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DES DE L’ALCALDIA

Davant les informacions aparegudes durant els darrers dies entorn del tema de
l’ensorrament i cobriment de les vies del tren, voldria dirigir-me als ciutadans i ciutadanes
de Vilafranca per fer la següent Declaració:

Vilafranca està davant del projecte de més envergadura de la seva història moderna. És
un projecte que Vilafranca necessita  per encarar el futur amb garanties de tenir una ciutat
homogènia i equilibrada i per poder vèncer l’obstacle principal que ha tingut pel seu
desenvolupament: la barrera que la via del tren ha suposat pel seu creixement harmònic.

Amb aquest projecte anem a canviar la fesomia de la ciutat. Anem a fer una Vilafranca
millor, una Vilafranca amb més possibilitats de futur, una Vilafranca amb més capacitat per
ser una ciutat capital de comarca, una Vilafranca amb més elements per viure-hi bé.

El projecte d’ensorrament i cobriment de les vies del tren és un projecte molt ambiciós.
Es un projecte complex i difícil pel qual, des del primer moment, hem demanat i s’ha
aconseguit la unitat de totes les forces polítiques i també el suport de les entitats, associacions
i ciutadania en general. I també hem comptat amb l’assessorament i el suport de la Generalitat
en tot aquest període.

Aquesta unitat a nivell municipal ha estat bàsica per poder aconseguir plantejar al Minis-
terio de Fomento una proposta conjunta de com volíem el projecte. El Ple de l’Ajuntament
ha estat sempre unànime. També a l’hora dels plantejaments, de la resposta a les intencions
del Ministerio, de seguir els passos fets... Tots els Grups Municipals han disposat de la
mateixa informació que l’equip de govern que ha estat negociant i això ha permès mantenir
posicions unitàries en tot moment i que han estat la base per poder avançar  i superar les
moltes dificultats que han anat sorgint durant aquest període.

Per això també s’ha pogut portar a terme un procés negociador sobre la base d’uns
punts mínims, per sota dels quals l’acord no fóra possible, perquè aquest és un projecte
bàsic per Vilafranca.. I com en tot procés de negociació hi han hagut situacions límit, a punt
de trencar, però que la voluntat, l’esforç i el diàleg han pogut superar.

Com en tota negociació, a les dues parts, Ministerio i Ajuntament, els ha tocat cedir. I
fruit d’aquest procés hem anat avançant fins arribar al moment actual.

Puc afirmar amb convicció que les coses van bé. Que hem aconseguit molt més del que
ens haguéssim pogut imaginar quan va començar tot aquest procés. Que hem avançat i
hem convençut al Ministerio. I que, tot i que en determinats aspectes nosaltres ho haguéssim
volgut d’una altra manera, el projecte que tenim en aquest moment sobre la taula, compleix
els requisits per dir que és un bon projecte, que és el que Vilafranca necessita i que estic
convençut que, ben treballat, quedarà bé i serà positiu per Vilafranca.

Però no tot està aconseguit. Cal continuar treballant i batallant per resoldre les qüestions
que queden pendents, que complementin aquest projecte, hem de discutir molts temes
importants, des de com quedarà l’estació, com afinar encara més les pendents i el
soterrament, com els passos, com el tema del repartiment dels costos econòmics.

Queden encara molts temes per resoldre i ens comprometem a arribar al màxim, a fer
tot el possible perquè el projecte sigui el millor per Vilafranca. I també, en el moment que
comencin, a fer un seguiment de l’execució de l’obra, a ser-hi a sobre, a vetllar que es faci
bé.

Per aconseguir l’objectiu final, perquè Vilafranca hi guanyi, cal ara més que mai la unitat
de tothom. Tots els grups municipals, tots els  partits polítics, tota la societat vilafranquina,
cal que fem pinya per anar plegats. No podem permetre que ningú pugui aprofitar la des-
unió de les forces polítiques per justificar negatives a les pretensions de Vilafranca i impedir
que els anhels de Vilafranca quedin frustrats.

Vull fer una crida a mantenir la unitat d’acció de totes les forces polítiques. Que es compleixi
d’una manera clara i rotunda el compromís manifestat per tots els Grups Municipals en el
darrer Ple de donar suport al projecte de soterrament i cobriment de la via del tren. Que
tothom posi l’interès de Vilafranca per sobre de qualsevol altre. Ens hi juguem massa.

I prenc el compromís de fer partícip a tota la ciutadania el contingut del projecte, a
divulgar-lo i que sigui entenedor per a tothom. Un projecte que ha de canviar el futur de
Vilafranca ha de ser un projecte de tots.

Vilafranca necessita la unitat d’acció. Vilafranca s’ho mereix. Val la pena, per fer una
Vilafranca millor.

Joan Aguado Masdeu
Alcalde de Vilafranca del Penedès

Declaració sobre el projecte de soterrament
i cobriment de la via
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L’AJUNTAMENT INFORMAEl contingut d’aquest núm. del butlletí municipal
«L’Ajuntament Informa» ha estat supervisat per
la Junta de Portaveus, que, segons acord del
setembre de 1987, es constituí en òrgan de revisió
del contingut del butlletí municipal.

Any 2002. Novembre/Desembre
Imprès a Gràfiques del Foix, SL
Dipòsit Legal: B-14.660/81

SERVEIS MUNICIPALS

Alcalde, Joan Aguado i Masdeu, hores a concretar prèviament amb Secretaria
d’Alcaldia.

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL

Serveis Socials, Celina Guijo i Lobato, 1a Tinent d’Alcalde, Coordinadora de l’Àrea,
dimarts de 12 a 14 h. i altres hores a conenvir.
Salut i Consum, Lourdes Bohé i Medialdea, hores a convenir.
Esports, Francisco Espín i Martínez, de dilluns a divendres de 18 a 21 h. (hores a
convenir).
Educació, Lourdes Sánchez i López, dijous de 9 a 15 h. i tardes (hores a convenir).
Cultura i Lleure, Patrocinio Recober i Caballé, 7è Tinent d’Alcalde, hores a conve-
nir.

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT DE LA CIUTAT

Promoció Econòmica i Foment de l’Ocupació, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent
d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, dilluns (hores a convenir).
Governació i Cementiri, Celina Guijo i Lobato, dimarts de 12 a 14 h. i altres hores
a convenir.
Urbanisme i Habitatge, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a 14
h. (hores a convenir).
Medi Ambient i Adjunta d’Urbanisme i Habitatge, Lourdes Bohé i Medialdea,
hores a convenir.
Comerç, Turisme i Mercats, Joan Pareta i Papiol, 6è Tinent d’Alcalde, dimecres de
12 a 14 h. (hores a convenir).
Foment de les Noves Tecnologies i Desenvolupament Empresarial, Francisco
Romero i Gamarra, hores a convenir.

ÀREA DE COMUNICACIÓ I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Comunicació, Participació Ciutadana i Coordinació dels plans transversals,
Marcel Esteve i Robert, 3r Tinent d’Alcalde, Coordinador de l’Àrea, hores a convenir.

Plans transversals:
Pla d’Infància: Anna Girona i Alaiza, hores a convenir.
Pla per la Igualtat: Àngela Agramunt i Andreu, hores a convenir.
Pla Vila Jove: Marcel Esteve i Robert, hores a convenir.

Relacions amb els grups municipals, Jordi Cuyàs i Soler, dilluns (hores a conve-
nir).

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

Règim Intern i Recursos Humans, Anna Girona i Alaiza, 4a Tinent d’Alcalde, Coor-
dinadora de l’àrea, hores a convenir.
Hisenda i Compres, Joan Pareta i Papiol, dimecres de 12 a 14 h. (hores a convenir).

ÀREA DE VIA PÚBLICA

Coordinació de l’àrea, Josep Soler i Barceló, 5t Tinent d’Alcalde, dijous de 12 a 14
h. (hores a convenir).
Vies públiques, Parcs i jardins i Edificis municipals, Àngela Agramunt i Andreu,
hores a convenir.
Policia local, Circulació i Aparcaments, Jordi Cuyàs i Soler, 2n Tinent d’Alcalde,
dilluns (hores a convenir).

HORARIS DE VISITA I D’ATENCIÓ AL PÚBLIC
DELS/LES REGIDORS/RES-DELEGATS/DES DE L’AJUNTAMENT

PORTADA

  Vilafranca, cada dia millor.

  1. Des de l’alcaldia.

2. Horaris de visita i d’atenció al
públic de/les regidors/res-delegats/
des de l’Ajuntament.

  3.  Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 23 de juliol de 2002.

  5. Acords Ple Extraordinari celebrat
el dia 19 de setembre de 2002.

 6. Acords del Ple Municipal Ordinari
celebrat el dia 15 d’octubre de
2002.

8. Emotiu acte de lliurament de la
Medalla de la Vila.

10. Els grups municipals diuen.

12. Vilafranca i tu, junts pel civisme.
Ben net hi guanyarem!

14. L’Ajuntament forma uns 260 aturats
per aconseguir la seva inserció
laboral.

15. Tots els grups municipals mostren
el suport a l’equip de govern en
les negociacions per al soterrament i
cobriment de les vies.

16. Els alcaldes de la 2ª corona
metropolitana s’entrevisten amb el
president Pujol. Editada una nova
Guia Ciutadana dels Serveis
Municipals.

17. Pàgines verdes.
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Antònia Cuevas, Emili Giralt,
Justa Jiménez, Antoni

Sabaté Mill, Josep Soler i el
Centre Excursionista del

Penedès, guardonats amb la
Medalla de la Vila.

El consistori, reunit en Ple Municipal el
mes de juliol passat, va atorgar per
unanimitat la Medalla de la Vila a cinc per-
sones i una entitat, tenint en compte
l’aportació important al desenvolupament i
enriquiment social de Vilafranca que han fet
al llarg de la seva trajectòria. Enguany, els
guardonats han estat

• Antònia Cuevas López, per la seva tas-
ca de promoció de l’associacionisme, les
activitats i el reconeixement del col·lectiu de
la gent gran de Vilafranca.

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 23 de juliol de 2002

• Emili Giralt Raventós, en reconeixement
a la seva trajectòria docent i de recerca i
investigació al voltant de la història agrària i
dels moviments socials, amb especial
vinculació al Penedès i als Països Catalans.

• Justa Jiménez Moreno, per la seva tas-
ca d’impuls del moviment obrer i sindical i
per la defensa dels valors democràtics a
Vilafranca durant l’etapa franquista.

• Antoni Sabaté Mill, en reconeixement a
la seva trajectòria intel˙lectual, literària pe-
riodística, docent i arxivística, amb especial
dedicació a fer crònica de la Vila i dels seus
habitants.

• Josep Soler Sardà, pel seu treball
continuat en el camp de la música, des dels
vessants de la composició, de l’activitat
docent i del treball d’investigació i de reflexió.

• Centre Excursionista del Penedès, com
a hereva del moviment excursionista que es
va iniciar a la Vila a mitjan segle XIX i en
reconeixement a la seva tasca de promoció
de la pràctica esportiva de l’excursionisme
vinculada al coneixement del país i de

l’entorn natural.
La Medalla de la Vila es va lliurar en sessió

extraordinària de Ple Municipal el dia 28 de
setembre passat, fet dels qual ens fem ressò
en aquest mateix butlletí.

Moció per la devolució dels
arxius de Salamanca

Els grups Socialista, de CiU i d’ERC van
presentar per via d’urgència una moció en
què mostraven el seu enèrgic rebuig a la
decisió presa pel Patronat del Archivo Ge-
neral de la Guerra Civil, pel qual es denegava
la devolució a Catalunya de documents
originals que legítimament corresponen a
la Generalitat i a altres institucions,
demanava la reconsideració de la decisió
presa pel Patronat i donava suport a totes
les actuacions tendents a la devolució dels
arxius que pugui emprendre la Generalitat
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de Catalunya i altres institucions.
Ramon Xena (ERC) va dir que l’Arxiu és

un botí de guerra que ha de ser retornat, i
existeixen suficients mitjans tècnics perquè
els documents puguin ser consultats, enca-
ra que els originals es retornin als seus
autèntics propietaris.

Raimon Gusi (CiU) va recordar que els
documents van ser confiscats a Catalunya
per la força, i la raó avala la necessitat de la
seva devolució. Va dir que la devolució està
avalada per experts internacionalment
reconeguts, i per sòlides raons polítiques,
jurídiques i historiogràfiques.

Patro Recober (PSC) va dir que de la
mateixa manera que s’ha iniciat un procés
(encara que incomplet) de devolució de
patrimoni a partits polítics i a sindicats,
s’hauria de fer també la devolució d’arxius.
Va dir que a Salamanca hi ha també arxius
de l’Ajuntament de Vilafranca.

Antoni Alsina (PPC) va manifestar que
la moció li havia estat lliurada uns moments
abans de l’inici del ple, per la qual cosa no
havia tingut ocasió de comentar el seu
contingut com caldria amb el seu partit
polític. Per aquest motiu, s’abstindria en la
votació.

Altres acords

Es va aprovar definitivament l’estudi de
detall per a l’edifici-pont del nou
passatge que unirà el carrer dels Ferrers
amb la plaça de Lluís Via.

Es va aprovar el Compte General dels
Pressupostos de la Corporació co-
rresponent a l’exercici 2001, integrat pel de
la pròpia Entitat, Patronat Municipal
d’Esports, Patronat Municipal de Comerç i
Turisme, Organisme Autònom Municipal
Torras i Bages, Patronat Municipal del Teatre
Cal Bolet, Serveis Municipals de Co-
municació SL, Societat Vilafranquina
d’Aparcaments SL, Empresa Municipal
d’Aigües de Vilafranca SA i Societat Munici-
pal d’Habitatge de Vilafranca del Penedès SL.

Es va aprovar la modificació de la plan-
tilla del personal al servei de l’Ajuntament
per a l’any 2002, consistent en la creació
d’una plaça de Cap de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà, d’una plaça d’Educador/a de Llar
d’infants i d’una plaça d’Inspector/a d’Obres.
En aquest dictamen es va abstenir el grup
d’ERC, perquè no veia clara la mesura d’obrir
el servei d’atenció al ciutadà durant la tarda
en la forma que es pensa implementar.

Es van aprovar noves partides en el
pressupost d’enguany per fer front a la

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat el
dia 23 de juliol de 2002

construcció d’una nova aula a la llar
d’infants L’Anxaneta (71.739,20 euros) i
mobiliari de vies públiques i jardineria
(26.560,00 euros). El grup d’ERC es va
abstenir en consonància amb la seva postu-
ra en l’aprovació del pressupost.

També es va aprovar, per unanimitat,
crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
en el pressupost del Patronat Municipal
d’Esports.

Es va acordar avalar solidàriament al
Patronat de la Fundació Privada Hos-
pital Comarcal de Vilafranca, per la
quantitat de 516.870,40 euros, en concepte
de garantia per transformar el deute de la
fundació de curt a llarg termini. Es tracta de
cercar una solució adequada i viable arran
del nou estat d’inactivitat de la fundació, atès
que ha assumit les seves tasques el nou
Consorci Sociosanitari de Vilafranca.

Es va aprovar delegar en la Diputació de
Barcelona les facultats de gestió i
recaptació dels tributs i altres ingressos
de dret públic de l’Ajuntament de Vilafranca.
Es tracta de confirmar i d’unificar acords
anteriorment ja presos sobre delegació de
la gestió de tributs a favor de l’organisme
dependent de la Diputació. El grup de CiU
es va abstenir perquè considerava que
s’hauria de variar el conveni i que
l’Ajuntament hauria d’organitzar en el futur
el seu propi servei de recaptació dels
ingressos públics.

Es va nomenar Pilar Valero i Herrera en
representació de l’Associació de Veïns de
Sant Julià, per formar part, en qualitat de
vocal, del Consell per la Igualtat en
substitució d’Antònia Valadés i Puertos.

Es va donar compte al ple d’un decret de
l’alcaldia de 5 de juny de 2002, pel qual es
nomenava nou membre de la comissió de
govern de l’Ajuntament, i tinent d’alcalde
setè, el regidor Patrocinio Recober i
Caballé.

Tots els grups municipals van aprovar
una moció de suport a  la Convenció Euro-
pea que ha d’elaborar una Constitució Eu-
ropea que ha de ser ratificada per tots els
estats membres.

Tots els grups municipals van aprovar
també una moció de rebuig a l’actitud de
prohibició de l’ús de la llengua catala-
na en els jutjats de pau i demanant la
derogació de la Llei Registre Civil de l’any
1957 i del reglament del 1958 que no
permeten l’ús del català als assentaments
dels Registres Civils.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia va
intervenir el grup del PPC preguntant per la
neteja i la situació de l’arbrat del parc de Sant
Salvador. El grup de CiU va interessar-se per
la situació de les classes de català a la vila,
sobre el límit d’edat per optar als ajuts que
l’Ajuntament concedeix a joves per a la com-
pra o el lloguer d’habitatge i sobre el cost de
les quotes per assistència a les llars
municipals d’infants, un aspecte sobre el
qual també va intervenir el grup municipal
d’ERC

El PSC també va intervenir al voltant de
la presència d’un grup de persones al saló
de sessions durant el ple i la seva intervenció
queixant-se de la càrrega policial efectuada
en la visita del ministre Arias Cañete a
Vilafranca.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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El Ple Municipal es va reunir amb caràcter
extraordinari per aprovar una moció
d’al·legació contra el Pla d’Aeroports de
Catalunya en el període d’informació públi-
ca. El Pla esmentat preveu la instal·lació d’un
nou aeroport, complementari en usos als de
Barcelona i Sabadell, a no més de 50 o 60
Km. de Barcelona i dins la depressió
prelitoral; a la vista dels plànols i de la
redacció del Pla, podria ser que la ubicació
d’aquest nou aeroport se situés pre-
visiblement a l’àrea del Penedès. La moció,
finalment subscrita per tots els grups
municipals, PSC, CiU, ERC i PPC afirmava
que la creació d’aquesta infraestructura, en
el cas d’aprovar-se definitivament, seria una
clara agressió al territori del Penedès,
afectaria un dels pilars fonamentals de
l’activitat econòmica i d’ocupació de la zona,
amb la desaparició de moltes hectàrees de
vinya i de l’agroindústria i la pèrdua d’un dels
senyals identificatius i paisatgístics de la zona
del Penedès. A més, representa la de-
saparició d’un model de comarca i de
desenvolupament propi de la zona basat en
la sostenibilitat.

Per tot això, la moció manifestava la més
ferma i absoluta oposició a la proposta i
demanava que el Govern de la Generalitat
la reconsideri  i s’elimini qualsevol referència
a la possibilitat de situar l’aeroport al
Penedès.  Arran de tot plegat, la moció
expressava també la necessitat d’elaborar
un Pla General d’infraestructures de
Catalunya, i que el Pla Director d’Usos del
Sòl de l’Alt Penedès que s’està elaborant
actualment, contempli aquest marc de
caràcter més general.

Ple extraordinari celebrat el dia 19 de setembre
de 2002 contra la construcció d’un

aeroport al Penedès

Per part del PSC, el regidor Josep Soler
fa esment del fet que la moció havia estat
presentada inicialment pels grups Socialis-
ta, d’ERC i del PPC, si bé finalment havia estat
possible que la presentés també el grup de
CiU amb la introducció en el text de
determinades matisacions i correccions, la
qual cosa havia estat positiva per garantir el
consens. Soler va dir que el projecte de la
Generalitat parlava d’un aeroport, com-
plementari dels de Barcelona i Sabadell, que
a mig o a llarg termini podria convertir-se en
el segon aeroport de Catalunya.

Pel regidor d’Urbanisme, actualment al
Penedès hi ha un debat territorial, i des
d’aquesta perspectiva resulta increïble que
ara es plantegi una proposta d’aquesta
mena. No és admissible que el mateix
Departament de Política Territorial que està
treballant en el Pla director de la comarca
(sense estar enllestit com caldria  el Pla terri-
torial) plantegi ara la possibilitat d’un
aeroport, perquè això no és participatiu ni
democràtic.

Raimon Gusi (CiU) va fer palesa la pos-
tura del seu grup contrària a la construcció
de qualsevol aeròdrom o aeroport al
Penedès, considerant que el Penedès ja està
prou trossejat i pressionat per infraestuctures
com el tren d’alta velocitat, de manera que
ja aporta la seva quota de solidaritat al país.
Va comentar que el conseller de Política Te-
rritorial Felip Puig ja havia anunciat que no
es faria l’aeroport al Penedès i que
prèviament els dirigents de CiU a la comar-
ca s’havien oposat ja a l’aeroport, i que han
fet les gestions adients per reconduir i aclarir
l’assumpte.

També en nom de CiU, el seu portaveu
Josep Mª Marrugat va afirmar que
s’havien de fer al·legacions des de
l’Ajuntament al Pla d’aeroports aprovat
inicialment, i que la manera en què s’havia
plantejat el tema des del Departament de
Política Territorial de la Generalitat era criti-
cable.

Ramon Xena (ERC) va afirmar que les
declaracions de desmentiment de Felip Puig
només eren declaracions, que el Pla estava
a informació pública i al qual cal oposar-s’hi.
Sobre la intervenció del regidor de CiU
Raimon Gusi, Xena va comentar que, si la
rectificació del conseller obeïa en part a
gestions de CiU, es confirmava que era cert
que existia la intenció de construir un
aeroport al Penedès.

Antoni Alsina (PPC) va fer palès el seu
desacord amb la construcció d’un aeroport
al Penedès, perquè provocaria un
deteriorament ambiental i paisatgístic,
afectaria l’agricultura i incidiria en la saturació
existent i futura d’infraestructures generals.
D’acord amb el Pla aprovat inicialment, és
cert que l’aeroport podria construir-se al
Penedès, per la qual cosa la moció era
plenament justificada.

També va intervenir en el debat l’alcalde
Joan Aguado, que va considerar greu que
s’hagi pensat en la possibilitat de construir
l’aeroport al Penedès. Malgrat que estava
convençut que l’aeroport no es construiria a
la zona, Aguado considera inversemblant
que algú des de fora plantegi aquesta
proposta, en ple procés de debat territorial.
Finalment, Joan Aguado també entenia
que era greu que la Generalitat no rectifiqués
fins que CiU va fer determinades gestions, i
que la rectificació calia veure-la reflectida en
l’aprovació definitiva del Pla.

En nom del PSC, Jordi Cuyàs va mani-
festar que un aeroport de mercaderies
afectava de forma important al Penedès,
però encara seria més greu perquè implicaria
dedicar tota la comarca a la logística (naus
industrials, vies d’accés, etc.). També lamen-
ta el caire partidista que han anat prenent
les coses en les explicacions donades en el
decurs de la darrera setmana, perquè la
qüestió s’havia d’haver plantejat des de la
perspectiva institucional i no partidista.

Finalment, l’alcalde Joan Aguado va
manifestar que la moció feia una crida a
afegir-se a aquesta postura de l’Ajuntament
a altres Ajuntaments, Consells Comarcals,
entitats, etc., i que seria molt positiu que tota
la comarca prengués postura en aquest
sentit.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

La construcció d’un aeroport comportaria desaparició de moltes hectàrees de vinya i la pèrdua d’un dels senyals identificatius i
paisatgístics de la zona del Penedès.
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Les ordenances fiscals
s’apugen l’IPC per al 2003

Com cada any al mes d’octubre el
consistori va debatre les Ordenances Fiscals
que regulen les taxes, impostos, preus
públics que la ciutadania haurà de pagar
l’exercici següent. Enguany aquest punt va
comptar amb 13 vots a favor de l’equip de
govern del PSC, els 5 en contra del grup de
CiU) i les abstencions de dels grups d’ERC i
del PPC.

El regidor d’Hisenda Joan Pareta va
exposar els trets generals de la proposta de
l’equip de govern:

- El projecte de Llei de reforma de la Llei
d’Hisendes Locals aprovat pel Govern de
l’Estat pretén reduir molt substancialment
l’IAE deixant-ne exemptes moltes persones
i empreses. L’IAE representa per a
l’Ajuntament 1,8 milions d’euros cada any, i
malgrat la manca de dades la mesura si
s’aprova pot suposar la pèrdua d’1,4 milions
d’euros per a l’Ajuntament, i no estan gens
clars els possibles mecanismes de
compensació. Aquest fet situa els
ajuntaments en una situació d’incertesa.

D’acord amb el criteri seguit en els darrers
anys, les tarifes s’actualitzen en un 3,6%,
equivalent a l’increment de l’IPC estatal des
d’agost de 2001 a agost de 2002.

- Es fan modificacions tècniques en la taxa
per recollida d’escombraries, incrementant-
se les tarifes en un prudent 3,6%, malgrat

que els costos del servei han augmentat molt
més.

- Es modifica a fons l’Ordenança que re-
gula les tarifes per assistència i estada en
llars d’infants, en bona part gràcies a
l’increment de l’aportació de la Generalitat
al servei. En aquest sentit, les tarifes es
refonen en un sol apartat amb in-
dependència de l’edat dels nens i nenes, i el
tram tarifari superior es redueix. L’Ordenança
s’aplicarà a partir de l’inici del curs 2002-2003.

Encetant les intervencions dels grups
municipals, Antoni Alsina (PPC) va fer
paleses les seves discrepàncies amb la
proposta, per la qual cosa no podia votar-hi
a favor. De tota manera, el PP ja havia
anunciat que si les tarifes no s’in-
crementaven per damunt de l’IPC no hi
votaria en contra, per la qual cosa va anun-
ciar que s’abstindria.

En nom d’ERC, Ramon Xena va afir-
mar que amb el projecte de reforma de la
Llei d’hisendes locals, l’Ajuntament deixarà
de recaptar bastants diners, i que és lamen-
table passar als ajuntaments la respon-
sabilitat d’augmentar altres tributs. Sobre les
modificacions en les tarifes de les llars
d’infants, va dir que venien en gran part
motivades per les queixes que s’havien
formulat, però que s’hauria de parlar més a
fons de l’assumpte de les llars d’infants.
Quant a la taxa d’escombraries, ERC
proposava que es congelés. Malgrat que
ERC va acceptar l’any passat un augment, i
estava disposada inicialment a estudiar-ne
un altre per al 2003, tot això es condicionava

a unes millores en el servei que es van pac-
tar amb ERC i que considerava que no
s’havien portat a terme.

Per part de CiU, Gabriel Albertí va fer
palès el seu desacord amb les modificacions
proposades i, en general, amb la política fis-
cal del govern municipal, per la qual cosa el
seu vot seria negatiu. Va afirmar que malgrat
que es parlava d’un increment del 3,6%,
algunes Ordenances (com la de les zones
blaves i la del Casal d’Estiu) contemplaven
augments superiors. Quant als impostos a
dir que la llei permetia als ajuntaments apli-
car uns tipus impositius mínims i màxims, i
que l’Ajuntament de Vilafranca ja havia
arribat en tots els impostos als tipus legals
màxims. Albertí va manifestar que en
aquest mandat els tributs s’havien
incrementat un 15% aproximadament, la
qual cosa era contradictòria amb la tendència
europea de rebaixar la pressió fiscal,
especialment en una etapa de cert
refredament econòmic.

Contestant les intervencions dels grups
municipals, l’alcalde Joan Aguado
intervingué per manifestar que és voluntat
del govern municipal potenciar les llars
d’infants i que funcionin correctament. Va
admetre que s’havia de fer un esforç per fer
front a reptes com les ampliacions d’horaris,
la reducció de l’edat d’admissió, la
implantació de serveis de mainaderes, noves
aules a la Girada, etc, assumptes aquests
sobre els quals s’haurà d’anar parlant en el
futur. Quant a la recollida d’escombraries,
l’alcalde va manifestar que hi ha hagut i hi
ha voluntat de complir els acords amb ERC,
i que el servei havia millorat malgrat que tot
és perfectible. Respecte de la intervenció de
CiU, Joan Aguado va afirmar que s’havien
repetit arguments d’anys anteriors i va
rebutjar l’acusació de increment de la pressió
fiscal quan únicament es manté l’equilibri
augmentant les tarifes d’acord amb l’IPC
estatal com sempre.

Demanda de més professors
per a l’IES Alt Penedès

Tots els grups municipals van aprovar
una moció en la qual i davant el fet que el
Consell Escolar de l’Institut d’Ensenyament
Secundari Alt Penedès havia informat
l’Ajuntament que, tot i estar inscrits el nom-
bre d’alumnes suficient per desdoblar els
cicles formatius mitjà i superior de
l’especialitat de mecànica, es demanava a

PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 15 d’octubre de 2002
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la Delegació Territorial del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat que dotés
l’Institut d’Ensenyament Secundari Alt
Penedès dels professors especialitzats
necessaris per tal de portar a terme aquest
desdoblament i donar així resposta als
alumnes que han complimentat la seva
inscripció en aquesta matèria.

Altres acords

Es va acordar suspendre la tramitació del
Pla especial de reforma interior
presentat i que afecta la finca de l’avinguda
de Barcelona núms. 91-95 (antiga factoria
Cinzano), ja que les previsions del Pla
d’ordenació urbanística aprovat inicialment
són contràries a les del Pla especial.

Es va aprovar adherir-se al projecte
VILLES DU VIN ET TERROIRS
PATRIMOINES, PHARE DE LA
MÉDITERRANÉE pertanyent a la  Iniciati-
va Comunitària lnterreg III-B MEDOCC.
L’objectiu principal d’aquest projecte és la
creació i la promoció d’una marca turística
europea que garanteixi la qualitat dels
serveis turístics en el territori.

Per unanimitat es va aprovar un
expedient de modificació de crèdits del
pressupost per atendre diferents
despeses entre els quals hi havia la
urbanització del sector “Ciutat jardí
Sant Julià (315.000 euros), la

PLE MUNICIPAL

Acords del Ple Municipal Ordinari celebrat
el dia 15 d’octubre de 2002

urbanització del sector Melió Residen-
cial (30.000 euros), la urbanització del
Parc de Llevant (255.430,14 euros) i la
construcció del Centre de Recerca i
referència (212.873,15 euros) que es
financen amb venda de parcel·les les
dues primeres i amb aportacions del
de la Generalitat i del FEDER les dues
últimes.

Es va nomenar la Sra. Elisa Rafecas, en
representació del Grup municipal de
Convergència i Unió, per formar part, en
qualitat de vocal, del Consell Municipal de
Serveis Socials.

Es va donar compte del Decret d’alcaldia
pel qual es nomenava regidor Coordinador
de l’Àrea de la Via Pública, lloc actualment
vacant en l’organigrama funcional de
l’Ajuntament, el tinent d’alcalde 5è Josep
Soler i Barceló.

Amb el vot en contra del PPC es va
aprovar una moció d’ERC recolzada pels
grups del PSC i del CiU en què es feia públi-
ca la protesta més enèrgica pel fet que
s’atorguin, des dels poders públics, ajuts
econòmics a la Fundació Francisco
Franco i exigir al govern espanyol que retiri
immediatament qualsevol ajut o
col·laboració amb aquesta fundació i
emprengui les gestions oportunes per a la
recuperació de la documentació que custo-
dia.

També amb el vot en contra del PPC, es
va aprovar una altra moció d’ERC recolzada
per PSC i CiU, en la qual es demanava al
Ministeri Fiscal la retirada de les accions
judicials per presumptes injúries i ca-
lumnies al Rei, contra Jesús Artiola,
portaveu i primer signant de la denúncia que
un grup d’entitats van presentar contra la
persona del Rei d’Espanya, Joan Carles I,
arran d’algunes afirmacions contràries a la
veritat històrica de la imposició del castellà
a Catalunya.

Tots els grups municipals van presentar i
aprovar una moció en la qual manifesten el
No rotund a promoure la Cultura de la
Guerra i el suport a iniciatives que
incentivin la Cultura de la Pau.

PRECS I PREGUNTES

En aquest apartat de l’ordre del dia el grup
de CiU va demanar que, tot i que ja ho havia
fet el govern municipal, constés en acta la
felicitació del consistori a l’artista
vilafranquina Eulàlia Valldosera, pel Premi

Nacional de Cultura de Catalunya i també a
la colla de Castellers de Vilafranca pel seu
triomf en el concurs de castells de Tarragona
i a la colla castellera Xicots de Vilafranca pel
seu bon paper.

El PPC va preguntar pels armaris situats
per l’empresa MENTA a les vies públiques
de Vilafranca, amb destinació a la xarxa de
cablejat.

El PSC va recordar que feia exactament
62 anys que va ser afusellat el president de
Catalunya Lluís Companys.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ALCALDIA

Emotiu acte de lliurament de
la Medalla de la Vila

En un Saló de Sessions de la Casa de la Vila ple de
gom a gom de familiars, amics i ciutadans en general i
amb la brillantor de les grans ocasions, el passat dia 28
de setembre es va celebrar el ple municipal
extraordinari i solemne convocat per lliurar la Medalla
de la Vila a cinc persones i una entitat vilafranquina
amb una destacada trajectòria cívica de servei a
Vilafranca. L’acte va ser presentat per Marcel Esteve,
regidor de Participació Ciutadana, el qual va ser
l’encarregat de llegir l’acta del ple municipal del 23 de
juliol, en què s’acordava el lliurament de la medalla a
Antònia Cuevas, Emili Giralt, Justa Jiménez, Antoni
Sabaté Mill i Josep Soler i al Centre Excursionista del
Penedès. Tots els guardonats van rebre de mans de
l’Alcalde de Vilafranca Joan Aguado la Medalla de la
Vila, acompanyada d’un diploma en pergamí pintat
artesanalment per l’artista vilafranquí Josep Sogas
Khüni.

Antònia Cuevas va ser la primera guardonada que
va recollir la distinció. Entre els mèrits reconeguts,
Marcel Esteve va destacar que la seva havia estat una

vida dedicada al sectors més desafavorits de la societat,
en especial al col·lectiu de la gent gran i que avui enca-
ra continua participant en activitats diverses. Emocio-
nada, Antònia Cuevas va correspondre l’atorgament de
la Medalla amb un “moltes gràcies a tothom”.

Referent a la trajectòria de Emili Giralt i Raventós,
Marcel Esteve va destacar la seva activitat docent a les
Universitats de València i de Barcelona i la seva
producció historiogràfica en què destaquen estudis de
tema demogràfic i agrari amb especial vinculació al
Penedès i als Països Catalans. En el seu parlament, Emili
Giralt va dir que, ja que tot ésser humà té l’obligació de
treballar, considerava que era “una ganga treballar en
el que a un li agrada” i que el 80% de la feina que ell
havia fet l’havia fet “de gust”.

El músic i compositor Josep Soler i Sardà va rebre
la distinció per la seva tasca de compositor pedagog i
analista de l’estètica musical. Marcel Esteve va desta-
car també la seva tasca de mestratge i les arrels
vilafranquines i penedesenques d’algunes de les seves
obres. Josep Soler va voler recordar en el seu parlament
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la seva família, que no va posar cap impediment al fet
que es dediqués al la música, ja que tal com ell mateix
afirmava “ser músic és un desastre” i va tenir paraules
per a les persones que el van iniciar en la música com
Mossèn Maideu i les germanes Lara.

A Justa Jiménez se li va reconèixer la tasca
d’impuls al moviment obrer i sindical a Vilafranca durant
l’època franquista, que la va portar a formar part del
grup impulsor de l’Assemblea Obrera de Vilafranca i
de la JOC en la clandestinitat durant els anys 60. A més,
Marcel Esteve va recordar que des de molt jove havia
destacat en la defensa dels valors de progrés que han
contribuït a l’avenç d’una Vilafranca democràtica i
solidària. Justa Jiménez va correspondre l’atorgament
de la Medalla explicant que feia 46 anys que havia
arribat a Vilafranca des del seu poble nadiu i que era
un avantatge tenir dos pobles. “Després del temps
passat, ja em considero més del segon que del primer
i vet aquí que el segon em fa aquest magnífic regal.
Moltes gràcies”, va dir.

El cronista oficial de la Vila, Antoni Sabaté Mill,
tot i el seu delicat estat de salut, va voler ser a l’acte en
què se li lliurava la Medalla de la Vila per la seva dilata-
da trajectòria intel·lectual, literària periodística, docent

ALCALDIA

i arxivística, amb especial dedicació a glossar els fets i
els individus que han passat per la Vilafranca antiga i
moderna. Sabaté va dir que “ja eren ganes de fer volar
coloms donant un premi a una persona que ha dedicat
la vida a escriure coses intranscendents, però importants
per a la Vila. Crec que he fet una modesta aportació a
aquesta labor, sempre amb una cordialitat absoluta per
a tothom que ha sigut un bon humanista”.

L’entitat que enguany va rebre la distinció va ser el
Centre Excursionista del Penedès, constituït l’any
1975, que amb 700 socis és una de les entitats
vilafranquines més destacades. Està considerat hereu
del moviment excursionista iniciat a mitjans del segle
XIX per figures il·lustres com els Vidal i Valenciano, Milà
i Fontanals i Llorens i Barba. Marcel Esteve va destacar
que l’excursionisme és una escola viva per al
coneixement global del territori i de l’entorn natural.
Fèlix Masachs, actual president del CEP, va voler fer
extensiu el reconeixement que es feia al CEP a totes les
entitats excursionistes vilafranquines que l’havien
precedit, i va destacar que tots els guardonats havien
destacat en activitats diverses però a tots els unia
l’estimació a Vilafranca i al país.

A continuació el duo format per Joan Pere Gil,
clarinet, i Mónica Cruzata, violí, va interpretar la peça
original del mestre Josep Soler “Vespres ensangrentats
de roses”.

L’Alcalde de Vilafranca, Joan Aguado, va cloure l’acte
destacant que l’acord de distinció de les persones
guardonades amb la Medalla de la Vila va ser unànime
per part de tots els grups municipals. De les persones i
les entitats guardonades, va dir que les unia l’esperit i
la voluntat de treballar per Vilafranca des de les més
diverses activitats. Aguado va assenyalar que la Meda-
lla de la Vila havia de ser, més enllà d’un reconeixement
per una tasca feta, un estímul per a les noves
generacions de vilafranquines i vilafranquins per
treballar des de tots els vessants per l’interès de
Vilafranca, del Penedès, de Catalunya i de tota la
societat.
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ELS GRUPS MUNICIPALS DIUEN

ERC
Evidentment, volem

el cobriment

PSC
Més i millors llars

d’infants

CIU
Ordenances fiscals

El Grup Municipal de CiU ha votat en con-
tra de les Ordenances  Fiscals Municipals que es
van aprovar en el darrer Ple Municipal.
Manifestem el nostre desacord no tan sols amb
les modificacions que es van votar sinó en gene-
ral en la política fiscal que ha  portat l’equip de
Govern durant la present legislatura.

I aquest últim any de legislatura no pot ser
d’altre manera doncs l’equip de govern
segueix en la seva tendència d’augmentar
les taxes i els impostos municipals any rera
any, demostrant així una falta d’imaginació i
una voluntat recaptadora “voraç” en les quals
no podem fer altra cosa que oposant-nos.

Cada any es van augmentant els impostos
i les taxes municipals sense que això es
correspongui amb una millora dels serveis
que l’Ajuntament es veu obligat a donar als
vilafranquins. Només cal veure l’estat de l’asfalt
i de les voreres de molts carrers de Vilafranca, el
desgavell amb la circulació de vehicles per la
vila, la manca d’aparcament públic i gratuït,
el preu elevat de l’aparcament de zona blava,
els contenidors d’escombraries bruts, les
façanes en mal estat, etc.

S’ha dit que les ordenances fiscals en gene-
ral tenen un augment del 3,6 per 100. Però es
que això només es parcialment cert, doncs i
han taxes que pugen mes, com per exemple el
preu que es paga en la zona blava durant la pri-
mera hora s’apuja no un 3,6 per 100 sinó un 6
per 100, l’any passat la van apujar un 4,2 %,
.  L’assistència al Casal d’Estiu pel segon i
següent germà per s’apuja un 13 per 100.

Això en quan a les taxes, que s’ha de recor-
dar que l’Ajuntament no pot cobrar mes que el
que costa el servei sobre el que es fa pagar la
taxa. Entenem per una banda que les taxes son
elevades i que a mes a mes el  preu que es paga
per elles no es correspon amb la qualitat de
servei que es dona.

Però es que a l’hora de parlar dels impostos,
la situació encara empitjora. En els impostos
municipals la Llei permet que cada Ajuntament
els estableixi entre un mínim i un màxim. El que
critiquem i anem totalment en contra es que a
hores d’ara l’Ajuntament de Vilafranca en quasi
tots els impostos municipals apliqui el màxim
que la Llei permet. Durant els anys passats CiU
ha proposat insistentment fórmules per a que
no s’apliqui el màxim en els impostos.

No creiem que els vilafranquins es mereixin
això, es a dir, una alta pressió fiscal, sobre tot si
ho comparem amb els serveis que a canvi
reben i si ho comparem amb les poblacions
veïnes, i amb l’entorn.

Malauradament hem dir de Vilafranca, que
durant aquesta legislatura l’Equip de Govern
d’acord amb altres Grups Municipals ha
aconseguit que la pressió fiscal no baixi sinó que
ha pujat en un  15 per 100 o mes.

Però es que ara, que l’economia s’ha
refredat o estar en una fase de desacce-
leració, la política fiscal també serveix per
adoptar mesures que ajudin  a superar aquest
moments mes difícils. L’equip de govern
sembla que estigui d’esquena a tot això i
segueix augmentant les taxes i els impostos
i establint màxims.

I per últim es que si bé ens han rebutjat
esmenes, desprès al llarg de l’any següent
l’equip de govern les reconsidera i les
proposa com a idees seves. I em refereixo per
exemple en el cas de les llars d’infants que
sortosament veiem com aquest any recullen una
idea nostra com es la de unificar els grups en un,
i  fins i tot retocar alguna quota a la baixa.

Per tots aquests motius el GM de CiU va votar
en contra de les ordenances fiscals.

GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA I UNIÓ

Les llars d’infants municipals a Vilafranca
son una realitat de fa molts anys.
L’Ajuntament ha cregut i creu en aquest
servei i ara ens disposem a millorar, si cap,
aquest servei. En els darrers anys hem fet
créixer aquest servei i la prova més evident
son les millores que aquest curs són en
marxa.

Aquest curs a les llars municipals
d’infants s’ha iniciat amb canvis importants
a tots tres edificis. A la llar Lola Anglada,
ubicada al barri del Poble Nou, que ja havia
estat ampliada fa dos cursos amb menjador-
sala polivalent i una nova aula el curs
passat, s’hi han fet obres de reforma en els
canviadors de les aules més antigues i s’ha
habilitat un accés directe al pati en una
d’elles. Pel que fa a la llar que està situada
al barri de Sant Julià, la Sol Solet, s’hi ha
fet unes importants obres d’ampliació que
han ajudat a poder tenir uns espais molt
més grans i a poder disposar també d’uns
canviadors renovats. Finalment, la llar
l’Anxaneta, del barri de l’Espirall, és la que
ha estat transformada més espec-
tacularment. Per tal de fer-hi una nova aula,
s’ha refet tota una ala del vell edifici i, a més,
s’han renovat tots els canviadors.  Això ha
permès ampliar l’oferta de places d’aquesta
llar que, a partir d’ara, i a l’igual que la res-
ta de llars municipals, donarà cabuda als
infants de 18 a 21 mesos.

Amb aquestes intervencions, les tres
llars municipals d’infants han quedat en
òptimes condicions per a poder atendre tots
els nens i nenes que en aquests moments
en són usuaris. El present curs, aquests tres
centres d’Educació Infantil de primer cicle
ofereixen 179 places, de les quals 39 són
per a infants de 18 a 21 mesos i les 140
restants per als que en tenen entre 21 i 33.
Hi treballen 13 educadores amb la formació
necessària en el camp de la pedagogia in-
fantil i amb una àmplia experiència. També
es compta amb el suport de tres auxiliars
en horaris concrets i les col·laboracions
puntuals de diverses estudiants en
pràctiques. Les tres llars municipals
d’infants també compten amb serveis
complementaris com ara el de menjador i
el d’horari ampliat en la franja de 8 a 9 del
matí, que es poden utilitzar de forma conti-
nuada o esporàdica, en funció de les
necessitats de les famílies que en són
usuàries.

Pel futur immediat plantegem la creació
d’una nova llar d’infants a La Girada, am-
pliar l’edat d’acollida dels nens i nenes i els
horaris de tarda a les llars, crear un servei
de mainaderes per als més petits, etc.
L’educació dels més petits i la conciliació
de la vida familiar amb el treball dels pares
i mares és una prioritat que treballem des
de l’Ajuntament i que convé implicar el
conjunt de la societat i institucions. Això
avui ja és una realitat i ara la volem conti-
nuar fent créixer.

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA

Ara que s’ha posat de moda sembrar
i escampar mitges veritats i mitges
mentides, pels no coneguts objectius per
part del candidat de CiU a l’Ajuntament
de Vilafranca el 2003.

Sap qui va aprovar el Pla General
vigent, l’any 1982? El va aprovar els grups
municipals del PSC i PSUC. Però això no
és el més important. Saben per què va
votar-hi en contra CiU? Perquè es va
abaixar un pis el sostre edificable al
conjunt de Vilafranca.

Saben que en aquell moment van po-
sar com a fita que Vilafranca tingués
60.000 habitants l’any 2002? Ara en som
32.000.

Saben que el govern de la Generalitat,
governat per CiU, no ha cobert els serveis
que li pertoquen a Vilafranca? (llars
d’infants, escoles, instituts, ampliació
hospital, etc.).

Recorden que el problema del
cobriment de la via es va originar fa vint
anys per un mal soterrament fet per un
acord de ple amb els vots de CiU, PSC,
PSUC i els pares del PP?

Una vegada feta aquesta introducció,
anem al que toca. I és que ERC no ha
participat mai dels desgavells fets en
aquells moments. És a dir, no som hereus
de res. Ni de les grans pífies de
l’Ajuntament de Vilafranca. Això ens
dóna un valor moral i un convenciment
de tenir les mans netes a ulls propis i de
fora, cosa que ens permet veure els te-
mes amb una tranquil·litat diferent, això
sí, essent conseqüents amb els
problemes de la Vila i dels vilatans. I amb
el convenciment, també, que no posarem
mai, com d’altres, els interessos de partit
per davant dels interessos generals.

Això vol dir que, si ara no es cobreix
la via, no es cobrirà mai més. A més, no
podem definitivament separar els barris
de la Girada i del Molí d’en Rovira de la
resta de la Vila. Hem de ser enginyosos i
empènyer fins als límits més difícils per
tal que el soterrament i cobriment de la
via sigui una realitat. I això requereix una
pinya de tots els partits polítics, grups
municipals, entitats de la Via i ciutadania
en general.

Esquerra Republicana de Catalunya
està pel cobriment, però no per qualsevol
cobriment. Però sí que té la certesa que,
si no és ara, no serà mai més.

ERC no vol cometre els errors que ja
van cometre els partits polítics abans
esmentats, de separar barris de la resta
de la Vila.

Des d’aquí fem una crida al diàleg i la
serenor pel bé de Vilafranca. En aquest
tema cal ara o mai.

GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA
REPUBLICANA DE CATALUNYA
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COMUNICACIÓ

PP
Sobre el POUM

El Grup Municipal del Partit Popular donarà
suport a la revisió del Pla General d’Ordenació
Urbana Municipal ja que pretén donar solució
a la comunicació entre el barris del costat de
la via del tren.

Creiem també que és una eina més que
limitarà  el creixement  dels  preus de
l’habitatge posant a disposició més sòl. Els
preus dels pisos nous més petits actualment
són de 108.182 euros (18.000.000 ptes.) quan
fa quatre o cinc anys eren de 42.070,85 euros
a 48.080,97 euros (de 7 a 8 milions de
pessetes). Si segueix aquest ritme de
creixement es podria produir el fet que per-
sones  que han nascut i viscut a Vilafranca i
desitjoses de continuar vivint  a la Vila hagin
de marxar perquè no tindran mitjans
econòmics per adquirir un habitatge. Aquest
fenomen ha passat a Barcelona, que va perdre
entre els anys 1981 a 1996 240.000 habitants.
Part d’aquestes persones és van traslladar a
les poblacions veïnes de l’Àrea Metropolita-
na. Però, posteriorment municipis de l’Àrea
Metropolitana  han perdut gairebé un 20 %
de població com a l’Hospitalet de Llobregat
(pèrdua de 40.000 habitants), Cornellà (pèrdua
de 17.000 habitants) per la mateixa causa.
Justament una part d’aquestes persones s’han
traslladat a poblacions de la segona corona
metropolitana, en la que està Vilafranca del
Penedès. Hi ha persones de l’Hospitalet que
viuen  actualment a la Girada.  Nosaltres
volem evitar  que persones de Vilafranca, que
han nascut o viscut molts anys, hagin de
marxar, per l’increment dels preus de
l’habitatge, a Santa Margarida i Els Monjos o
al Vendrell.

Altres eines per evitar aquest fenomen se-
ria la rehabilitació d’habitatges i la construcció
d’habitatges de protecció oficial, en propietat
i lloguer.. Es requereix una important inversió
en els pròxims anys i oferir ajuts que permetin
a aquestes persones que aniran perdent la
capacitat compra del seu habitatge al mercat
lliure el puguin trobar de protecció oficial, i
sense  que hagin de competir en la seva
adjudicació amb persones que no disposen
de mitjans econòmics com serien els
immigrants.

També preocupa al Partit Popular el Pla de
Millora Urbana que es preveu per a la zona
del carrer Comerç. Es pretén canviar els usos,
passant a ésser una zona d’oficines i
habitatges, un eix de negocis. En aquesta zona
estan ubicades diverses empreses ela-
boradores del sector del vi. Des del Partit Po-
pular entenem que el trasllat d’aquestes
empreses ha d’ésser pactat amb l’Ajuntament
i fer possible que es quedin dins del nostre
municipi. En cas contrari ens podríem trobar
que la seva continuïtat podria resulta afecta-
da, i de retruc els seus  treballadors. La
imposició coactiva podria donar lloc a decidir
la seva marxa del municipi, i que en el futur la
ciutat del vi, Vilafranca, tindria pocs cellers.
Hem de tenir en compte que el cost de trasllat
és molt elevat. Aquestes empreses ocupen
molt de sòl i els preus del sòl industrial són
molt alts. Per això, no es poden establir a les
zones industrials. Únicament podrien fer-ho
en zona no urbanitzable i la precipitació en el
seu trasllat podria  provocar que busquessin
establir-se en altres municipis si els ofereixen
unes condicions millors.

GRUP MUNICIPAL
DEL PARTIT POPULAR

Plaça del Penedès, 4, 4t.
Tel. 93 817 26 26 • Fax. 93 817 27 51

e-mail: rtv.vilafranca@diba.es

PROGRAMACIÓ

De dilluns a divendres:

De 1,00 a 8,00      COM Ràdio
8,00 Penedès matí (informatiu i agenda

local i comarcal)
9,00 La Plaça (magazine)
12,00 El que faltava! (magazine d’humor i

participació)
Diàlegs amb l’alcalde (els dijous
quinzenalment a partir de setembre)

13,00 Penedès migdia (informatiu local i
comarcal)

13,30 Espai musical
14,00 Les notícies del migdia de COM Ràdio
15,00 Al teu aire (radiofórmula)
20,00 Penedès vespre (informatiu local i

comarcal)

Dilluns 20,30 Esports 21
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimarts 20,30 Nit de tertúlia
21,30 Alt voltatge
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dimecres 20,30 L’alternativa
22,00 Fun House (repetició)
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dijous 20,30 El cinema de la setmana
21,30 Un altre cop ahir
22,30 Et sona
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Divendres 20,30 Amplirock
21,00 Temps de festa
23,00 Penedès Vespre (repetició)
00,00 Tria de Nit
01,00 Connexió COM Ràdio

Dissabte
De 1,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 Canvi de rasant
12,00 Alt voltatge (repetició)
13,00 Penedès Cap de Setmana

(informatiu local i comarcal)
14,00 Ràdio Estalella
15,00 Via-Mix
18,00 El Rebedor
19,00 Corazón de Rock’n Roll
20,00 Fun House
21,00 Connexió amb COM Ràdio
Diumenge
De 21,00 a 10,00    COM Ràdio
10,00 No t’ho perdis
11,45 Diumenge Esportiu
15,00 Còctel musical dedicat
17,00 Connexió amb COM Ràdio

L’informatiu
Diàriament, a l’inici de
cada emissió

Els esports
Un partit cada dilluns

El Temps
De dilluns a divendres,
a partir de les 19,00h

Filmets
Els dimarts

Ciutadella
Els dimarts

Va de Castells
De maig a novembre

El reportatge
Dimecres, divendres,
dissabte i diumenge

Punts i Gols
Els dimecres

La vinya, el vi i el
cava
Els dijous

Pinzellades
Els dijous

Esport en català
Els dijous

La neu
Els dijous

El cinematògraf
Els divendres

Escenaris
Els divendres

Solidària
Els divendres

Les notícies de la
setmana
Dissabte i diumenge

Emissió cada dia: a les 14,00h 15,00h 17,00h 19,00h

21,00h 23,00h i 24,00h.

Repetició a l’endemà, 08,00h i 09,00h

Consulteu tota la programació a: www.rtvvilafranca.com



12

PARTICIPACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa una
segona part de la campanya cívica Vilafranca i tu, junts
pel civisme per tal d’introduir elements de
sensibilització, de reflexió i d’educació al voltant de
l’actuació del conjunt dels ciutadans i ciutadanes envers
el nostre entorn. Si a la primera part de la campanya,
que va tenir lloc els mesos de juny i juliol, es va posar
èmfasi en la separació de la brossa orgànica i inorgànica
i en l’horari per dipositar-la als contenidors específics,
aquesta vegada la campanya, adreçada a la ciutadania
en general, vol incidir, entre d’altres, en aspectes com
els animals de companyia, la circulació i l’aparcament,
els sorolls o la neteja.

Actituds al marge de la bona
convivència

El civisme és el respecte que es té entre les perso-
nes i la seva relació vers l’entorn. La societat és diversa
amb moltes maneres d’entendre com hauria de ser la
conducta humana. El civisme s’ha entès com els bons
modals, les bones maneres, la bona educació,
l’amabilitat, la urbanitat, ...Els problemes sorgeixen
quan hi ha actituds al marge dels models acceptats i
quan són contraries a la bona convivència ciutadana.

En totes les enquestes es fa palès el rebuig social a
conductes relacionades amb els sorolls dels vehicles i
l’incompliment de les normes de circulació, els mals
olors i la brutícia generada per la brossa dipositada fora
d’hores i dels contenidors, la presència d’excrements

Vilafranca i tu, junts pel civisme
Ben net hi guanyarem !

d’animals domèstics a la via pública, les pintades i els
cartells fixats a les parets, els sorolls de vehicles i  del
veïnat, el racisme i molts d’altres. Aquestes conductes
són molt fàcils de canviar, però és impossible
d’aconseguir-ho si no hi ha voluntat per part de qui la
pràctica.

L’incivisme i el vandalisme són fenòmens sociològics
presents a totes les classes socials i a totes les edats.

El vandalisme ens costa molt car

El vandalisme és un altre aspecte a tenir en compte.
Durant tot l’any el mobiliari urbà sofreix atacs vandàlics
que el malmeten o l’inutilitzen. El vandalisme costa
anualment molts diners als vilafranquins. És tan difícil
trobar una resposta a per què es fan aquests actes, com
per poder impedir-ho. La col·laboració ciutadana és una
solució que en molts casos permet intervenir-hi a temps.
El problema, però, en la majoria de casos no és de
seguretat ciutadana sinó d’educació cívica. I aquest pro-
blema implica a tota la societat: les famílies, les escoles,
les entitats, l’Administració i la persona mateixa.

Ben net hi guanyarem !

Només adoptant una actitud positiva en diversos
aspectes de la nostra vida quotidiana, el nostre entorn
urbà i la convivència de tots els vilafranquins podria
millorar notablement. Vet aquí alguns exemples:

- Utilitzar el servei de recollida de mobles i

Un moment de la presentació de la campanya.
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

PSC: “Continuem fent créixer el civisme.
Ens convé arribar a un acord entre els
vilafranquins i vilafranquines per combatre
l’ús incorrecte de la ciutat per tal que no ens
faci malmetre la qualitat de vida que hem
assolit. Cal insistir amb aquesta campanya
que ho ha de ser de tots i per a tothom: des
de l’ajuntament fins a cadascun dels qui
convivim a Vilafranca. Respectar el
mobiliari, fer servir les paperes, recollir els
excrements dels gossos, no fer sorolls...són
exemples que depenen de tots nosaltres.
Només així farem una Vilafranca pel
civisme”.

CiU: “El Grup Municipal de Conver-
gència i Unió sempre ha mostrat un gran
interès i preocupació pels actes d’incivisme
i donat que darrerament s’ha produït un
augment considerable dels actes vandàlics
i insolidaris en el conjunt de la Vila. El nostre
Grup Municipal ja ho ha sol·licitat en
diverses ocasions i tal i com evoluciona
l’incivisme, caldrà fer un sobreesforç en les
campanyes divulgatives sobre la necessitat
de conservar i mantenir el mobiliari urbà
així com la necessitat de preservar la
propietat pública i privada, ja que qualsevol
acte vandàlic, del tipus que sigui sempre
comporta pèrdues materials. És per això
que caldrà insistir en les campanyes
informatives però també caldrà que el
compliment de les Ordenances municipals
això com de la legislació general sigui més
rigorós”.

ERC:“El civisme, en opinió d’Esquerra
Republicana de Catalunya, és molt im-
portant, tant pel que fa a la gent com el que
pertoca fer a l’Ajuntament. Tothom sap que
ERC ha introduït ordenances, suficients, per
fer una Vila millor i visualment més neta.
Ordenances com la d’encast de cartells, la
del repartiment de propaganda (una de les
veritables culpables de l’estat de la Vila), el
tema de les defecacions de gossos, que en
aquests moments és intolerable, etc.
Creiem que s’han de fer campanyes per tal
de fomentar el civisme, però a més
l’Ajuntament ha d’aplicar amb rigor les
ordenances per fer-les complir als qui no
ho volen.”

PPC: La falta de civisme d’una minoria
provoca greus perjudicis. Un exemple són
les pintades i el mobiliari urbà que deixen
malmès, privant del seu ús a la resta de
ciutadans i obligant a l’Ajuntament a la seva
renovació periòdica, amb el cost que
suposa. Cost que augmenta cada any i que
paguem tots amb els impostos que
abonem. La necessitat d’eradicar aquest
comportament fa necessari la realització
campanyes informatives i l’actitud activa
dels ciutadans reclamant el compliment de
les normes cíviques a qui les incompleixi.

Els grups municipals
diuen

objectes vells. No s’han de deixar al carrer. Amb una senzilla trucada al
telèfon 93 817 24 50 per concertar-ho, ens podem desfer de deixalles
voluminoses. La recollida s’efectua tots els dimecres.

- Anar amb compte amb el soroll. Cal revisar els motors dels vehicles
per tal que no facin més soroll de l’estrictament necessari. En el
comportament quotidià hem de mirar de respectar el descans dels nostres
conciutadans.

- Seguir les normes de circulació. Un mal ús del vehicle, circulant o
estacionant, pot posar en perill la vida de les persones. El respecte a les
normes i als senyals de circulació fa que passejar per la Vila sigui agradable
i segur.

- Recollir els excrements dels gossos. Els excrements a la via públi-
ca embruten, no són higiènics i són un perill pels vianants. Els propietaris
dels gossos són responsables de vigilar l’agressivitat, els sorolls i la brutícia
que generen. Cal utilitzar els contenidors especials situats en diverses places
i passejos de la Vila.

- No embrutar les parets i tanques amb cartells i pintades. Els
cartells anunciadors s’han d’enganxar en llocs i espais permesos. Les
pintades, principalment a les façanes, constitueixen una manca greu de
civisme. Per realitzar un «graffiti» cal demanar permís a l’Ajuntament i tenir
el consentiment del propietari si és un lloc privat.

Vuit persones informaran sobre aspectes relacionats
amb el civisme

Durant els mesos de novembre i desembre i fins passades les festes de
Nadal vuit persones faran d’informadors de carrer per informar i assessorar
sobre els diversos aspectes relacionats amb la campanya Vilafranca i tu,
junts pel Civisme. L’Ajuntament de Vilafranca ha posat en marxa aquesta
nova iniciativa com a un element més de la campanya. Els informadors,
que van uniformats, assessoraran els establiments comercials sobre com
han de col·locar els embalatges i els horaris en què es recullen, recorden
als propietaris de gossos que els han de dur lligats i que han de recollir-ne
els excrements, informen sobre la neteja viària i vetllen perquè els vehicles
respectin els vianants, especialment pel que fa als aparcaments sobre les
voreres. Els informadors de carrer també informen i prenen nota d’altres
aspectes relacionats amb el mobiliari urbà, la salut pública, la neteja i el
medi ambient.
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FOMENT DE L’OCUPACIÓ

Uns 260 aturats, bona part dels quals, majors de 45
anys, participen actualment en els diferents programes
que, com ara l’anomenat Experimenta, ha posat en
marxa l’Ajuntament de cara a aconseguir la inserció
laboral i la inclusió social d’aquelles persones que veuen
limitat el seu accés a l’ocupació per raó d’edat, gènere,
formació o procedència.

El primer d’aquests projectes s’anomena Experimen-
ta i està promogut per la Diputació de Barcelona i
subvencionat pel Ministeri de Treball a través de l’INEM.
Adreçat a majors de 45 anys, preferentment amb baixa
qualificació, aquest programa persegueix acompanyar
els participants en el procés de coneixement de les
seves pròpies potencialitats per assolir la inserció la-
boral i generar una actitud positiva que els ajudi a creure
en la possibilitat de tornar a treballar. Igualment, també
es planteja obrir àmbits de col·laboració i complicitat
amb el teixit empresarial del territori i potenciar la
captació d’ofertes des del servei local d’ocupació. Tots
aquests objectius, que es resumeixen amb una mena
de formació a la carta, s’aconsegueixen mitjançant un
mòdul formatiu, tutories individualitzades i accions de
prospecció en les empreses per conèixer amb exacti-
tud les característiques dels llocs de treball que
necessiten ocupar.

El Servei de Foment de l’Ocupació de l’Ajuntament
també ha demanat un taller ocupacional, per a majors
de 25 anys. En concret, aquest taller formarà durant un
any a 32 persones, en el manteniment intern d’edificis,
fusteria, serralleria i com a agents de desenvolupament
turístic.

Una tercera acció en aquest mateix àmbit de la
inserció laboral són els 14 cursos de formació ocupa-
cional que es vénen impartint actualment a 210 perso-
nes, distribuïdes entre els 8 cursos específics, els 4 del
programa SEFED i els 2 del Programa de Transició al
Treball. En darrer terme, Cuyàs va destacar el
potenciament del Servei d’Orientació i Inserció
Professional (SOIP) instal·lat a l’Ateneu, el qual es dotarà
de més recursos i personal per dedicar-se més als
col˙lectius que tenen més dificultats d’inserció,
diferenciant-se d’aquesta manera de la tasca que fa
l’Oficina de Treball de la Generalitat.

Programa de foment de l’ocupació en el
sector dels serveis a les persones

D’altra banda, l’Ajuntament ha posat en marxa
aquest mes d’octubre el programa ILO-SER, un progra-
ma pilot de millora de l’ocupabilitat en el sector dels
serveis a les persones, especialment a la gent gran i a

la infància que pretén aconseguir la inserció laboral dels
aturats, especialment dones i joves.

Finançat per l’Ajuntament, la Diputació de Barcelo-
na i el Fons Social Europeu, aquest programa es
perllongarà fins al mes d’abril de l’any vinent i té per
objectiu, a banda de fomentar la inserció laboral en el
sector dels serveis a les persones, acompanyar els
alumnes en l’itinerari d’ocupabilitat, fomentar la creació
de xarxes amb els actors locals, estimular iniciatives
d’autoocupació i innovar en la formació.

Entre quinze i vint persones són les que des de
l’Ajuntament es preveu poder formar en aquesta ini-
ciativa, les quals han d’estar en situació d’atur adscrites
a l’OTG i manifestar una completa disponibilitat per
treballar en el sector dels serveis a les persones.

Els àmbits professionals que abastarà el programa
inclouen des de l’atenció a les persones depenents o
disminuides fins a l’atenció a la gent gran i a la infante-
sa. I pel que fa a la formació, que intentarà adaptar-se a
les característiques i interessos dels usuaris. Dintre del
programa ILO-SER, la iniciativa estrella serà la formació
de mainaderes. Es tracta d’un nou model d’atenció a la
infantesa complementari als ja existents. La mainadera
és la persona, generalment dona, que fa un servei
d’atenció personal a un grup reduït d’infants en el seu
propi domicili. Mainaderes XXI es proposa la realització
d’una experiència pilot de posada en pràctica d’aquest
servei per tal de contrastar la seva viabilitat i eficàcia
com a nou model de servei d’atenció a la infantesa. Això
de banda, també vol activar i regularitzar aquest sector
d’ocupació i afavorir la conciliació entre la vida familiar
i laboral.

Després dels esforços realitzats per l’Ajuntament en
els darrers anys de cara a la promoció de serveis a les
empreses, l’Ajuntament aposta ara per la dinamització
del sector de serveis a les persones, tenint en compte
que és el de més creixement en la demanda i que l’Alt
Penedès està tres o quatre punts per sota de la mitjana
catalana.

L’Ajuntament forma uns 260 aturats per
aconseguir la seva reinserció laboral
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INFRASTRUCTURES

En el ple municipal del passat dia 12 de novembre,
una intervenció del regidor d’ERC Ramon Xena en el
capítol de precs i preguntes fent una crida a tots els
grups municipals a prendre una postura sobre la co-
bertura de les vies aprofitant les obres del pas de TGV
per Vilafranca, va donar peu a la intervenció de tots els
grups. Per Xena, el cobriment de les vies s’ha de fer i
s’ha de fer ara. A parer seu, s’havia de lluitar per solu-
cionar els possibles punts negres del projecte i, a ban-
da de com haguessin anat les negociacions amb el
ministeri fins ara, considerava que tothom havia de fer
pinya per aconseguir una solució satisfactòria per a la
vila.

Aquesta intervenció va donar peu a una àmplia
explicació del regidor d’Urbanisme Josep Soler al
voltant del procés viscut fins ara. Va recordar que des
del principi l’equip de govern sempre havia apostat per
un projecte ambiciós que preveia el soterrament i el
cobriment de les dues vies i la creació d’una estació de

Tots els grups municipals mostren el suport a l’equip de
govern en les negociacions per al soterrament i

cobriment de les vies
trens regionals. Després de molts esforços i
negociacions amb el ministeri, es va aconseguir que es
refés un projecte que no preveia un soterrament
suficient per cobrir el qual ja estava aprovat i licitat.
Després del procés seguit, el ministeri descarta l’estació
de trens regionals a curt termini i el projecte que s’està
negociant amb l’Ajuntament manté el nivell de les
platges de vies de l’estació i farà possible soterrar el
tren d’alta velocitat i també el tren de rodalies fent
possible el cobriment des de pràcticament el carrer
Tossa de Mar a la plaça de Torras i Bages. En la majoria
de punt estratègics el cobriment es podrà fer a nivell, si
bé en alguns punts del passeig Rafael Soler es produiran
desnivells que el regidor va qualificar de raonablement
integrables urbanísticament tenint en compte l’amplada
de l’eix viari. Per Soler, malgrat els entrebancs, s’ha
arribat a un projecte que contempla un escenari
raonable que permet encarar el futur amb optimisme i,
si bé no s’han assolit tots els objectius inicials, el
projecte és engrescador perquè admet una bona
integració urbana. El regidor d’Urbanisme va dir que
era claríssim que el projecte s’havia d’executar o ara o
mai i es va congratular de l’actitud positiva fins ara de
tots els grups municipals.

El portaveu de CiU Josep Mª Marrugat va voler
deixa clar en tot moment que el seu grup municipal
desitjava que es soterressin i que es cobrissin les vies,
i donava suport a l’hora de fer les gestions que fossin
necessàries davant del Ministeri i de la Generalitat.
Marrugat va dir que el projecte era millorable en alguns
punts, però era el que era i s’ha arribat fins on s’ha
arribat. Va reiterar que CiU apostava pel soterrament i
el cobriment ara, i oferia la col˙laboració necessària en
aquesta línia. Va donar suport a les gestions que fes
l’equip de govern, i creia que s’havia d’intentar millorar
tot allò que fos possible.

El regidor del PPC Antoni Alsina va intervenir per
donar suport també al govern municipal i va destacar
que tots els grups havien d’actuar unitàriament. Va re-
cordar que el projecte negatiu inicial s’ha millorat en la
mesura del possible i l’esforç fet havia estat important.
Tot i aixó, va dir que s’havia de continuar treballant i
intentar millorar el projecte en tot allò que sigui
possible, tenint en compte, però, que la situació actual
ha millorat molt respecte d’un temps enrere.

Finalment, l’alcalde Joan Aguado va remarcar la
importància que existeixi una postura unitària com la
que s’havia expressat per part de tots els grups i que
tothom fes un esforç per actuar en aquesta línia per
damunt de la seva adscripció política.
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ALCALDIA - COMUNICACIÓ

Durant aquest mes de novembre
els vilafranquins han rebut a casa
una nova guia que recull tots els
serveis que ofereix l’Ajuntament de
Vilafranca. La guia detalla dades
generals com l’adreça, el telèfon i el
fax, l’horari, una definició, els
diferents serveis que ofereix i qui hi
pot accedir. La informació va
acompanyada d’un fotografia de
l’edifici on està situat, un plànol de
situació i fotografies dels serveis que
ofereix.

L’Ajuntament ha editat uns 14.000
exemplars de la nova Guia, que
actualitza la que es va editar el 1997. Al
llarg de 84 pàgines, la nova publicació fa
una relació de cada un dels serveis que
s’ofereixen a la vila, tant els que depenen

Editada una nova Guia Ciutadana dels
Serveis Municipals

directament de l’Ajuntament com els de
la Mancomunitat de Municipis Penedès-
Garraf. La Guia també inclou un plànol
desplegable general de Vilafranca a les
pàgines centrals on apareixen situats
tots els edificis i els serveis que hi ha
en cadascun.

La publicació s’ha distribuït al llarg
de novembre per totes les bústies de
les llars vilafranquines. En cas que no
s’hagi pogut deixar a la bústia, s’hi
ha dipositat una butlleta per tal que
els propietaris de l’habitatge puguin
passar-la a recollir per l’Oficina
d’Atenció Ciutadana. Totes les dades
contingudes a la nova guia es po-
den consultar també a la pàgina de
l’Ajuntament de Vilafranca a
Internet.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Els alcaldes de Granollers, Martorell, Mataró, Sabadell,
Terrassa i Vilafranca del Penedès i Vilanova i la Geltrú, integrants
del grup de ciutats que formen la segona corona metropolita-
na, es va entrevistar el dia 20 de novembre amb el president de
la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, el qual estava
acompanyat pel Conseller de Política Territorial i Obres
Públiques, Felip Puig. L’entrevista, que havia estat sol·licitada
pels alcaldes, va servir per presentar al president de la
Generalitat la declaració signada a mitjans de setembre a
Vilafranca pels alcaldes de les ciutats de la segona corona me-
tropolitana en la qual posaven de manifest l’existència d’una
realitat metropolitana basada en una ciutat central potent i un

Els alcaldes de la 2ª corona metropolitana
s’entrevisten amb el president Pujol

sistema territorial de caràcter policèntric, articulat al voltant de
les ciutats mitjanes. D’aquesta manera, les ciutats signants de
la declaració volien manifestar la seva voluntat de participar de
forma activa en els processos de debat d’abast territorial, amb
ple coneixement, amb corresponsabilitat, aportant la visió del
territori que representen, i per fer valer les potencialitats i alhora
la identitat davant la força de la capital i de la primera corona
metropolitana.

El President Pujol va donar suport a la iniciativa dels Alcal-
des i va coincidir també en els punts plantejats pels alcaldes
com a línies de treball. Després d’una llarga conversa en la que
es van tractar diversos temes d’interès comú, el President de la
Generalitat i el Conseller van acceptar que el grup d’alcaldes
participés d’una manera específica en el debat del Pla Territo-
rial de la Regió Metropolitana. En aquest sentit, es va acordar
mantenir una reunió amb el Conseller Felip Puig a
començaments de l’any vinent.

Per tal de donar a conèixer la declaració a les administracions
d’àmbit superior, els alcaldes de la segona corona metropolita-
na van iniciar una roda de contactes que es va concretar a
principis d’octubre amb l’alcalde de Barcelona i president del
Pla Estratègic Metropolità, Joan Clos, a principis de novembre
van mantenir també una reunió amb el president de la Diputació
de Barcelona, Manuel Royes, i aquest mes de novembre li van
donar a conèixer al president de la Generalitat, Jordi Pujol.
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Mobilitat sostenible a Vilafranca

Aquest setembre es va celebrar el Dia Sense
Cotxes dins de la Setmana de la Mobilitat Soste-
nible i Segura, i gairebé 800 vilafranquins van par-
ticipar en la Pedalada Verda organitzada pels
Castellers de Vilafranca amb el suport de
l’Ajuntament. Aquesta iniciativa de reivindicació
d’altres formes de desplaçar-se pren cada vegada
més sentit tenint en compte que cada cop ens
movem més, i anem més lluny a treballar, a estu-
diar, o de vacances. A més, molts d’aquests
desplaçaments els fem en cotxe.

A Vilafranca, l’any 1991, hi havia un vehicle
per cada 2 ciutadans i només 9 anys més tard,
l’any 2000, ja en podíem comptar un per cada 1,5
ciutadans. De l’energia que consumeix un cotxe,
només un 2% s’utilitza pel transport del passatger
i la resta es consumeix transportant el mateix
vehicle. Moure’s en cotxe contamina i és poc
eficient; en conseqüència, el trànsit és la primera
causa de contaminació acústica i atmosfèrica de

la ciutat, i genera més d’una quarta part dels
gasos d’efecte hivernacle.

Què podem fer? Vilafranca té la mida òptima
per anar a peu: podem anar d’una punta a l’altra
en només 20 min. Per això, en aquests darrers
anys, s’ha volgut recuperar espai urbà per als
vianants: ha crescut l’illa de vianants, s’amplien
les voreres de molts carrers, s’està convertint
l’antiga N340 en travessia urbana, es construeixen
aparcaments dissuasoris a les entrades de la vila,
etc. Per afavorir els desplaçaments en bicicleta,
s’han instal·lat aparcaments en punts estratègics
de la vila, s’ha introduït el carril-bici en alguns
punts i es preveu anar-lo introduint en els nous
carrers de la vila.

En relació al transport públic, s’ha millorat la
flota dels autobusos urbans i s’ha ampliat el
servei. En els desplaçaments cap a l’àrea metro-
politana, ja tenim integració tarifària de tren i

metro, han baixat els preus
dels autobusos per anar a Bar-
celona i s’han posat en marxa
les línies de transport nocturn.

Malgrat que s’ha fet ja força
coses, cal avançar molt més,
tenint en compte, però, que els
canvis d’hàbits per avançar cap
a la mo-bilitat sostenible es ba-
sen també en el conjunt de
decisions individuals que tots
prenem quo-tidianament. Fer
el trajecte caminant o en bici-
cleta quan això és possible,
utilitzar el transport públic o
compartir cotxe són de-cisions
que, en última instància,
depenen de cadascú de
nosaltres.Illa de vianants i distribució d’alguns aparcaments per a bicicletes
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Aneu a peu o en bicicleta:

• És molt econòmic
• Fareu exercici físic beneficiós per a la salut
• No emetreu gasos contaminants ni fareu soroll
• Estalviareu temps! La bici és el mitjà de transport
porta a porta més ràpid en els recorreguts a les
ciutats.

Per anar en...

• Tingueu la bicicleta en bon estat: abans de sortir,
reviseu els pneumàtics, els frens i les llums. Feu-
li revisions periòdiques en una botiga es-
pecialitzada.
• Feu les maniobres d’avançament o de canvi de
direcció progressivament i amb seguretat,
indicant-les amb anterioritat i assegurant-vos que
us han vist.
• Mantingueu una distància prudencial amb la
vorera i els cotxes aparcats. Una porta que s’obre
o un vianant que baixa de la vorera us poden obli-
gar a fer un moviment brusc.
• Quan circuleu per voreres amples, illes de
vianants i passeigs, respecteu la preferència de
pas dels vianants i adeqüeu la vostra velocitat,
sense sobrepassar els 10 km/h.
• No dubteu a fer servir el timbre o a alçar la veu.
De nit, utilitzeu els llums i materials reflectors.

Els eco-consells

I si aneu en cotxe...

• Compartiu el cotxe! Estalviareu i contaminareu
menys. Podeu trobar companys de viatge a tra-
vés del web:
• Vigileu la pressió de les rodes i realitzeu les
revisions periòdiques establertes pel fabricant:
estalviareu energia i millorareu la seguretat.
• Comenceu a circular immediatament després
d’arrancar el motor. Esperar parat amb el motor
en marxa consumeix energia.
• Conduïu uniformement evitant variacions
brusques de velocitat i accelerades innecessàries.
• Manteniu el motor funcionant a la zona central
del compta revolucions (zona de màxim
rendiment).
• Conduir amb les finestres abaixades incrementa
el consum de combustible.
• Planegeu la ruta i informeu-vos de les zones amb
embussos.
• La baca portaequipatges pot incrementar el
consum en un 35%. Traieu-la si no la necessiteu.

I PER SABER-NE MÉS...

• www.laptp.org. Associació per a la Promoció
del Transport Públic. Podeu sol·licitar rebre
gratuïtament la revista Mobilitat Sostenible.
• www.amicsdelabici.org/ccub. Coordinadora Ca-
talana d’Usuaris de la Bicicleta.
• Guia pràctica per anar amb bicicleta.
Departament de Medi Ambient. Generalitat de
Catalunya (podeu sol·licitar-ne un exemplar al
Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Vilafranca).
• www.compartir.org. Recurs gratuït dedicat a
compartir viatges amb cotxe. És un buscador on
podràs fer contactes amb persones que tenen
pensat fer trajectes coincidents amb el teu viatge.
• www.mobilitat.net. Informació sobre rutes,
transport públic i estat del trànsit a Catalunya.
• www.atm-transmet.es. Web de l’Autoritat del
Transport Metropolità.


