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àrea d'Acció territorial
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Telèfon:
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“L’informatiu és un butlletí - de difusió online - de l’Agrupació Local de Vilafranca
del Penedès del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) dirigit a la ciutadania
de Vilafranca per a què coneguin les notícies i activitats realitzades pel PSC a la
nostra ciutat. 

El llibre recomanat

Política 4.0 per a millenials és
una crida a les noves genera-
cions per implicar-se en política,
de manera que entre tots i apro-
fitant el potencial de les noves
tecnologies, poguem fer front
als reptes globals desde les nos-
tres ciutats.

Així, amb una combinació d’ex-
periències pròpies, reflexions
sobre fenòmens globals i pro-
postes de futur, en FranCisco ca-

rrega al lector d’optimistme per
fer un pas endavant i involucrar-
se en la defensa de l’interès ge-
neral i el benestar social.

L’ obra es va redactar íntegra-
ment en ambdues llengües, ca-
talà i castellà, i durant el present
2019 ha estat presentada amb
gran acollida a Madrid, Barce-
lona, Granada i Vilafranca dues
vegades, al Vinseum i la biblio-
teca Torras i Bages.

Política 4.0 per a millennials
FranCisco Romero
Editorial: Letrame

A l’Agrupació del PSC de Vilafranca tenim un col·lecció de llibres per a prèstec. Podeu demanar-nos el
catàleg i consultar les publicacions que tenim disponibles. Envieu-nos un correu a pscvilafranca@gmail.com
o truqueu-nos al 93 890 26 26.

Aquests són els nostres representants a l’Ajuntament de Vilafranca.
Ens agradaria que participessiu activament en la nostra manera de fer política. 
Podeu posar-vos en contacte amb ells per a qualsevol dubte o suggerència que considereu
important.

Desembre 2019

Consulta les nostres webs: 

www.socialistesdevilafranca.cat
www.fromerogamarra.cat
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El Grup Municipal Socialista assumeix
més responsabilitats dins l’Ajuntament

Durant el passat mes de juny, l’A-
juntament de Vilafranca aprovava el
nou cartipàs municipal que reflexa
l’acord de govern al qual han arribat
PSC i JuntsxVilafranca. Els resultats
de les eleccions municipals, han per-
mès als regidors del Grup Municipal
Socialista negociar més responsabili-
tats i representativitat dins el cartipàs.
En el nou cartipàs es manté l’estruc-
tura de 5 àrees: Àrea d’Alcaldia, Àrea
d’Acció Territorial i Serveis Urbans,
Àrea de Serveis Centrals i Hisenda,
Àrea de Serveis a les Persones i Pro-
moció Social, i Àrea de Desenvolu-
pament Econòmic i Projecció
Exterior.

Dins de les 21 regidories que es
posen en marxa, les responsabilitats
dels regidors socialistes són les se-
güents: 

Francisco Romero i Gamarra és
1r Tinent d'Alcalde de l’ àrea d'Acció
territorial i Serveis urbans i regidor
d’Urbanisme.

Ramon Zaballa i Serra és 3r Ti-
nent d'Alcalde de l’àrea de Serveis a
les Persones i Promoció Social i re-
gidor de Drets Socials Participació i
Voluntariat.

Lourdes Sánchez López és 5a Ti-
nent d'Alcalde i regidora de Mediam-
bient i Habitatge.

Miquel Medialdea Guijo és regi-
dor de Governació i Joventut.

Montse Arroyo Ferrando és regi-
dora d’Igualtat, Solidaritat i Coope-
ració.

Com a novetats d’aquesta legisla-
tura cal destacar la creació de la regi-
doria de Drets Socials, que inclou
Serveis Socials i Gent Gran, a més
d'altres serveis assistencials i la regi-

doria d'Habitatge passa a integrar-se
dins l'Àrea de Serveis a les Persones
i Promoció Social. S'agrupen en una
sola regidoria els serveis d'Igualtat,
Solidaritat i Cooperació i a més, as-
sumeix totes les competències del
Servei d'Informació i Atenció a la
Dona (SIAD), com els serveis jurídic
i assistencial.

D’altra banda la regidoria d'Urba-
nisme integra totes les competències
en planificació urbanística, obres i
projectes, i projectes innovadors en
l'àmbit urbà. Aquests serveis anterior-
ment estaven repartits en dues regi-
dories diferents. 
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El PSC tanca acords a l’Ajuntament de Vilafranca, CCAP i a la Mancomunitat 
per tal de garantir l’estabilitat i afrontar els reptes municipals.

L’Acord de govern al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i a la
Mancomunitat Penedès-Garraf s’ha fet amb la intenció de
donar estabilitat, continuïtat i resultats positius pel territori

El passat dimarts, 16 de juliol en un acte celebrat al Claustre de Sant Francesc, se sig-
nava l’acord que ha portat al PSC a governar al Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la
Mancomunitat Penedès-Garraf. Aquest pacte està pensat per encarar els reptes del ter-
ritori des de la diversitat, la transversalitat i el focus de govern conjunt amb estabilitat
institucional. Com a secretari d’organització de la federació Alt Penedès-Garraf del PSC,
FranCisco Romero, assegurava que “l’acord és fruit de les sinergies i complicitats
creades en els darrers anys, en els quals les dues formacions ja hem treballat
conjuntament pels interessos i reptes del territori. També treballarem per donar
estabilitat i gestionar els propers 4 anys”.

Miquel Medialdea, Montse Arroyo, FranCisco Romero, Lourdes Sánchez i Ramon Zaballa.

Opinió

Aquest 2019 ha sigut un any
molt especial per mi, he viatjat
per Àsia durant mesos i he tirat
endavant petits negocis online,
però sobretot, he començat a
participar actívament en política.

És evident que la política ens
afecta a tots i està present cada
dia a les nostres vides, però sem-
pre havia pensat que per fer
grans canvis i millorar la societat
on vivim cal arribar fins a posi-
cions nacionals, amb dedicació
exclusiva i poc contacte directe
amb les persones, i tot això men-
tre pertanys a un partit amb línea
de pensament únic, on no pots
dir o decidir sempre d'acord amb
el que penses. Res més allunyat
de la realitat amb què em vaig
trobar aquest abril amb els socia-
listes de Vilafranca.

Aprofitant les dues campanyes
a eleccions que va haver-hi
aquesta primavera, vaig tenir l'o-

Una càlida
benvinguda

Sergio Sánchez
Emprenedor digital 
i membre del Grup Municipal Socialista

mi per formar part de les reunions
de Grup Municipal, col·laborar
amb la Maria Muñoz en comuni-
cació, participar a les tertúlies de
política i representar al partit en la
Societat Municipal d'Aigües i el
Consell Municipal d'Esports. Ara
cal retornar aquesta confiança
amb una bona feina per part
meva, evidentment.

I què puc dir de les meves sen-
sacions a dia d'avui? Estic molt
content de compartir moments
amb persones de qui aprenc mol-
tíssim i participar en projectes per
millorar la nostra vila. Treballo
convençut de que podem aconse-
guir grans coses des de i per a Vi-
lafranca, conscient de la gran
oportunitat que se m'ha presentat
pel fet de poder actuar al costat
de gent amb qui comparteixo ide-
als i em fa sentir com a casa.

Moltes gràcies a tots i totes!

portunitat de fer un cafè amb en
FranCisco Romero, que em va expli-
car el potencial de la política a les
ciutats per fer front a reptes globals,
la pluralitat de l'equip socialista i els
projectes locals del programa de
partit (un programa ambiciós a la ve-
gada que realista, amb una memòria
econòmica que justificava tots els
projectes i que personalment vaig
valorar molt). També em va regalar
el seu llibre amb dedicatòria, tot
sigui dit!

Canviar la teva ciutat per canviar el
món? Una vilafranca de noves tec-
nologies per combatre les desigual-
tats i el canvi climàtic? Un equip
obert a opinions i pensaments diver-
sos (amb especial menció a l'esgota-
dora guerra de banderes)? No diguis
més! En què puc ajudar?

M'emporto molts i molt bons re-
cords de la meva primera campanya.
Des del primer moment, el bon
tracte dels militants em va fer sentir
molt còmode, començant per la
benvinguda d'en Ramon el primer
dia que vaig trepitjar la seu. Després,
també vaig divertir-me molt durant
la campanya amb els porta a porta
amb en Miquel i en Francisco, les pa-
radetes de les ulleres 3D (una de les
quals passada per aigüa), el sopar de
candidatura, les jornades d'eleccions
amb apoderats d'altres partits, etc.
De fet, em sap greu tenir una taca a
l'historial d'aquells moments que va
ser el bolso de l'Eulàlia. Ja li podrien
haver robat un altre dia!

Més endavant, comença la legisla-
tura i tinc la sort de que es confia en

Equip de comunicació PSC Vilafranca. 
Posa’t en contacte amb nosaltres

Maria Muñoz - mmunozg@vilafranca.org
Sergio Sánchez - sergiosanchez1306@gmail.com
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El Pla del c/Comerç preveu la renovació
de 85.000m2 de superfície urbana

El Pla del c/Comerç representarà
una renovació urbana del barri del
Molí d’en Rovira de 85.000m2.
Aquest projecte permetrà, que des-
prés de 20 anys, es faci una modifi-
cació del Pla General. Es preveu
mantenir les 10 façanes catalogades
de les naus industrials vitivinícoles,

per tal que en siguin les protagonis-
tes històriques. A més els edificis de
nova planta que es construeixin al c/
Comerç no podran superar l’alçada
de les façanes històriques, no perme-
tent edificar més de planta baixa+3.
Es preveu una urbanització amb pla-
taforma única, on es duplicarà l’am-

plada de la vorera del costat dels edi-
ficis del c/ Comerç i la calçada per
als vehicles serà a nivell i més res-
tringida de manera que la prioritat
sigui per a vianants i bicicletes. Hi
haurà un carril bici al costat de la
llosa que donarà continuïtat als que
ja s’ha construït al passeig Rafael
Soler i al que es preveu al c/ Papiol.
Hi haurà enllumenat i mobiliari urbà
i un arbrat a banda i banda del carrer.
La regeneració del barri vol ser ur-
bana, econòmica i social per això
s’hi preveuen 4.000 metres quadrats
d’equipaments públics, 16.000 de
zones verdes i la construcció de més
de 800 habitatges, un 30% dels quals
seran de protecció oficial. 

Dins dels 4.000m2 d’equipaments
públics, s’hi preveu la construcció
del Penedès Digital Innovation Hub
i un altre equipament municipal que
serà sotmès a participació ciutadana
per tal de definir-ne el seu ús. 

El carrer estarà marcat per la innovació digital 
i la conservació de la seva façana històrica

Vilafranca estrenarà la Casa de la Festa
Major abans del proper 29 d’agost
Les obres de remodelació i am-

pliació de la Casa de la Festa Major
estaran acabades dintre del primer
trimestre de 2020 i el projecte muse-
ogràfic abans de la propera Festa
Major. Es duplica l’espai anterior
fins a arribar als 800m2, amb un edi-
fici annex de nova construcció, que
consta de planta baixa i 3 plantes. Pel
que fa al projecte museogràfic,  l’e-
difici disposarà de diferents sales i
espais destinats al públic familiar i
escolar per tal que durant tot l’any
s’hi puguin fer activitats de difusió
de la Festa Major.  

En la primera planta s’accedirà a la
sala principal de l’antic mercat, on
estaran exposades gairebé la totalitat

de peces i elements de la Festa, com si fos la plaça.En la segona planta hi
haurà la sala on es projectarà un audiovisual de 6 minuts. La darrera planta
consta d’una aula didàctica per a tallers escolars que fa de mirador a la teu-
lada i a la lluerna de l’antic mercat, que han estat restaurades.

Enquesta de nadal: Qui és el/la militant que...
L’enquesta, que ha tingut una participació de 18 valents i valentes, t’ajudarà
a conèixer millor l’equip de Vilafranca . Els resultats s’expressen en % de vots.

Arriba sempre tard:
FranCisco Romero

61,1%
Passional:
Tere Gascón

44,4%

Més sexy:
Sergio Sánchez

33,3%
Més estalviador:
Ramon Zaballa

16,7%
Sempre recorda el
reglament:
Joan Tarrida

33,3%

Més bromista:
Manuel Medialdea

33,3%
Experta en vins:
Leo Girón

22,2%
Sempre mira el mòbil:
Miquel Medialdea

22,2%

Consulta les nostres webs. 
Trobaràs tota 

la nostra informació a:

www.socialistesdevilafranca.cat
www.fromerogamarra.cat
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Vilafranca substitueix 500 punts 
de llum amb lluminàries LED 

a regidoria d’Urbanisme, amb
FranCisco Romero al capdavant

ha portat a terme la renovació d’uns
500 punts d’enllumenat públic a Vi-
lafranca. Els punts substituïts eren de
vapor de sodi i ara han passat a ser
LED, amb el consegüent estalvi
energètic i alta durabilitat.  Aquest
canvi suposa un 65% d’estalvi (per
cada 500 punts 40.000€ estalvi
anual) i evitar amb aquest consum
més petit, enviar unes 68 tones de
CO2 a l’atmosfera. 

En aquesta 1a fase del projecte,

L

La nova il·luminació permet millorar el nivell lumínic i afavorir l’es-
talvi energètic

subvencionat pel Ministeri per a la
Transició Energètica, a través de
l’Institut per a la Diversificació i
l’Estalvi Energètic (IDAE), s’ha re-
novat la il·luminació del barri del
Centre i de part de les Clotes, espe-
cialment el balcó de les Clotes i el c/
Torrelles de Foix. El projecte conti-
nuarà properament amb una 2a fase,
actualment en fase de licitació, en
què es renovarà l’enllumenat a un se-
guit de parcs i de la Vila amb una in-
versió d’uns 100.000 euros més.

El nou pavelló poliesportiu annex al
pavelló de “la Gamba” estarà enllestit
dins el primer semestre de 2020
El nou pavelló tindrà una graderia per a unes 300 persones i se 
sumaran gairebé 3.000m2 de superfície per a la pràctica de l’esport

El projecte del nou pavelló polies-
portiu té un pressupost que ronda els
3 MEUR i l’equipament tindrà su-
perfície prevista de 2.925m2, que
guanya Vilafranca per a la pràctica
esportiva. També es remodelarà l’ac-
cés a l’actual pavelló de “la Gamba”
(300m2), per on es podrà accedir als
dos pavellons. Aquest equipament
també tindrà la màxima qualificació
pel que fa a sostenibilitat i eficiència
energètica. El nou pavelló és un pro-
jecte molt demanat per les entitats,
per això el Grup Municipal Socia-
lista l’ha  prioritzat a nivell de pres-
supost i de calendari. 

El nou pavelló tindrà una nova gra-
deria prevista per a unes 300 perso-
nes, aproximadament el mateix

aforament que l’actual pavelló de “la
Gamba”, i podrà disposar de fins a 3

pistes amb una superfície també sem-
blants a les actuals. 

Nous projectes per a la legislatura 
2019-2023 de Joventut i Igualtat
ESPAI JOVE LA NAU. L’anterior legislatura es va fer realitat un projecte àm-
pliament reclamat pels i les joves de Vilafranca, l’Espai per a joves. Aquesta legislatura
hem de consolidar aquest nou equipament de ciutat dotant-lo d’una programació es-
table d’activitats dirigides als i les joves de 13 a 30 anys. També ha d’esdevenir una
eina cabdal per al desenvolupament de les polítiques de joventut a Vilafranca i un nou
punt de per recolzar les iniciatives juvenils a la nostra Vila.

ALBERG MUNICIPAL DE JOVENTUT. Projecte que deriva del mandat
anterior, en què es va adherir l’alberg a Xanascat (Xarxa d’albergs de Catalunya), res-
ponent a una demanda històrica de major projecció i ús de l’alberg com a lloc de per-
noctació, i complementant els usos formatius que ja s’hi feien. Aquesta legislatura
s’han de posar en marxa diferents programes dirigits a famílies, escolars i altres
col•lectius per augmentar-ne l’ús, com també aprofitar els diferents espais de que dis-
posa l’alberg per donar resposta a necessitats puntuals del ric teixit associatiu de la
nostra Vila.

CEMENTIRI. El Cementiri Municipal de Vilafranca del Penedès és d'una gran
bellesa, es va construir en un solar que ocupava l'antic convent dels caputxins i que
va passar al municipi cedit per l'Estat l'any 1837 a conseqüència de la desamortització
de Mendizabal. Però els anys passen per tothom i necessitem fer un pla integral de
millora i conservació del cementiri perquè continuï sent un espai singular i donant res-
posta a les necessitats dels nostres ciutadans. En paral•lel hem d’actualitzar l’orde-
nança de serveis funeraris per tal d’atendre les noves demandes de la ciutadania.

PLA DIRECTOR DE COOPERACIÓ. Es redactarà aquest pla que per-
metrà desenvolupar les línies estratègiques per tal de continuar i consolidar la política
de cooperació de la ciutat, integrant- la de forma global i transversal a la situació actual
de la vila, amb uns objectius clars per millorar l’eficàcia del suport al desenvolupament.
Serà doncs l’expressió tècnica principal de la política de cooperació al desenvolupa-
ment de l´Ajuntament.

PROTOCOL ABORDATGE DE LES AGRESSIONS SEXISTES I
LGTBIFÒBIQUES EN ESPAIS PÚBLICS I FESTIUS. L’objectiu d’a-
quest document és aconseguir uns espais d’oci lliures de violències masclistes. Es
tracta d’un procés que ha de contribuir a erradicar assetjaments, agressions verbals i
qualsevol tipus de violències sexuals en contextos d’oci i aconseguir que els espais
públics de socialització no estiguin condicionats per raó de sexe, orientació o identitat
de gènere. Per aquest procés, és important aconseguir desnaturalitzar els comporta-
ments més arrelats socialment que fonamenten el circuit de les violències masclistes.
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Inaugurades les obres del centre d’aco-
llida per a persones sense llar de Càritas 
S’ha ampliat amb 78m2 amb un nou menjador i espai de dutxes a la
planta baixa. Després de la intervenció, l’espai disponible és de 207m2

ampliat espais i hem modernitzat
les instal·lacions per poder donar
un servei de qualitat de primer
ordre i adequat a les necessitats
dels usuaris”.

El regidor va voler donar les grà-
cies a tot el voluntariat que de ma-
nera altruista, solidària i amb
empatia, “ha fet possible que
aquest projecte social s’hagi imple-

E1 passat 12 de novembre, es va
fer l’acte de presentació de les obres
de millora i ampliació del centre d’a-
collida Abraham de Vilafranca, un
equipament gestionat per Càritas i
que amb 10 places disponibles, dona
servei a homes transeünts o sense
llar. S’han reformat espais com les
habitacions, cuina o banys, i s’ha
ampliat amb 78m2 l’equipament,
amb un nou menjador i espai de dut-
xes a la planta baixa, obert a perso-
nes que necessitin el servei, encara
que no siguin residents del centre.
Després de la intervenció, l’espai
disponible és de 207m2. Les obres,
han suposat una inversió d’uns
135.000€. El regidor socialista de
Drets Socials de l’Ajuntament,
Ramon Zaballa, va fer un repàs de la
història de Càrites i les persones
sense llar a Vilafranca “la història
de l’alberg municipal està lligada
a la història de Càrites interparro-
quial i a la història de l’ajunta-
ment”. Zaballa va recordar que els
anys 2003 i 2007 es van fer reformes
a l’alberg  i ara a l’any 2019 “hem

mentat i avui sigui una realitat con-
solidada”.

Finalment va assegurar que amb
aquest acte “no només inaugurem
oficialment un equipament, sinó
que renovem públicament el nostre
compromís i la nostra voluntat de
seguir treballant per les persones
sense llar, col·laborativament amb
les entitats del tercer sector”.

L’acte va servir per posar cara a la realitat de les persones usuàries, que van presentar la seva experiència vital, en
una intervenció emotiva que volia interpel·lar “la ciutadania, per trencar prejudicis; les entitats socials, per afavorir es-
pais i treball en xarxa per a la prevenció; als mitjans de comunicació, per generar informació sensible i no estereoti-
pada, i a l’administració, per al foment de polítiques públiques que garanteixi el dret a l’habitatge”.

La pista de l’escola Pau Boada oberta a la
ciutadania tots els caps de setmana 
Des del mes de setembre del

2018, els veïns del barri de l’Espirall
i de Vilafranca, poden fer ús de la
pista poliesportiva coberta de l’es-
cola Pau Boada tots els caps de set-
mana. Aquesta és una mesura que ja
plantejava la llei de Barris i que fi-
nalment s’ha pogut portar a terme
coincidint també amb l’obertura del
nou Centre de Joves “La Nau”. El re-
gidor socialista de Serveis a les Per-
sones i Promoció Social, Ramon
Zaballa valora molt positivament que
es pugui treure profit “d’una

instal·lació de primer ordre, que
compta amb les mesures regla-
mentàries i cistelles de bàsquet i

porteries d’handbol o futbol sala i
que en cap cas perjudica l’escola”.

La pista està coberta i disposa de
porteries de bàsquet abatibles, pistes
de handbol i futbol sala. També dis-
posa de graderies, focus i una entrada
independent al centre escolar que fa-
cilita el seu ús. Ramon Zaballa ha
agraït especialment la col·laboració
i la complicitat de la direcció de l’Es-
cola Pau Boada, perquè fan possible
aquesta iniciativa tan positiva per al
barri. 

Nous projectes per a la legislatura
2019-2023 de l’àrea d’Urbanisme
PLA D’INTERVENCIÓ INTEGRAL AL CENTRE HISTÒRIC .
Aquest pla forma part del nou Mandat municipal 2019-2023 i és l’instrument principal
per poder detectar i impulsar el conjunt d’iniciatives per posar al dia el Centre Històric
perquè segueixi sent motor econòmic, comercial, cultural i comercial, de la Vila. L’e-
laboració d’aquest pla segueix el model dels plans de barris i forma part del nou pres-
supost 2020. El pla inclourà projectes en l’àmbit de la rehabilitació, del planejament,
de comerç, de manteniment, eficiència energètica, entre d’altres.

PLAÇA DE L’OLI. Projecte que deriva del mandat anterior però que està dins
del context del que volem que sigui el Pla d’intervenció Integral al Centre Històric. En
aquest cas es tracta d’una renovació de la urbanització prioritzant el vianant i posant
al dia amb criteris d’eficiència energètica la il•luminació. Es millora la integració amb
la Biblioteca i el Mercat amb espais que faciliten la convivència d’usos. També inclou
la renovació de la xarxa d’aigües.

RAMBLA DE LA GIRADA Aquesta és una iniciativa clau en el nou mandat
a petició de molts veïns i veïnes. Després de més de 20 anys, es tracta de renovar la
rambla amb l’objectiu de potenciar els seus usos i impulsar-la com un eix comercial i
de passeig connectat a la nova urbanització del cobriment de les vies. Es farà comp-
tant amb la participació dels veïns i veïnes i inclourà la renovació d’arbrat, paviment,
espais públics, il•luminació, etc., i tots aquells elements que es vulguin plantejar.

ESCOLA BALTÀ ELIAS. L’escola Baltà Elias és un dels equipaments amb
més activitat del Barri de Sant Julià i amb el temps esdevé l’equipament educatiu més
antic pendent de millorar les seves instal•lacions. Des de l’equip de govern treballarem
perquè la Generalitat, qui té les competències, prioritzi aquesta actuació que passaria
per fer unes noves instal•lacions. L’edifici actual ha arribat al final del seu cicle vital i
ja és necessari unes noves instal•lacions d’acord al nou context. Des de l’equip de
govern mirarem que sigui realitat el més aviat possible i esdevingui un equipament
principal al barri.
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La renúncia de l’empresa constructora adjudicatària obliga a tramitar una
nova una licitació d’urgència per mantenir la subvenció del fons FEDER

La unió temporal d’empreses
que formen la Constructora Calaf i
Excavaciones Che, adjudicatàries de
les obres del Vinseum, van decidir
rescindir el seu contracte i renunciar
a seguir amb l’execució de l’obra.

El principal motiu va ser l’endarre-
riment causat per les troballes ar-
queològiques, que tot i ser un risc
previsible no s’esperava que paralit-
zés l’obra durant tant de temps.
Aquesta pausa va afectar els temps
d’execució i especialment a l’enca-
riment dels costos de l’obra, doncs
materials com el formigó experi-
menten pujades de preus considera-
bles periòdicament.

Així doncs, havent-se tornat invia-
ble per a les empreses el pressupost
acordat inicialment per concurs pú-
blic, aquestes decideixen renunciar a
acabar l’obra i l’Ajuntament es veu
obligat a repetir un procès de licita-
ció.

Nova licitació d’urgència per les obres del Vinseum

El Vinseum, museu de les cultures del vi a Catalunya

Aquest nou procediment s’haurà
de tramitar urgentment per mantenir
la subvenció del fons FEDER, que
amb 2 milions d’euros té un pes molt
rellevant en el finançament del pro-
jecte però que té com a condició que
el 70% de l’obra estigui executat de

cara al novembre de 2020. Per la seva
part, l’Ajuntament ja ha actualitzat
els preus del projecte amb un incre-
ment total de 695.000€ i distribuït el
finançament corresponent entre els
pressupostos locals de 2018, 2019 i
2020. 

Nous projectes per a la legislatura 2019-
2023 en Drets Socials i Medi Ambient
PROJECTE ADOLESCENTS. Es treballa el concepte de corresponsabilitat
que s’estableix entre pares i mares, i adolescents. Amb el nou model del Projecte
“Adolescents” es redefineix l’abast de la intervenció i diversifica les diferents necessi-
tats d’atenció i es proposa prestar serveis d’intervenció socioeducativa a totes les
franges d’edat de 0 a 18 anys. Amb el servei d’atenció diürna, es proporciona un espai
d’acolliment i convivència, s’ofereix atenció individualitzada i en grup als infants i ado-
lescents en situació de risc, s’acompanya al pre-adolescent o adolescent a centres
educatius o altres serveis i recursos del territori per evitar l’absentisme i afavorir la
seva integració social, i es compensa la manca de cobertura de les necessitats bàsi-
ques de  l’adolescent pel seu nucli familiar.

“OBRINT CAMINS”, ATENCIÓ A LA SOLEDAT DE LA GENT GRAN.
L’aïllament de bona part del col·lectiu de les persones grans és una realitat cada ve-
gada més freqüent i calen solucions per fer front a aquesta situació, doncs el sentiment
de soledat pot afectar a la salut física i psíquica. 
El projecte “obrint camins” té l’objectiu de trobar solucions a aquest problema, detec-
tant les persones amb el perfil esmentat i oferint-los participar en activitats dinamitza-
dores. L’espai de trobada serà el Centre Cívic de l’Espirall.

BENESTAR PER A LA TERCERA EDAT.
Amb la perspectiva de que la població major de 65 anys a Vilafranca és cada vegada
més nombrosa, la regidoria planteja la millora de les infraestructures dels Casals d’a-
vis, dels tallers de la Memòria i dels espais per practicar activitats saludables.
També es contempla la creació d’un espai de reflexió sobre l’atenció a la gent gran
on participin els centres residencials i d’atenció a les persones grans (Ricard Fortuny,
Josefina Mata, Inglada Via, Mare Ràfols, Fundació Amàlia Soler, etc). 

OFICINA LOCAL D’HABITATGE.
Un dels principals objectius d’habitatge és crear i consolidar una oficina local d’habitatge
que sigui el referent per a tots els temes de l’àrea. Entre d’altres funcions, es treballarà
l’habitatge social, els ajuts a l’habitatge i l’assistència per trobar habitatge assequible.
També es fomentarà l’ocupació del centre, especialment per part dels joves.

PROJECTE VOLUMINOSOS.
Els mobles, articles infantils i altres productes voluminosos que finalment van a l’a-

bocador, suposen un gran cost pels ajuntaments. El projecte voluminosos planteja
traslladar aquests objectes a un local per a la seva restauració i posterior reutilització.
D’aquesta manera es contribueix al medi ambient, es reudeixen els costos de gestió
de residus i es cobreix la necessitat dels segons usuaris.

Vilafranca té el primer Pla Local LGTBI
L’Ajuntament de Vilafranca va

aprovar el passat desembre de 2018
el Pla Local LGTBI, el primer d’a-
questes característiques de la co-
marca. El Pla ha de donar resposta a
les diferents problemàtiques en la que
es troben les persones que integren
l’acrònim LGTBI, per tal de poder
treballar en respecte a la diversitat se-
xual. Així a través de la regidoria d’I-
gualtat, l’Ajuntament de Vilafranca
ha fet una aposta ferma adoptant el
compromís al desplegament d’aques-
tes polítiques, a través de l’elaboració
i posterior posada en marxa del Pla
Local LGTBI. Aquest servirà per
donar instruments de treball que per-
metin impulsar transformacions so-
cials que fomenti una millor cohesió
social. El Pla Local LGTBI, ha tingut
un compromís clar de treball per: Fo-
mentar la visibilitat del col·lectiu
LGTBI, la mirada o perspectiva
LGTBI a totes les àrees de l’Ajunta-

ment de Vilafranca, i finalment com-
batre la discriminació i la violència
per raó d’orientació sexual i identitat
de gènere.

La regidora socialista d’Igualtat,
Montse Arroyo, ha explicat que “és
un instrument per sistematitzar i
intervenir de forma sostinguda en
la lluita per la igualtat de drets de
les persones del col·lectiu LGTBI”,
alhora que va afegir que “s’han

sumat molts esforços en un procés
molt participatiu i obert en què
hem recollit informació de qualitat
mitjançant entrevistes i grups de
discussió”. El document va comen-
çar a redactar-se l’octubre del 2017 i
va finalitzar-se dotze mesos més tard;
serà vigent fins a l’any 2022 i perme-
trà incorporar-hi les actualitzacions
necessàries que vagin sorgint en
aquest àmbit. 

També en aquesta àrea, l’Ajunta-
ment de Vilafranca amb conveni amb
la Generalitat, compta des del juny de
2017 amb el Servei d’Atenció Inte-
gral LGTBI (SAI) per garantir els
drets del col·lectiu, on es presta una
atenció individualitzada i es deriva
cada cas al servei pertinent. També
s’hi gestiona el canvi de nom de la
targeta de la Seguretat Social per a les
persones trans.  El SAI de Vilafranca
és el primer que es posa en servei a la
comarca.
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Vilafranca posa en marxa la Nau amb
l’objectiu que esdevingui un revulsiu
social i cultural pels joves
La Nau, ubicada a l’antic Mercat

de la Pelegrina, és el nou equipament
municipal per al col·lectiu jove,
adaptat a les demandes i interessos
juvenils, i que ha d'esdevenir un lloc
de referència per a la joventut de tota
Vilafranca. 

El nou equipament es va posar en
marxa al mes de febrer i s’ha anat
desplegant de manera progressiva les
propostes i activitats. Durant aquest
estiu, La Nau, ha acollit el que abans
era la programació del Jovestiu en un
horari més ampli i s’hi ha programat
espectacles i concerts en el marc del
cicle Escenes Fresques. Actualment
s’hi porta a terme la programació de
tardor, amb 30 activitats formatives
diferents i els cicles “Happy Fridays”
i “La Nau Cooltura”. També conjun-
tament amb la regidoria d’Igualtat
s’ha posat en marxa “La Nau Refle-
xiona” amb 8 activitats al voltant de
la perspectiva de gènere per tal de
trencar mites i reflexionar sobre els
rols de gènere, el sistema patriarcal i
el feminisme.

La creació de La Nau, ha estat mar-
cada per la participació dels joves de
la vila, el gruix d’aquest procés va

L’equipament per a joves a l’antic mercat de la Pelegrina
era una de les prioritats del programa electoral socialista

Desembre 2019 Desembre 2019

tenir lloc durant gairebé tot el primer
semestre de 2016, entre el març i el
juliol. L’objectiu ha estat dissenyar
un equipament des d’una visió com-
partida, joves i ajuntament, i incorpo-
rar les necessitats i la realitat dels
joves des de l’inici, a través dels seus
usos que permetés elaborar el pro-
jecte arquitectònic de rehabilitació de
l’antic mercat de La Pelegrina. Així
mateix el nom de l’equipament també
va ser escollit amb la participació
dels joves.  El regidor socialista de

Joventut, Miquel Medialdea, explica
que “hem d’aconseguir que els seus
continguts donin resposta a les ne-
cessitats i als interessos del jovent,
això implica que sigui un espai evo-
lutiu i canviant”. Medialdea consi-
dera que un dels trets més singulars
de la joventut és el canvi constant i la
diversitat, i aquest ha de ser el tret
principal que defineixi La Nau: “la
capacitat d’adaptar-se i atendre
l’entorn canviant de la població
jove”.

RENFE invertirà 3.6 MEUR a l’estació
de Vilafranca

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ac-
ció Territorial i Serveis Urbans, Fran-
cisco Romero ha explicat el projecte
de millora de l’estació de rodalies de
Vilafranca que RENFE ha tret a lici-
tació. Romero recorda que l’edifici
de l’estació data de l’any 1865 i que
és un edifici patrimonial per on dià-
riament hi passen uns 6.000 usuaris.
“RENFE té 150 estacions a Cata-
lunya. El treball de l’equip de go-
vern s’ha centrat en que l’estació
de Vilafranca estigui en el primer
paquet de 35 estacions a remode-
lar”, ha dit Romero. Es preveu una
inversió de 3.6 MEUR i una durada
de les obres de 15 mesos. 

Els objectius de la remodelació són:

- Separar l’itinerari urbà dels cir-
cuits propis de l’estació, “ja que ac-
tualment els itineraris són molt
confosos i tot és molt obert”. La
passera actual des del carrer del Co-
merç es dividirà en dues, una per a
qui no hagi d’accedir a l’estació i una
per als usuaris de RENFE. 

- Millorar l’acessibilitat tant per a
persones amb mobilitat reduïda com
per a persones invidents. 

- Reforma dels WC i es millorarà la
il.luminació. 

- Nou edifici de vidre on s’inclou-
ran els accessos a les vies. “Com que
l’edifici de l’estació està catalogat i
no es pot modificar, s’aprofitarà
l’espai sota la marquesina per inte-
grar-hi un edifici de vidre on hi
haurà la part més funcional d’ac-
cessos a les vies”, ha afirmat Fran-
cisco Romero. 

- Arrejament del paviment i millo-
res generals. La zona de les andanes

també té goteres i el paviment és pro-
visional en molts trams, deficiències
que han de quedar subsanades en
aquestes millores previstes. “Des de
2006 que no s’invertia en aquesta
estació. Ja li tocava per acabar
amb aquesta situació de provisio-
nalitat”. Romero ha recordat que
aquesta obra la farà RENFE i l’ha
desvinculat de la reclamació a ADIF
perquè Vilafranca assoleixi una pa-

rada de trens regionals “que haurà
de ser via negociació amb la secre-
taria d’Estat”, i també del projecte
de nova urbanització del carrer del
Comerç que farà l’Ajuntament l’any
vinent i que estarà pressupostat en
uns 2.4 MEUR o de la demanda de
més trens directes i semidirectes a
Barcelona que està pendent del sore-
rrament de les vies a la zona de
Sants.

FranCisco Romero a la roda de premsa de presentació del projecte de l’estació de Vilafranca. 

La tasca dels regidors s’ha centrat en què 
l’estació de Vilafranca estigui entre les 
primeres 35 estacions a remodelar. 

Des de l’any 2006 que
no s’invertia 
en aquesta estació

L’Ajuntament aprova el III Pla d’Igual-
tat de Gènere pel període 2019-2023
El ple de maig de 2018 va portar

a aprovació el III Pla d’Igualtat de
Gènere per la ciutadania de Vila-
franca pel període 2019-2023. El pla
s’ha realitzat amb participació d’en-
titats i col·lectius i és obert a les apor-
tacions de tothom. La regidora
socialista d’Igualtat, Montse Arroyo,
assegura que “el Pla d’Igualtat ha
de ser un instrument de treball im-
prescindible que permeti impulsar
les transformacions socials neces-
sàries per tal d’assolir una convi-
vència igualitària i on tothom

pugui gaudir amb llibertat dels
seus drets”. En aquest sentit, es vol
mostrar la voluntat política de conti-
nuar treballant en el desplegament de
les polítiques de gènere i d’aquesta
manera, afavorir la transformació de
la ciutat en un espai més just i equi-
tatiu per a tothom. La complementa-
rietat i la corresponsabilitat en els
àmbits familiar, laboral i social, con-
duiran a una nova definició de rols i
a millorar la qualitat de la vida de les
dones i dels homes. Així aquest és un
pla transversal que té com a finalitat

coordinar, implementar i articular
totes les accions que des dels dife-
rents àmbits es desenvolupin per pro-
moure la igualtat entre les dones i els
homes de la nostra ciutat. El docu-
ment marca més de 70 accions a des-
envolupar en els àmbits del
compromís amb la Igualtat de gènere,
accions contra les violències masclis-
tes, drets i qualitat de vida, coeduca-
ció i transmissió d’una cultura
igualitària, reformulació dels treballs
i dels temps i el reconeixement del li-
deratge i la participació de les dones. 



ments que per aquestes democràcies
“pinten bastos”. L’inesgotable
egoisme propi del neoliberalisme no
para de maldar per a quedar-se amo
i senyor de tot. Tot. La política, ja
una mica en estat residual davant el
poder del diner, encara li fa nosa a
menys que es conformi a fer el paper
de vigilant de barri. 

Què pot fer la política per a comba-
tre-ho?

Que bé que aniria trobar qui tin-
gués resposta! Les grans revolucions
que foren paradigmes de transfor-
mació radical de la realitat social,
han acabat com han acabat. Es diu,
i ho comparteixo, que ha sigut la de-
mocràcia més que la filosofia capita-
lista, qui ha deixat sense feina les
grans ideologies transformadores
d’esquerres. Sí que tinc dubtes sobre
això, però segur que els ha arrodonit,
i en alguns casos molt, les seves pun-
tes de radicalitat i sovint de faiçó
dogmàtica. Dissortadament aquestes
circumstàncies polítiques que estem
vivint, no mostren un horitzó que
desvetlli grans esperances, singular-
ment pel que fa els joves. Potser els
que tenim ja molts anys, ens duren
les espurnes d’entusiasme per haver
aconseguit que la sanitat pública
sigui universal, que tinguem prou
bones escoles públiques etc... És clar,
els joves això ja ho han trobat fet i
per ells, potser ve a ser com el sol que
surt cada dia. Seria important trobar
nous temes que demanin el seu pro-
tagonisme i els desvetlli passió, com
per exemple, tot el que fa referència
al canvi climàtic o el que representa
de novetat estimulant el que el Fran-
Cisco Romero escriu en el seu llibre
“Política 4.0 per a millennials”. La
cosa és que si no volem que la cons-
ciència que tots tenim com a perso-
nes humanes quedi en un racó
d’inservibles, hem de continuar llui-
tant a favor de tot el que creiem just
i, com a socialdemòcrates, posar l’èn-
fasi a la justícia social. 

Que significa per a vostè el socia-

Telm Huguet: "Si no volem que la consciència humana quedi al racó d’inservibles, hem
de lluitar pel que creiem just, com a socialdemòcrates, posar l’èmfasi en la justícia social”

ment que entrar a un Ajuntament
era per a molts un món nou que calia
anar descobrint. Van ser uns anys
apassionants, políticament parlant.
A manera d’anècdota, recordo que el
primer paper que ens va arribar a les
mans als components del Grup Mu-
nicipal Socialista i a iniciativa d’uns
companys de grup, era aquella poe-
sia de l’Espriu que diu: “Si et criden
a guiar un breu moment... aparta
l’or, la son i el nom...”.

Com va ser la seva experiència com
a regidor de cultura del 1979 al 1987?

El que primer vaig aprendre és que
no és el mateix parlar de les múltiples
expressions que existeixen i que són
aplegades dins del que en diem “cul-
tura”, però dic que no és el mateix
que parlar del que entenem per
“poble culte”. El primer cas, entra
dins l’àmbit de la Regidoria de Cul-
tura, però en el segon cas, la respon-
sabilitat és de tots els àmbits polítics
d’un Ajuntament. També vàrem
aprendre que no són les administra-
cions les que han de gestionar i diri-
gir les diferents expressions culturals.
El que sí que li pertoca, és procurar
que hi hagi els necessaris equipa-
ments per a què els ciutadans i ciu-
tadanes puguin expressar les seves
capacitats creatives. I és important
que els diferents espais siguin de pro-
pietat pública, singularment els des-
tinats a les pràctiques o expressions
més populars, per tal d’afavorir que
siguin oberts i assequibles per a tot-
hom.

Com veu l’evolució de la democrà-
cia 40 anys després?

És normal que l’entusiasme que
desvetllà la Democràcia aquells pri-
mers moments no mantingui la ma-
teixa força: l’acabament de la
nefasta dictadura i l’arribada de la
Llibertat, va desvetllar un entu-
siasme gairebé irrepetible. En aquest
mateix sentit cal tenir en compte
també que una part de la societat és
nascuda ja en democràcia i aquell
sentit de victòria els queda una mica
llunyà. També és veritat que potser
hi va haver certa ingenuïtat en pen-
sar en això de la Democràcia com
una gran estació d’arribada. I no és
pas així, més bé podem dir que és es-
tació de sortida on els trens per a
complir degudament en els seus tra-
jectes i millorar la comoditat dels
usuaris cal fer-los constantment un
bon manteniment. La Democràcia
potser es pot dir que no és, ni pretén
ser-ho, una ideologia política, però sí
que és un sistema eficaç, que ofereix
camins per aconseguir una bona
convivència ciutadana. Això sí, com
tot el que és humà, és perfectible.
Però per a obtenir millores no n’hi
ha prou amb el compliment mínim
permès en les seves normes, sinó que
cal fer-nos nostre el seu profund sen-
tit, és a dir, arribar a ser lúcidament
lliures per a comprar el bitllet del
tren tot i saber que no passa el revi-
sor. En fi, així com el sistema demo-
cràtic ens estimula, fins i tot a
manera de somnis utòpics, a aconse-
guir fórmules per a millorar la nos-
tra convivència, també té la virtut de
ser escola per a fer bons aterratges a
la crua realitat quan les circumstàn-
cies polítiques ho exigeixen. Això sí,
sense haver de deixar els somnis! En-
cara que l’historiador, Josep Fon-
tana, diu, no faltat de raons, que
aquestes nostres democràcies liberals
i representatives són l’engany de què
s’ha valgut el capitalisme. La veritat
és que d’unes dècades ençà en
aquests règims democràtics els euro-
peus en general, hem viscut un dels
millors trams de benestar. Dit això,
és cert que estem passant uns mo-

En Telm Huguet és una persona molt
apreciada a Vilafranca per diversos mo-
tius, però sobretot en destaca la seva de-
dicació a les persones que més ho
necessiten a través del voluntariat, una
faceta que el va portar l’any 2008 a ser
reconegut amb la Medalla de la Vila
“pel seu compromís de defensa dels va-
lors democràtics i la seva dedicació a
diverses entitats de Vilafranca de l’àm-
bit social, cultural, solidari i de volun-
tariat”. Als seus 91 anys, en Telm ha
estat també vinculat al socialisme des
del primer Ajuntament democràtic i
amb aquesta entrevista hem volgut que
compartís amb nosaltres, algunes de les
seves reflexions sobre la política i els
valors que l’acompanyen.

Com i perquè es va donar la seva en-
trada al món de la política?

Ja de molt jove pertanyia a la Jo-
ventut Obrera Cristiana (JOC) on en
les trobades aplicàvem un mètode
que s’anomenava “veure, jutjar i
obrar”. El principal llibre de text era
l’Evangeli Cristià i com que en ell hi
brollen constantment uns dels fona-
ments més sòlids del concepte de jus-
tícia social, va ser fàcil connectar
amb la política en el frontispici de la
qual hi figurés inscrit tal concepte.
En el meu cas, es va concretar parti-
cipant en el Partit Socialista de Ca-
talunya. Va ser un pas que bastants
dels meus amics “jocistes” d’aquí i
d’altres indrets de Catalunya, varen
donar en partits diversos. Això sí,
majorment no va ser com a pas al-
ternatiu, sinó com un compromís
més i en un camp de molta més am-
plitud social. 

Com recorda la seva entrada a l’A-
juntament de Vilafranca?

Va ser un esclat d’emoció indes-
criptible i d’immensa joia compar-
tida popularment. S’encetava un
temps de Llibertat Democràtica i
també d’esperança. Només calia
veure els rostres il·luminats i els ulls
sobreeixint-se d’il·lusió d’aquells
companys republicans d’abans de la
guerra que teníem al costat. Certa-

lisme?
Em sembla que el socialisme així a

seques no passa pels millors mo-
ments, per no dir que fins i tot és in-
existent activament. M’atreveixo a
dir, però, que tant de bo que el socia-
lisme es mantingui viu en moltes
consciències. Avui en la gran majoria
de països on es regeixen per les de-
mocràcies anomenades liberals i re-
presentatives, és la socialdemocràcia
la que té plena vigència, encara que
val a dir que molt sovint les decisions
que s’han de prendre tenen el risc de
confondre’s en qualsevol decisió de
biaix liberal (no dic neoliberal). Amb
tot i donades les circumstàncies, em
sembla imprescindible i positiu que
els partits socialdemòcrates aguantin
fort, amb ganes i, si es pot, amb certa
esperança per tal d’aprofitar qualse-
vol escletxa, per petita que sigui, que
permeti avançar sobretot en justícia
social. En aquests moments de la
conversa em sembla que potser no
seria fora de lloc fer-nos aquesta pre-

gunta, sobretot per a ser discutida
pel ram dels pensadors de la política:
Creieu que l’espècie humana dóna
per anar molt més enllà de les demo-
cràcies que en aquests moments són
vigents a Europa?

Com valora els darrers esdeveni-
ments polítics a Catalunya?

Crec que les possibilitats que la
cosa acabi malament, singularment
pel tram de les persones que sempre
perden, hi són.

Quina solució hi veu?
La meva percepció és que una gran

majoria de la ciutadania catalana
abans de demanar la independència
preferiria trobar una solució dialo-
gada amb el Govern de l’Estat per
tal d’aclarir, i si és el cas donar-hi so-
lució, a tots els greuges que, segons el
Govern de la Generalitat, pateixen
injustament els ciutadans i ciutada-
nes de Catalunya. 
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A l’entrevista íntegra podeu veure la conversa generada entre en Telm Huguet, en FranCisco Romero i l’Àngels Navarro.

Pots veure l’entrevista
en vídeo a través del
codi QR següent:


