

El Casal de la Dona de l’Ajuntament de Vilafranca ha
estat un dels sis centres catalans escollits per elaborar
la nova guia metodològica de la Xarxa Local de Centres
d’Informació i Recursos per a Dones, una guia tècnica
i metodològica de la Diputació de Barcelona que té com
a objectiu consolidar els centres existents, donar suport
a la creació de nous centres i fer dels centres espais
de mobilització dels valors per a la igualtat.
La Xarxa, que compta també amb una aportació
econòmica de més de 370.000 euros per l’any 2007,
té com a principal objectiu promoure els centres existents,
actualment una quarantena a la província de Barcelona,
que com el Casal de la Dona de Vilafranca han estat
creats per iniciativa pròpia d’alguns ajuntaments amb
la finalitat de donar resposta a les necessitats
d’informació, atenció i assessorament per a les dones
del municipi.
La diputada d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, Imma Moraleda, ha presentat la Guia
Metodològica pels ajuntaments, la qual defineix el paper
dels centres, el marc normatiu, l’evolució i mapa actual

de la província o el model de gestió i la missió dels
centres. La guia també inclou indicacions sobre les
característiques i requeriments que han de tenir els
espais que configuren els Centres d’Informació i Recursos
per a dones.
Aquesta Guia Metodològica ha estat elaborada a partir
de l’estudi de diferents centres que ja funcionen arreu
del territori. D’aquests quaranta centres, la Diputació
de Barcelona va seleccionar-ne sis, un dels quals és el
Casal de la Dona de l’Ajuntament de Vilafranca i la resta
són de ciutats i pobles com Castellbell i el Vilar, Corbera
de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Terrassa i l’Hospitalet
de Llobregat.
La Xarxa de Centres d’Informació i Recursos per a dones
tindrà com a òrgans de funcionament un Plenari, format
per les responsables de les polítiques de gènere dels
ens locals adherits; la Comissió Permanent, que
concretarà, avaluarà i farà el seguiment del Pla de treball
anual; els Equips de treball, que facilitaran el
desenvolupament de les actuacions, i la Secretaria
Tècnica, que dependrà directament del Servei de
Polítiques d’Igualtat Dona - Home de la Diputació.
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10 anys de polítiques per la igualtat

Quan parlem de corresponsabilitat, estem parlant d’una nova forma de cooperació entre dones i homes
que permeti un repartiment equilibrat de les responsabilitats i activitats en els àmbits familiars i laborals.
El Dret a la Igualtat de les Dones ha estat una lluita de molts anys de reivindicació i encara avui, als inicis
del segle XXI, hi ha una desorganització dels temps que genera conflictes per fer compatibles els temps
personals, familiars i laborals. Parlar de corresponsabilitat no és parlar només de com fer un repartiment
equilibrat de les tasques que es comparteixen entre els homes i les dones, sinó que implica una mirada
diferent del món.
El Pla per la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca treballa sobre els diferents aspectes relacionats amb
la corresponsabilitat i en fa difusió, des de fa 10 anys, a través del calendari que cada mes de març es
presenta sota el lema: Conviure és compartir. Imatges per la Igualtat entre les dones i els homes en l’àmbit
familiar, laboral i social.

Definició:
El Casal de la Dona és el recurs municipal del
Pla per la Igualtat que té com a objectiu potenciar
la participació i la igualtat d'oportunitats de les
dones en tots els àmbits socials.

Serveis que ofereix:
El Casal de la Dona té com a objectius:
Informar i assessorar dels recursos i de les
activitats que siguin interessants per a les dones.
Oferir el seu fons documental.
Oferir un espai de trobada per a grups que
tinguin iniciatives en la promoció de la igualtat.
Programa de dinamització sociocultural a
diferents barris de Vilafranca.
Col·laborar amb diferents entitats en
l'organització d'actes que afavoreixin la
participació de les dones en la vida social i
cultural de la vila.
Servei d'assessoria jurídica per a dones.
Servei de suport psicològic adreçat a les dones
víctimes de la violència domèstica.
Punt d'accés públic a Internet.

Qui hi pot accedir:
Totes les dones de Vilafranca.

Adreça: plaça del Penedès, 3, 2a planta
A partir del 2n trimestre de 2007: plaça
de la Verema, 1, 1a planta

Telèfon: 93 890 32 18
Fax: 93 890 32 55
A/e: casaldona@vilafranca.org
Horari d'atenció al públic:   de dilluns a divendres,
de 10 a 13 h; de dilluns a dijous de 15 a 19 h.

Pla per la Igualtat

Eva Garcés és l’autora del
calendari de la Dona

La il·lustradora i dissenyadora Eva Garcés és l’autora
del calendari de la Dona que s’edita aquest any des del
Pla per la Igualtat de l’Ajuntament de Vilafranca. Una
total de 22 treballs s’han presentat al concurs d’aquest
any que, com en les darreres 9 edicions, vol divulgar
imatges per la igualtat de gènere i la corresponsabilitat.
El jurat va assenyalar la qualitat dels treballs, la qual
cosa va suposar una deliberació difícil que finalment
va decidir-se per la proposta d’Eva Garcés: un pilar per
la igualtat. Al castell hi apareixen personatges amb
l’estètica característica de l’obra d’Eva Garcés, mostrant
escenes de corresponsabilitat entre home i dona.

El calendari de la Dona del Pla per la Igualtat de
l’Ajuntament de Vilafranca s’edita coincidint amb el Dia
Internacional de la Dona i s’escull per concurs amb un
únic premi de 530 euros. La convocatòria és del Pla
Municipal per la Igualtat, amb el suport de la Diputació
de Barcelona i l’Institut Català de les Dones.

Guanyadors del concurs de
calendaris convocat en els
darrers 10 anys:

1998.- Jordi Gibert
1999.- Reproducció del logotip

del Pla per la Igualtat
2000.- Anna Mongay
2001.- Anna Mongay
2002.- Imma Olivella
2003.- Diana Ros
2004.- Anna Mongay
2005.- Eva Berengueras
2006.- David Colom
2007.- Eva Garcés



La biblioteca Torras i Bages de Vilafranca del Penedès
és un Servei municipal que té com a objectius principals
satisfer les necessitats de formació i d’informació dels
ciutadans de Vilafranca i de la comarca del l’Alt Penedès
i fa accions per fomentar i promoure la lectura.
La biblioteca és una porta de benvinguda al municipi,
està oberta a tothom i l’accés es totalment lliure i gratuït.
El seus serveis estan pensats per a tots tipus d’usuaris:
petits i grans, mestresses de casa, persones aturades,
persones jubilades, professionals, institucions, empreses,
persones estrangeres.
La biblioteca rep cada any uns 134.000 visitants amb
una mitjana de 480 al dia. D’aquests, la majoria són
de Vilafranca però també rep molts visitants de la
comarca de l’Alt Penedès. Els usuaris amb nou carnet
són de nacionalitats molt diverses i vénen a la biblioteca
tan aviat com arriben a Vilafranca. De fet, els usuaris
de la biblioteca són el reflex de la realitat de la vila.
A banda dels serveis bàsics, com el préstec, la consulta
i l’accés a la informació, la biblioteca va introduint nous
serveis, com l’accés gratuït a internet, i nous espais per
cobrir les necessitat dels usuaris.
Un servei amb un nivell d’ús molt elevat és el d’ofimàtica,
amb el qual els usuaris disposen de connexió a internet
i  tenen a l’abast el programari Office per realitzar
treballs, amb opció d’imprimir-los, gravar-los o enviar-
los. Aquest any s’ampliarà el servei amb un ordinador
més.

Un altre servei nou relacionat amb l’accés a la informació
és l’accés a internet mitjançant el sistema Wifi. Els
usuaris, amb els seus ordinadors portàtils, poden accedir
a la xarxa amb una connexió directa sense fils. Aquest
servei es troba a les biblioteques públiques des de l’any
passat. La biblioteca Torras i Bages té una mitjana de
12 usuaris diaris.
Totes les seccions i serveis satisfan usuaris i necessitats
puntuals: el servei de consulta i préstec de revistes, la
fonoteca amb el fons de música i pel·lícules de cinema,
les novel·les i la col·lecció local.
En relació als espais de la biblioteca, destaca el Racó
de Mares i pares, on hi ha aplegats tots els documents
que puguin ser de l’interès de les persones que tenen
o esperen un fill: com triar un nom, com educar el nen,
saber què ha de menjar... El fons es pot trobar a la sala
infantil, juntament amb els llibres de lectura per als
més petits. És uns dels espais més utilitzats de la
biblioteca i és habitual veure els més petits escoltant
les lectures dels seus pares i avis.
Destacar també les activitats que fa la biblioteca per
difondre els serveis, els fons i el gust per la lectura: les
Hores del conte per a nens i adults, les Tertúlies literàries,
les visites escolars i per a adults, les conferències, els
tallers, els cicles temàtics, com Veure món sobre viatgers
penedesencs, i els Llibres de capçalera sobre obres
literàries que cal llegir al llarg de la vida. És un programa
d’activitats que es desenvolupa durant tot l’any.
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La biblioteca Torras i Bages, oberta a tothom.
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El Saló de Sessions de la Casa de la Vila va acollir el
passat 29 de gener la presentació del llibre Un món
millor. Es tracta d’una publicació editada per l’Ajuntament
amb dibuixos de nens i nenes de les escoles de Vilafranca
i textos de l’escriptor Jordi Llavina. L’edició d’aquest

Tortell Poltrona presenta
el llibre Un món millor
amb dibuixos d’infants
de Vilafranca i textos de
Jordi Llavina

llibre sorgeix arran de la participació de Vilafranca com
a municipi adherit al Fòrum de les Cultures que es va
celebrar a Barcelona l’any 2004. Aquell any, l’Ajuntament
va implicar totes les escoles de Vilafranca en un projecte
pel qual els escolars de 3r i 4t d’educació primària
realitzaven dibuixos i escrivien frases amb els seus
desitjos per a un món millor. L’escriptor Jordi Llavina
va ser l’encarregat de fer la tria dels dibuixos que
apareixen en el llibre i de les frases que li van servir
per donar peu als textos que ell mateix va escriure. El
resultat és un llibre de gran format, molt amè i
entretingut, d’unes 110 pàgines a tot color.

La presentació del llibre va estar dirigida per Jaume
Mateu, conegut popularment com a “Tortell Poltrona”,
sens dubte el pallasso català en actiu més popular del
país. L’acte de presentació va ser obert a tothom i es
convidava especialment als nens i les nenes de les
escoles de Vilafranca i a les seves famílies.

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès ha editat el
llibre Veus de dones II. El franquisme a l’Alt Penedès,
escrit per la vilafranquina Belén Moreno Claverías,
doctora en Història i professora de la Universitat
Autònoma de Madrid. La presentació del llibre es va fer
el passat 24 de gener al Saló de Sessions de la Casa
de la Vila, amb la intervenció de l’historiador i professor
de l’IES Eugeni d’Ors Jordi Vidal i Pla. L’acte va comptar
també amb la lectura de diferents fragments del llibre
a càrrec de Sílvia Amigó, escriptora i gestora cultural.

Amb el llibre Veus de Dones II. El franquisme a l’Alt
Penedès, es pot seguir el testimoniatge de quinze dones
de Vilafranca i comarca, nascudes entre 1927 i el 1948.
Són dones de diferents edats i de diferents ideologies,
que expliquen en primera persona com varen viure
aquest període històric. Les vivències són de les
protagonistes i la manera com van patir o viure el
franquisme són molt diverses. Amb la publicació d’aquest
llibre, l’Ajuntament, a través del Pla per la Igualtat, se

suma a les iniciatives per recuperar les veus silenciades
durant molts anys.

Veus de Dones II. El franquisme a l’Alt Penedès és
continuïtat del llibre Veus de dones I. La República i
la Guerra Civil, editat l’any 2003 per l’Ajuntament i
escrit també per Belén Moreno.

Veus de dones II. El franquisme a l’Alt Penedès,
nou llibre de la historiadora Belén Moreno
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La primera de les cinc rutes proposades en aquesta
secció té lloc a l’entorn de la muntanya de Sant Pau.
La durada de la passejada és d’1h 40min si es fa el
circuit complet i de 40 minuts fins a l’ermita de Sant
Pau, un temple anterior al 1366 que es troba excavat
dins la pedra, en un magnífic mirador de la vila. En
aquest espai s’hi celebra cada any, el diumenge posterior
al 25 de gener, l’Aplec de Sant Pau. El desnivell des

MUNTANYA DE SANT PAU

de la Masia del Camp Gran fins a l’ermita de Sant Pau
és de poc més de 34 metres.
El paisatge és el característic bosc mediterrani, amb pi
blanc i algunes alzines i ullastres. Al sotabosc: bruc
d’hivern, argelaga, gatosa i nombroses plantes
aromàtiques i medicinals, com la farigola, el romaní,
l’espígol, el fonoll o el te de roca. Hi veurem ocells i
petits mamífers.

Passejades des de Vilafranca del Penedès

1
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L’HABITATGE PÚBLIC

Avui per avui l’habitatge és una prioritat. La forta demanda i l’encariment dels preus ha fet necessari
que les administracions juguin un paper important per afrontar aquesta situació.

L’Ajuntament de Vilafranca, a través del Pla d’Habitatge 2004-2007, ha volgut impulsar, amb l’impuls
d’un seguit de mesures i la dinamització dels instruments amb els quals compta, un conjunt d’actuacions
per abordar aquest tema.

Les línies de treball d’aquest Pla han estat les següents:
Garantir l’accés a un habitatge digne i adequat a tots els sectors de la població, especialment aquells
sectors que en les actuals condicions del mercat tenen dificultats per accedir-hi.
Facilitar l’accés de la gent jove al primer habitatge.
Evitar que la gent gran es vegi obligada a abandonar els seus barris d’origen.
Preservar la cohesió social de la ciutat.

Sobre les noves promocions d’habitatge i pel que fa al lloguer, s’han construït 54 habitatges i, durant
el mes de febrer, s’han recollit les sol·licituds per a l’adjudicació de 77 habitatges més. Respecte als
de compra, se n’han construït i adjudicat  un total de 72. En aquests moments, estan en construcció
48 habitatges i pendents d’iniciar aquest any al voltant de 140 habitatges més.

En matèria de rehabilitació, juga un paper important el Programa de Rehabilitació d’Habitatges amb
Finalitat Social, en el marc del qual s’han rehabilitat en el període 2004-2007, 12 habitatges. L’actuació
d’aquest Programa dins el PERI, permet la conservació del centre de Vilafranca.

Les Borses d’Habitatge, tant la  Borsa Jove com la Xarxa de Mediació per al  Lloguer Social, són un bon
exemple de dinamització del mercat d’habitatges de lloguer ja existent, a través de les quals i mitjançant
la mediació entre propietaris i llogaters, es pot donar una sortida als joves i altres col·lectius amb dificultats
per accedir a un habitatge.

Millorar les condicions d’habitabilitat i accessibilitat ha estat un altre repte. L’actuació prioritària ha estat
la de facilitar la instal·lació d’ascensors en aquells edificis on no n’hi havia i, per tant, contribuir a que
les persones, sobretot la gent gran, no abandonin el seu habitatge ni l’entorn en el qual sempre han
viscut.

Així doncs, continuar treballant en aquesta línia i impulsar l’habitatge públic és del tot necessari per
poder donar resposta a aquells col·lectius que més ho necessiten i que més dificultats troben en el
moment de buscar un habitatge. Aquest és un dret constitucional.
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Dues maneres de fer politica

En el darrer butlletí municipal, i ja en van varis, es va poder veure que a Vilafranca hi ha dues maneres
de fer política:

PSC: La política de l’insult.
Es tracta de menysprear a l’adversari polític amb insults i atacs personals. Això ha estat una constant
des de que el grup municipal de CiU, amb Pere Regull al davant, va manifestar la seva voluntat d’encapçalar
un nou projecte polític per Vilafranca. Si llegiu l’escrit del partit socialista en el citat butlletí, podreu
trobar frases com: “el Sr. Regull critica per criticar i comet errades... fruit de la seva poca dedicació a
les tasques municipals”, o també com “ ... la visió grisa, conservadora, immobilista i pessimista que el
senyor Pere Regull té de Vilafranca”.
Anteriorment, ja havíem assistit a diversos atacs personals per part del grup que lidera el Sr. Marcel
Esteve: que si el Sr. Regull és un mentider, un hipòcrita, un tergiversador, un aprofitat, un destructor,
un “depredador”, un demagog, un neci, etc, etc. La veritat, si el Sr. Esteve i les persones del seu grup
volen ser govern de tots els Vilafranquins, inclosos els prop de 5.000 votants que van votar en Pere Regull
en les passades eleccions, creiem que aquest no és el camí.
Però bé, allà ells amb la seva estratègia. Una estratègia que només s’entén des del punt de vista d’aquell
que té por a l’adversari. Por a perdre les properes eleccions. Por a perdre la cadira.

CiU: La política del respecte.
Des del primer dia que va entrar a l’ajuntament, el grup municipal de CiU ja va advertir que controlaria
i fiscalitzaria l’acció de govern. Si el govern ho feia bé, tindria a CiU al seu costat, però si feia les coses
malament o si, sobretot, el govern mentia als vilafranquins, CiU, amb en Pere Regull al davant, seria
implacable. Els escrits i manifestacions de CiU són, de vegades, crítics amb l’acció de govern quan
aquest ho fa malament, però també són de felicitació quan s’ha treballat a fons i bé. Sempre són escrits
i paraules de respecte a l’adversari polític. Ni un sol insult. Mai desqualificant: un exemple el tenim
també en el darrer butlletí municipal, on l’única cosa que diu CiU sobre l’adversari és que “Marcel Esteve
utilitza la ràdio i la televisió municipal per a ús propi”, una cosa que nosaltres i molta gent creiem evident
i que, pensem, és una crítica a l’ús que fa l’actual alcalde dels mitjans de comunicació públics de
Vilafranca.

Pere Regull tornarà a optar a l’alcaldia de Vilafranca.
Pere Regull, tot i els insults, tornarà a encapçalar el projecte de CiU a Vilafranca. Perquè la gent de
Vilafranca li ha tornat a demanar amb múltiples mostres de suport que rep cada dia pel carrer i a través
de molts mitjans. Perquè Pere Regull es mou per la vila i no es queda a dins l’ajuntament tal i com
voldrien els seus adversaris.

I el més important: Pere Regull es presentarà reforçat, amb un equip amb experiència dins l’ajuntament
i fora d’ell. Gent de Vilafranca que prové d’entitats socials i culturals, del món educatiu i del món
empresarial de la vila. Gent preparada, diversa, amb un alt grau de coneixement dels problemes de
Vilafranca. Probablement cap altre grup que es presenta a les properes eleccions municipals podrà dir
el mateix.
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Un resum. Un adéu

Ja ens estem acostant al final de la legislatura i per tant és un bon moment per fer un repàs de la feina feta durant
tots aquesta anys, no ens hauríem de centrar només en els últims tres anys, sinó que hauríem d’anar més enllà i
valorar què és el que ha estat possible gràcies a la feina feta durant molts anys a l’oposició.

Sempre hem dit que la nostra feina estava feta buscant el millor per les persones, i és evident que la feina que s’ha
fet ha anat sempre buscant aquest objectiu.

En primer lloc recordar que el pavelló firal i el complex aquàtic van ser possibles gràcies a l’aportació d’ERC a
l’oposició, en aquests moments la instal·lació esportiva amb més usos és el complex aquàtic i ja es planteja una
ampliació. També el pavelló firal, a banda de permetre una gran activitat esportiva, ha suposat un gran impuls per
les fires de tots tipus que es venen desenvolupant a Vilafranca, i que permet un impuls i un dinamisme econòmic
per part de les empreses de casa nostra.

ERC va ser pionera en la demanda de supressió de barreres arquitectòniques i en mantenir una ciutat més neta,
apostant sempre pels contenidors soterrats. Vam ser innovadors en temes com son la recuperació de la memòria
històrica, i sempre hem cregut en el territori, per això hem apostat sempre per tal que el Penedès pugui aconseguir
el fet de tenir una Vegueria pròpia. De moment l’ajuntament de Vilafranca és l’únic en tot l’àmbit penedesenc que
ha posat cartells a les entrades del municipi i que ha donat una quantitat econòmica per poder tirar endavant aquesta
iniciativa.

L’Auditori encara, malgrat pugui semblar únicament una aposta d’aquesta legislatura, neix d’una proposta d’aquest
partit quan estava a l’oposició, quan mitjançant una moció es va proposar –i així es va fer-  que els diners de la
venda de l’hotel  Pere III s’utilitzessin únicament per tal de dur a terme aquest equipament de gran importància
pel desenvolupament cultural de la Vila.

No ens oblidem d’un tema tant important com és el cobriment de la via del tren, que també va ser una proposta
d’ERC quan encara s’estava parlant de per on hauria de passar el tren d’alta velocitat. És evident que aquesta obra
permetrà unir Vilafranca, i per tant tenir una ciutat més compacta i cohessionada, a més de poder disposar d’un
nou espai per Vilafranca.

Per últim, cal destacar la feina feta en aquesta legislatura i que s’ha vingut explicant en diferents ocasions, i que
ha permès tancar el cercle del que actualment podíem fer tant en gent gran com en discapacitats. Tot el que ha
suposat un impuls per l’habitatge social i que segurament hauria d’anar a més. S’assolirà un gran equipament
cultural com és l’auditori, a més de donar un impuls a festes tradicionals i populars com son el carnaval, la cavalcada
de reis, Sant Jordi, el festival de música Calima. I també s’ha completat una pista d’atletisme, llargament reclamada,
així com posar les bases per permetre l’ampliació del Complex Aquàtic, i la construcció del circuit de footing. Així
mateix també hem desenvolupat l’impuls a l’oferta esportiva amb les lligues de futbol 7 i futbol sala, el programa
de dinamitzadors esportius a les escoles públiques, la posta en marxa dels programes de medicina esportiva per a
persones amb diferents malalties, l’ampliació de l’assessorament esportiu també per persones que vulguin fer footing
etc...

A tall de conclusió, molta feina feta

I des de l’actual grup municipal d’ERC ...
només desitjar que qui vingui al darrera treballi per Vilafranca, pels vilafranquins i les vilafranquines, tal i com
sempre hem fet nosaltres, per damunt dels interessos de partit.
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Nouvinguts i Pla de la Convivència

En els últims anys han arribat a la nostra Vila moltes persones nouvingudes. L’Ajuntament  ha de front al repte
d’aconseguir la seva integració i que rebin, quan realment les necessitin i sense que suposi que la resta de
ciutadans es vegin perjudicats, unes prestacions a les quasl tenen dret segons la Llei de Extrangeria vigent i
els tractats internacionals signats per Espanya.

Per afavorir la integració, el PP  va presentar a l’inici de la present legislatura una moció instant la creació d’un
Consell de Participació Ciutadana per a la Convivència, que va ésser aprovada pel Ple de l’Ajuntament. En el
mateix s’han pres mesures (fulletons, xerrade, etc) perquè les persones nouvingudess poguessin conèixer els
seus drets, però també  les seves obligacions i costums que han de respectar.

Fa uns mesos, i recollint les aportacions d’aquest Consell així com l’experiència de l’administració, es va elaborar
un Pla per la Convivència. Des de PP, i especialment per fer més transparent la concessió d’ajudes que reben
els ciutadans de la nostra Vila així com el seu control, hem fent les següents propostes :

a) Que en el Ple que es celebri en el mes de setembre de cada any, l’Equip de Govern presenti un informe
sobre les prestacions concedides, fent especial referència als controls posteriors realitzats sobre les persones
que han rebut ajusts, les peticions denegades i els motius perquè s’han denegat. Aquesta mesura permetria
decidir en un debat ciutadà si el marc de protecció ofert pel Ajuntament és suficient o és necessari ampliar-lo
o  s tenen de modificar els requisits per la seva concessió.

b) Que totes les ajudes es regulin mitjançant una reglament aprovat pel Ple municipal.

 c) Evitar que a persones que reuneixen requisits per rebre ajuts no se’ls concedeixi per limitacions  de la
partida pressupostària assignada.

d) Creació d’una regidoria d’immigració, on els recursos que es destinen aquest tema estessin centralitzats.
En aquesta regidoria es podrien atendre millor els immigrants que no parlen la nostra llengua o el castellà
mitjançant un intèrpret. També es podria encarregar de gestionar las seves peticions  al departament administratiu
de l’Ajuntament que correspongui. Amb aquesta mesura disminuirien de forma important les cues a la Oficina
d’Atenció al Ciutadà i a la resta de regidories. No es perdria el temps per dificultats de comunicació idiomàtica.

e ) Potenciar les Associacions de Veïns. En el seu moment, a través de la mateixes és afavorir molt la
integració de la immigració  interior dels anys 60, de forma que aquestes persones conservessin la seva identitat
cultural, però també acceptant la catalana. Ara pensem que també poden ser un bon instrument per aconseguir
una millor integració i convivència  amb les persones  vingudes de fora de l’Estat Espanyol. Els dirigents de les
Associacions de Veïns conviuen cada dia amb les persones nouvingudes, en canvi, la persona contractada per
l’Ajuntament solament esta el temps necessari per fer la seva feina.

A més, sobre aquest tema el PP aposta per la regulació, per una immigració amb papers. Per aquesta raó creiem
que:

a) S’ha de facilitar els cens de les persones empadronades sense papers de residència a la Policia Nacional.
b) S’ha de donar de baixa del padró les persones que  al cap de dos anys no acreditin que continuen

residint a la nostra Vila.
c) Realitzar inspeccions per evitar  els pisos pastera.
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En aquests dies, en els que ja es veuen a venir les eleccions municipals, i quan oficialment encara no
estem en el període de campanya electoral, no parem de veure l’alcalde i els seus companys de govern
(PSC-ICV i ERC) com s’obstinen en demostrar-nos que tot i el que diu l’oposició, durant aquests anys
han treballat força (només faltaria!). No paren de mostrar-nos per televisió, fotografies o escrits a la
premsa, tot allò que ells tan generosament ens han construït: cobriment de la Via, habitatges socials
–menys de les que realment ens caldrien-,  habitatges no tan socials, i també allò que està previst fer
(escola, remodelació de la Rambla, nova comissaria de policia, auditori) i que ens deixaran per a nosaltres
i generacions que encara estan per venir.

Però a banda d’aquesta tasca de mirar-se el melic, no escatimen esforços per fer-nos creure que a
Vilafranca va tot molt bé (Vilafranca la ciutat dels teus desitjos, Vilafranca fa per tu....). Sembla impossible
que algú pugui qüestionar la feina feta i no estigui esperant, amb la papereta ja ensobrada, les eleccions
municipals per córrer a votar-los.

Ai!, però és que de Vilafranca n’hi ha més d’una o tu no ho veus així?

És clar que aquesta persistència en presentar-nos una Vilafranca amb vestits de seda, la Vilafranca que
mira de cara enfora, que es fa la bonica i coqueta, la Vilafranca superficial però “cosmopolita”, no és
res més que la que els hi convé presentar-nos,  la que ells volen.

Els que som ciutadans i ciutadanes de peu tenim certament una altra visió de la nostra vila, no de fotos
ni d’exposicions, sinó dels carrers que trepitgem cada dia. Com és aquesta Vilafranca? Doncs bé, aquestes
línies no cauran en la trampa de l’opinió dirigida. No et diran quina Vilafranca has de veure. Tot i que
segurament tu i jo coincidiríem en moltes qüestions, només et volem proposar una reflexió, que pot ser
com un joc.

gafa un paper i divideix-lo en dues columnes. A la primera columna li direm “lavilafrancaqueensvenen”.
A la segona “lavilafrancaquetuveus”. A la primera escrius tot allò que creus que funciona bé o –no ens
posem ara exigents - allò que va fent. A la segona, escrius tot allò que al carrer veus, quan vas a comprar,
a treballar, a estudiar, a l’escola o on siguis, i sempre penses que caldria que algú hi fes alguna cosa.

En acabar la llista pots fer el següent:

Llançar-la a la paperera per a no fer-te bullir la sang
Desar-la en un calaix i no tornar-la a mirar fins d’aquí a quatre anys
Enviar-nos-la per mail a  HYPERLINK "mailto:info@cupvila.cat"

Treu-li els vestits i mira-te-la bé. Quina és la Vilafranca que tu veus?

Molt pàmpols i poc raïm. Et proposem un joc...
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23 /gener / 2007
Acords del Ple municipal ordinari

Modificació POUM normes i errades. S’aprova novament de forma
provisional una modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de Vilafranca del Penedès, la qual fa referència
a la correcció d’errades gràfiques i disfuncions en determinats
plànols, i a la modificació de determinats articles de les seves
Normes urbanístiques, en els termes especificats en la memòria
i en la documentació elaborades.
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 13 vots a favor (grups Socialista
–PSC-ICV-, ERC i PP), 6 en contra (CiU) i 1 abstenció (CUP).

Modificació puntual POUM zona carrer Comerç.  Aprovada
inicialment la modificació puntual del POUM de Vilafranca del
Penedès, que afecta concretament la zona del carrer del Comerç.
S’estableix des del POUM una regulació urbanística coherent i
integral d’aquesta zona de gairebé 85.000 m2, conformada
fonamentalment per l’antic sector del carrer del Comerç i pel
polígon de VINOPOLIS, sota els imperatius del desenvolupament
urbanístic sostenible, i de la necessitat de preservar els valors
paisatgístics, la identitat del municipi i la cohesió social. Es
confirma així l’estratègia municipal d’apostar per un creixement
compacte a l’entorn del nucli urbà existent. Es conserven, atenent
la seva rellevància de conjunt i confirmant la hipòtesi principal
del POUM, els edificis de valor patrimonial situats al carrer del
Comerç, i dedicats antigament o actualment al sector del vi.
Aquests edificis però, podran canviar d’ús. L’àmbit es destina
principalment a l’ús d’habitatge, encara que una quarta part del
sostre edificable s’ha de dedicar a usos comercials o terciaris,
garantint-se així la diversitat funcional d’usos. També es garanteixen
els terrenys necessaris per als sistemes d’equipaments i d’espais
lliures
S’aprova amb 13 vots a favor (grups Socialista –PSC-ICV-, ERC i
PP) i 7 abstencions (grups de CiU i de la CUP).
El grup de CiU presenta una esmena a la totalitat que proposa la
suspensió de l’aprovació inicial de la modificació puntual del
POUM per l’ordenació del carrer Comerç i que els serveis tècnics
municipals realitzin un informe sobre la justificació i idoneïtat
jurídica per l’ampliació de la densitat d’edificabilitat, així com un
informe per conèixer el cost real que tindrà per a l’Ajuntament el
cobriment de les vies i un estudi de mobilitat sobre la repercussió
de la construcció dels nous habitatges a la zona. El portaveu de
CiU, Pere Regull. Regull, recorda que el POUM es va aprovar l’any
2003 i, encara que ja preveia la transformació de la zona, considera
que no es pot ara precipitadament presentar una proposta de
modificació tan important.
Des de la CUP, Otger Amatller afirma que la idea general del pla
és positiva, ja que la CUP aposta no per crear nous sectors de
creixement, sinó per endreçar el nucli urbà ja existent. Josep
Ramon (PP) es mostra favorable a la modificació del POUM, perquè
cal regenerar aquesta part del Molí d’en Rovira, sobretot arran del
cobriment de la via.
Josep Colomé (grup Socialista –PSC-ICV- i en nom de tots els
grups municipals de l’equip de govern) afirma que fa temps que
es parla d’aquest pla, i es mostra sorprès que CiU hi presenti una
esmena a la totalitat un minut abans d’iniciar-se el ple. Colomé
recorda que el POUM ja preveia la transformació de la zona, i
deixava oberta la tria de la millor fórmula de gestió; també afirma
que l’estudi guanyador del concurs per a la urbanització de l’eix
de la via lliga perfectament amb la proposta del carrer Comerç

que ara es presenta, i  que la zona transformada és la idònia
perquè hi ha indústria, i es tracta de crear habitatge, una bona
part del qual (més de 400 habitatges) serà protegit.
Sotmesa a votació l’esmena de CiU, és rebutjada amb 7 vots a
favor (grups de CiU i de la CUP) i 13 en contra (PSC-ICV, ERC i
PP).

Adjudicació concessió aparcament. Es proposa adjudicar a la
societat mercantil “SABA Aparcamientos, S.A.” el contracte
administratiu de concessió d’obres públiques l’objecte conjunt
d’ampliació i explotació de l’aparcament soterrani de la plaça del
Penedès, la construcció d’un aparcament en el subsòl de la plaça
Pau Casals i la gestió de l’aparcament de “Cal Rondina” i del
servei d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb
limitació horària. La durada de la concessió, quant al servei
d’estacionament controlat de vehicles a la via pública amb limitació
horària, serà de quinze anys, i respecte a l’ampliació i l’explotació
de l’aparcament soterrani de la plaça del Penedès cap a la rambla
de Sant Francesc i a l’explotació de l’aparcament de “Cal Rondina”,
de trenta nou anys i mig, comptats en tots els casos a partir de
la signatura del contracte administratiu de la concessió.
Es fan constar els aspectes puntuals següents relatius al contracte,
com que els aparcaments en les zones de la rambla de Sant
Francesc i de l’Espirall tindran dues plantes, i que el termini
màxim d’execució de les obres i instal·lacions corresponents a
l’ampliació de l’aparcament de la plaça del Penedès, amb inclusió
de les de reposició de la superfície de la rambla de Sant Francesc,
serà de disset mesos a partir de la data de l’acta de comprovació
del replanteig. Quant a l’aparcament de l’Espirall (plaça Pau
Casals), el termini màxim serà d’onze mesos. També s’indica que
per a les places de l’aparcament de la plaça Penedès-rambla de
Sant Francesc que puguin cedir-se a tercers en règim de cessió
d’ús, el preu de cessió serà de 22.000 euros i el de manteniment
mensual de 20 euros. Quant a l’aparcament de la plaça Pau Casals,
una vegada finalitzades les obres i instal·lacions se’n farà càrrec
l’ajuntament.
Aquest dictamen s’ha aprovat amb 12 vots a favor (grups Socialista
–PSC-ICV- i d’ERC) i 8 en contra (grups de CiU, del PP i de la
CUP).
En nom dels grups de l’equip de govern, Francisco Romero afirma
que estem davant d’una inversió de gairebé 9 milions d’euros més
impostos que es gestiona per concessió, tal com s’ha fet per
exemple en el cas de l’ampliació del Complex Aquàtic, podent-
se així satisfer demandes històriques com un aparcament més
gran al centre i un altre a l’Espirall.
Otger Amatller (CUP) destaca que fa un temps semblava que hi
havia la voluntat de construir i gestionar aparcaments des de la
societat municipal SOVIPAR, però ara en  canvi es vol privatitzar
tot, amb beneficis per a les empreses privades. Amatller defensa
que l’Ajuntament podia haver obtingut bons ingressos assumint
la gestió de les zones blaves, i amb aquests ingressos anar construint
els aparcaments.
Josep Ramon (PP) es mostra contrari al dictamen, encara que
formalment s’hagi complert el plec de condicions. Creu que
compensar l’empresa amb 15 anys de gestió de les zones blaves
és excessiu i critica que el plec de condicions es va elaborar a la
mida de SABA.
Des de CiU, Pere Regull es mostra també contrari al dictamen i
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afirma que s’han anat complint tots els auguris de CiU. El plec
estava pensat per a SABA, i critica que aquesta empresa es quedi
amb el monopoli de tot l’aparcament a Vilafranca. Opina que no
s’haurien d’externalitzar els serveis, sinó que l’Ajuntament hauria
de poder administrar bé el patrimoni públic, la qual cosa en aquest
cas era viable tal com ho demostraven els estudis. Regull afirma
que es concedeix la gestió de la zona blava per 15 anys sense cap
estudi econòmic seriós dels guanys que genera. En el cas de
l’Espirall, no s’ha fet cap estudi i caldria fer un aparcament adient
tenint en compte les necessitats actuals i futures. Tampoc no s’ha
atès l’opinió ciutadana que demanava que l’aparcament es fes a
la rambla de Nostra Senyora, i es va elaborar un plec deficient.
Quant a les places en concessió per a residents, tant el preu inicial
com el de manteniment són excessius.
El ponent Francisco Romero destaca que l’empresa municipal
SOVIPAR es podrà anar capitalitzant amb els ingressos procedents
de l’aparcament de l’Espirall, per poder plantejar-se així promoure
més aparcaments i també inspeccionar la bona marxa de la
concessió. Afegeix que l’aparcament ampliat del centre és coherent
amb les previsions del Pla de mobilitat, i pel que fa a l’Espirall
ara es començarà l’estudi sobre la capacitat que ha de tenir i els
preus aplicables, i sense aquest estudi el projecte que presenti
SABA no s’aprovarà. Francisco Romero rebutja les crítiques que
el plec es vagi elaborar pensant en SABA, i explica que d’altres
empreses s’hi han interessat i alguna, fins i tot, va presentar un
escrit.

Reglament llengua catalana. S’aprova definitivament el reglament
d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de Vilafranca.
Aquest acord s’ha adoptat amb 16 vots a favor (grups Socialista
–PSC-ICV-, d’ERC, de la CUP i dels regidors de CiU Pere Regull,
Aureli Ruiz i Àssen Cámara) i 4 abstencions (grup del PP i els
regidors de CiU Josep M. Figueras, Emília Torres i Fernando García).

Moció sobre transport públic. Es presenta una moció del grup del
PP, amb la incorporació d’una esmena dels grups Socialista (PSC-
ICV) i d’ERC que el PP accepta, i d’una precisió sobre la manca
de serveis que demana la regidora de CiU Emília Torres i que per
unanimitat també s’accepta.
Segons el text de la moció, l’equip de govern demana a l’empresa
Hispano Igualadina que millori el servei que presta entre Vilafranca
i Barcelona que actualment és manifestament deficient, amb
retards, mancances de servei i insuficiència de places en el servei
diürn; i esmeni la manca de transport públic a determinades hores
de la nit, especialment entre quarts de dotze dels vespres i la una
de la matinada, i sobretot els caps de setmana entre les quatre
(últim bus nocturn) i les set del matí (primer tren de rodalies).
També s’insta a l’equip de govern a que demani a RENFE, a la
Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Fomento la millora del
transport públic intracomarcal, amb Barcelona, amb Vilanova i
amb aquelles destinacions més freqüentades pels vilafranquins.
La moció s’aprova per unanimitat.

Moció campanyes informatives Ajuntament.
Es presenta una moció de la CUP que demana que la necessitat
de la realització de campanyes sobre l’obra de l’Ajuntament siguin
decidides des del Ple municipal, màxim òrgan de decisió
institucional, i que en cas de considerar-se necessària la realització
de projectes d’aquestes magnituds, sigui una Comissió Municipal
amb representació de tots els partits presents al consistori vilafranquí
l’encarregada de dissenyar la campanya. La mateixa moció proposa,
entre d’altres, que no es realitzin aquest tipus de campanyes a un
any vista de les eleccions municipals i que en cada projecte inclòs
en la campanya s’especifiqui el cost pressupostari que ha representat
i la font d’ingressos de la qual procedeix l’import.
Aquesta moció ha estat rebutjada amb 8 vots a favor (grups de la
CUP, CiU i PP) i 12 en contra (grups Socialista –PSC-ICV- i d’ERC).
Otger Amatller (CUP) afirma que la moció fa referència a les moltes
campanyes endegades per l’equip de govern, respecte de les quals
cal marcar unes regles de joc. Ara s’acosten eleccions, i cal evitar
que alguns partits monopolitzin l’acció municipal, sense comptar
amb l’oposició. Otger indica que en els darrers dies ha aparegut
l’escàndol de la campanya “Vilafranca la ciutat dels teus desitjos”,

emesa per les televisions sense l’autorització preceptiva del Consell
de l’Audiovisual de Catalunya (CAC).
Josep Ramon (PP) manifesta que tots els governs realitzen publicitat
institucional. No és útil crear comissions ni establir limitacions
exagerades, però sí que seria bo que els diferents grups poguessin
pactar uns criteris sobre les campanyes institucionals.
Lourdes Sánchez (grup Socialista –PSC-ICV- i grups de govern)
afirma que s’estan barrejant els assumptes, i que el govern té el
dret i el deure d’informar la ciutadania sobre els diferents serveis
i projectes, mitjançant campanyes o exposicions. L’exposició de
la capella de Sant Joan (“Vilafranca fa per tu”) explicava projectes
sobre Vilafranca, municipals o no, i no requeria l’autorització del
CAC, ja que aquest organisme només intervé en campanyes de
televisió i ràdio. Les referències de la CUP són d’una campanya
subvencionada per la Diputació de Barcelona per a promoure el
comerç, amb el suport del sector comercial vilafranquí. L’Ajuntament
va recolzar una campanya d’espots per la xarxa de televisions i va
demanar l’autorització del CAC, tot i que no es preveien problemes,
i es va iniciar la campanya perquè el mes de desembre era el més
adient. Quan el CAC va denegar l’autorització, per raons que no
tenen res a veure amb el partidisme, i després de l’informe del
secretari, es va suspendre la campanya, i això es va comunicar a
les televisions tan bon punt va ser possible. Per tant, si s’ha
vulnerat formalment alguna normativa no ha estat amb mala fe.
Pere Regull (CiU) dóna suport a la moció. La resolució del CAC
és preocupant i indica que el govern municipal no ho ha fet bé,
perquè es tracta d’una campanya de promoció del comerç i ni el
mateix CAC és capaç d’entendre allò que s’està intentant promoure.
L’escrit denegatori del CAC es va rebre el 21 de desembre i va
passar directament al Servei de Comunicació, no essent admissible
dir que aquest Servei no el va llegir fins l’endemà de cap d’any.

Moció manifest bicicleta. Es llegeix la moció dels grups Socialista
(PSC-ICV) i d’ERC proposant l’adhesió al manifest sorgit del 1r
Congrés Català de la Bicicleta, de 9 de juny de l'any 2006, que
aposta per incentivar l’ús de la bicicleta i reclama a l’administració
que s’esforci per aconseguir que desplaçar-se en bicicleta sigui
més atractiu i segur, que incrementi les infrastructures per a l'ús
de la bicicleta, destini més recursos al finançament de projectes
de promoció de la bicicleta i intensifiqui les vies de col·laboració
amb totes les parts implicades, especialment amb les organitzacions
d'usuaris de la bicicleta.
La moció s’aprova per unanimitat.

Moció Reial Decret Ensenyament. Es dóna lectura a la moció del
grup d’ERC sobre el Reia Decret del govern espanyol que regula
diferents aspectes bàsics de l’Educació Primària i, molt
particularment, imposa la programació d’una tercera hora dedicada
a la llengua castellana a les escoles de Catalunya. La moció
expressa el seu desacord amb aquest text, tant per qüestions de
forma com de fons, demana al govern de la Generalitat que
emprengui les mesures necessàries perquè aquest decret no es
dugui a la pràctica i no es posi en discussió la continuïtat del
sistema d’immersió lingüística i manifesta el convenciment que
la llengua catalana és i ha de continuar sent la llengua vehicular
del sistema educatiu català, així com l’eina indispensable que
possibiliti la cohesió social al nostre país.
La moció s’aprova amb 19 vots a favor i 1 en contra, corresponent
aquest darrer al grup del PP.

Moció televisió per ones a les Clotes.
La moció que CiU sotmet al ple demana que l’Ajuntament faci
una campanya informativa en aquelles zones amb problemes de
senyal, per tal de fer conèixer com aconseguir veure Vilafranca
Televisió amb la màxima qualitat possible, a través de tots els
seus canals, inclús a través del repetidor de Sant Pau, amb mesures
adients per afavorir aquesta recepció i que demani a les televisions
d’àmbit nacional i estatal: TV3, TVE, T5, Antena 3, Cuatro i La
Sexta, que millorin el seu senyal a Vilafranca i al Penedès,
informant-los de la possibilitat d’emetre el seu senyal des del
repetidor de la muntanya de Sant Pau, amb els beneficis de
cobertura que això suposa.
Aquesta moció queda aprovada per unanimitat.
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Mentre avança l’avantprojecte de la nova Llei
d’Administració Local, diversos polítics catalans
estan fent declaracions molt lligades al nostre
futur. Per exemple:

- El conseller Joaquim Nadal diu que estem encetant
una etapa ambiciosa perquè vol establir les regles
de joc d’una ordenació coherent del territori, i d’un
creixement equilibrat i durador basat en un sistema
d’infraestructures al servei de la mobilitat. D’aquí
ve, per tant, que caldria  aprofundir i intensificar
les propostes que s’han anat desplegant en la
legislatura 2003-2006, viscuda a ritme planificador
i legislatiu. Ara bé, vista  des del Penedès, aquesta
gestió integradora, lamentablement s’ha beneficiat
ben poc del debat i  encara no s’ha escoltat el
territori,  condició bàsica per avançar en
sostenibilitat ambiental i cohesió social.

- Per al Vicepresident Carod Rovira, en aquesta
legislatura caldrà impulsar la presència institucional
de la Generalitat en el territori. Això es farà a través
de les Delegacions Territorials, que comptaran
amb un Director General amb les funcions de
representació, informació, coordinació, etc. Ja el
passat 30 de maig, pel decret 229/2006, es van
reestructurar els òrgans territorials en crear-ne de
nous a la Catalunya Central i a l’Alt Pirineu-Aran.
S’equiparaven, així, a les Delegacions de Barcelona,
Girona, Lleida, Tarragona i les Terres de l’Ebre.
Mentrestant -recordem-ho-, l’Alt Penedès i el Garraf
romanen inscrits a Barcelona, l’Anoia a la Catalunya
Central i el Baix Penedès a Tarragona...

Com sembla preveure’s, s’elaborarà i es tramitarà
una nova llei de Política Territorial,  síntesi dels

DEBAT TERRITORIAL: NO PODEM PERDRE EL TREN

plans territorials sectorials i de la revisió del Pla
Territorial General de Catalunya, aprovada
prèviament. Ens trobem, per tant,  davant
l’oportunitat d’aconseguir el propi Àmbit Funcional
Territorial. Situats dins d’aquest marc comú
d’actuació, seria possible abordar totes les qüestions
de caràcter estratègic i de re-equilibri territorial
de  dimensió i abast supramunicipals; comptaríem
amb un Director de Serveis Territorials, i dels
serveis corresponents de caràcter sectorial
–carreteres, urbanisme, ponts i transports-; ens
permetria redreçar i endreçar millor els actuals
desequilibris provocats, aquests darrers anys, per
les dinàmiques demogràfiques, ecològiques i
territorials. Disposaríem del nostre propi equilibri
jeràrquic entre el pla territorial sectorial del Penedès
i els plans directors urbanístics de cadascuna de
les comarques, afegint-hi, finalment, el planejament
municipal. Tot un estoc d’eines realment útils per
fer front als problemes de l’habitatge, la provisió
de sol industrial, la mobilitat, els espais oberts, el
paisatge...

El passat 21 de juny teníem una majoria al
Parlament en favor de la creació de l’ Àmbit
Funcional Territorial, en ser aprovada per la Comissió
de Política Territorial - 10 vots a favor (CIU, ERC
i PP) i l’abstenció dels 5 vots del PSC i ICV-Euia-
. Amb el canvi de govern, l’aprovació va decaure
i cal tornar-la a presentar per ser aprovada de nou.
 Insistim, doncs, a reclamar, als  polítics de casa
i de fora de casa, la consecució d’allò que entenem
 que ja forma part dels nostres drets, els de la gent
i del territori: un Penedès més ben situat per
progressar, adaptar-se als canvis i superar els propis
reptes.



 2.    Dilema

Hola, sóc en Mubik!

Em recordeu? Fa un mes que vaig aterrar a
Vilafranca i cada dia estic més content de ser
aquí. Des que vaig arribar he fet molts amics i,
com tots vosaltres, tinc un amic molt especial.
Es diu Pep i sabeu què? Avui és el seu aniversari.
M’ha convidat a la festa i haig d’anar a casa
seva en autobús, ja que viu a Sant Sadurní
d’Anoia.
Ui! Ja és molt tard! Sóc a la rambla i l’autobús
aviat arribarà a la parada.
És allà! Ja el veig!! Però és a punt de marxar i
per pujar-hi haig de creuar a l’altra vorera. Si
vaig a creuar pel pas de vianants, serà impossible
d’arribar a temps... I si m’arrisco i travesso pel
mig de la calçada? Així arribaré a temps i no
perdré l’autobús.
Què faig?
Si us plau, podeu ajudar-me?

Si voleu, podeu fer-me arribar els vostres
comentaris a l’adreça de correu electrònic:
mubik@vilafranca.org

Senyal de prohibició/
que no podem aparcar

Senyal d'informació/
indica on podem aparcar

Senyal de perill/
que passen vianants

Senyal de prioritat/
que hem de cedir el pas

Senyal d'obligació/
que hi ha una rotonda

Senyal de prioritat/
que hem de parar

Respostes del número anterior




