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En Ramon Zaballa blinda l’acció de
serveis socials davant la pandèmia

En plena situació de pandèmia,
tota la precaució que es pugui i aju-
dar al màxim als que més ho neces-
siten. Aquest sembla haver sigut el
lema de l’àrea de serveis a les perso-
nes aquest 2020 i així ho reflexen les
accions que s’han dut a terme des de
la regidoria que coordina el tinent
d’alcalde i regidor, Ramon Zaballa.

Sens dubte, la crisi del coronavirus
ha accentuat la situació de vulnera-
bilitat que pateixen diversos col·lec-
tius, fet que ha portat a impulsar
mesures urgents i prendre mesures
per adaptar els programes ja exis-
tents. 

Un 30% del pressupost
de 2021 es destinarà a
serveis a les persones

En aquest sentit, l’Ajuntament, que
ha presentat un pressupost per 2021
històric,  ha decidit ampliar fins al
30% la part destinada a serveis a les
persones i promoció social.

Aquest increment s’ha vist reflexat
especialment en el nou Reglament
d’Ajuts d’Urgència, que està ac-
tualment en tràmit i que té l’objectiu
d’atendre als col·lectius econòmica-
ment vulnerables.

Pla d’atenció 
als sense sostre

D’altra banda, per als casos ex-
trems com la gent sense llar, s’ha
ampliat el número màxim d’acolli-
des en albergs. Això ha estat possi-
ble gràcies a l’accés a places d’altres
centres a més de l’Alberg municipal,
com el centre Xarxinet (una casa
rural de la Múnia) o el local de l’as-
sociació d’Evangelistes de Vila-
franca.

Xarxa de suport 
als majors de 80 anys

Un altre problema social com és el
de la gent gran que viu en solitud no
volguda, situació que s’ha agreujat
per ser un col·lectiu d’alt risc, s’ha
abordat adaptant el programa
“obrint camins”. Aquest programa
consistia inicialment en visites pe-
riòdiques presencials a la gent
major de 80 anys que viu sola.
Amb la situació de pandèmia, s’han
substituït les visites presencials per
trucades a càrrec d’interlocutors for-
mats i voluntaris conjuntament.

Tal i com informava en Ramon a
finals de novembre, la xarxa de su-
port creada va ser un èxit i en
qüestió de dies es van cobrir totes les
necessitats de les persones grans so-
litàries del municipi.

Des de l’àrea de Serveis a les Persones, el tinent d’alcalde ha impulsat pro-
jectes nous d’emergència i mesures per mantenir i adaptar els ja existents

Ramon Zaballa, explicant als mitjans el pla per combatre la solitud no volguda de les persones grans a diferents barris.

Les activitats per a 
la gent gran no s’aturen

D’altra banda, pel que fa als
programes d’activitats per a la gent
gran, s’han adaptat a la nova reali-
tat. Així, mentre que algunes activi-
tats com els tallers de Memòria o les
classes de Txi-Kung, han passat a
format virtual, n’hi ha d’altres com l’
activitat física dels Parcs de Salut que
es segueixen practicant a l’aire lliure
respectant les distàncies de seguretat.

Nou reglament 
d’habitatge social

Per últim, com a projecte clau
en la segona part de la legislatura, el
tinent d’alcalde va anunciar que es
treballarà en un Reglament d’Habi-
tatge Social. La nova normativa es
prepararà conjuntament amb la re-
gidoria d’habitatge, a càrrec de la
que és també regidora socialista,
Lourdes Sánchez, i s’espera que
aquesta cooperació resulti en un no-
table impacte positiu en una necessi-
tat social tan fonamental com és la
vivenda.Obrint Camins, el programa per atendre a la gent gran

que viu sola, ha estat tot un èxit tot i els obstacles de la
pandèmia.
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El manifest del PSC de Vilafranca 
en defensa de la Sanitat Pública
arriba a ciutadans i sanitaris  

El passat mes de juliol, el PSC de
Vilafranca va presentar un manifest
en defensa de la Sanitat Pública.

Al document, elaborat conjunta-
ment per l’Executiva local del partit
amb aportacions de militants distin-
gits i sensibilitzats en el tema, s’hi
van fer constar les retallades que ha
estat patint la Sanitat Pública de
forma continuada durant més d’una
dècada i a tots els nivells; comarcal,
autonòmic i estatal.

Tot seguit, al text es critica com
aquestes retallades van agreujar no-
tablement el col·lapse del sistema
sanitari durant la pandèmia i la seva
degradada situació a dia d’avui, pel
que s’exigeixen mesures concretes
que reverteixin les retallades i re-
forcin aquest sector fins equiparar-lo
amb els països referents d’Europa.

El manifest va ser notícia a tots
els diaris locals i va circular per les
xarxes socials, on va obtenir més de
3.000 interaccions i des d’on els in-
teressats van poder accedir al docu-
ment per signar-lo i adherir-se a la
causa.

D’altra banda, el primer secretari
del PSC de Vilafranca, FranCisco
Romero, es va reunir amb el ge-
rent del Consorci Sanitari de l’Alt
Penedès-Garraf, José Luís Ibáñez,
per lliurar-li el manifest i oferir-se a
treballar conjuntament per aconse-

mentar l’oferta de serveis de l’-
Hospital Comarcal, així com im-
pulsar una estructura organitzativa
del Consorci òptima per atendre les
necessitats actuals, com seria la fusió
de la part sociosanitària i l’hospita-
lària. 

Així doncs, el manifest ha servit
per iniciar un camí per recuperar i
blindar la Sanitat Pública, un camí
que es seguirà treballant no tan sols
des de la via política, sinó  també des
de l’activisme mitjançant una plata-
forma de recent creació que lidera el
socialista Jordi Junyent.

José Luis Ibáñez, gerent del Consorci Sanitari de L’Alt Penedès-Garraf, junt amb FranCisco Romero, primer secretari
del PSC Vilafranca, durant l’entrega el manifest.

“Més llits i més professio-
nal sanitaris, aquesta seria
la principal línia d’actuació
ara mateix”
guir que els fons de recuperació de
la UE també arribin a l’Hospital
Comarcal.

Tot i reconèixer que la principal
necessitat ara mateix és incrementar
el nombre de llits i professionals sa-
nitaris i reformar l’atenció primària,
Romero també va insistir en que cal
recuperar el servei de diàlisi i aug-

FranCisco Romero: “La fusió de la
part sociosanitària i l’hospitalària,
tan consolidada a l’Alt Penedès,
donaria més múscul per afrontar les
necessitats actuals”.
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El Pla d’Intervenció Integral de 
Renovació Urbana, el projecte 
estrella d’aquesta legislatura
El projecte es basa en un pla transversal que preveu accions en diversos barris
i que tindrà com a resultat una Vilafranca plenament renovada al 2023

El PIICC, acrònim amb què ja s’i-
dentifica al conjunt del projecte ur-
banístic per aquesta legislatura, és un
pla transversal que afectarà diversos
barris, especialment les zones estra-
tègiques del Centre Històric i del c/
del Comerç i la resta de la vila.

Aquest pla té com a objectiu una
Vilafranca més sostenible, accessi-
ble, confortable, millor connectada
i amb més qualitat de vida.

Per aconseguir-ho, s’ha programat
una sèrie de projectes que donaran
resposta a les necessitats dels dife-
rents barris, tot des d’una perspectiva
de conjunt.

Així doncs, el PIIC s’estructura en
quatre pilars fonamentals.

En primer lloc, els projectes de re-
novació urbana. La rehabilitació
d’edificis al Centre Històric, la mo-
dernització del c/ del Comerç i la
nova urbanització del primer tram

de la rambla de la Girada, punts es-
tratègics a ambdues bandes de les
vies.

En segon lloc, la millora de la
connectivitat entre barris fent man-
teniment dels carrers i ampliant illes

de vianants per garantir una mo-
bilitat a peu segura, especialment
a les escoles. També es crearan ac-
cessos nous per potenciar el despla-
çament en bicicleta.

En tercer lloc, destaquen els esfor-
ços en projectes per a joves. D’una
banda, mitjançant el programa d’o-
cupació “A punt”, es contractaran
4 joves titulats per treballar en
aquest pla de millora de la vila.
D’altra banda, s’habilitarà allotja-
ment per a joves fent una rehabi-
litació a l’edifici de l’antic hospital
del carrer Vidal.

Finalment, al pressupost s’ha
dotat el Pla amb 6M€, superant els
2M€ inicials per facilitar la reacti-
vació econòmica generant ocupa-
ció i fomentant el comerç.

A més, FranCisco Romero, tinent
d’alcalde i regidor d’urbanisme, ex-
plicava que Vilafranca està molt ben
posicionada per ampliar aquesta do-
tació amb els fons europeus, ja que
compleix pràcticament totes les me-
sures de desenvolupament sosteni-
ble. 

El carrer del Comerç a Vilafranca serà una de les bases del projecte urbanístic de la legislatura. 

Al carrer Vidal es rehabilitarà l’edifici d’urgències de l’antic hospital per convertir-lo en habitatge per a joves. 
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L’Ajuntament contractarà 4 joves perquè contribueixin en diferents àmbits
del Pla d’Intervenció Integral del Centre Històric i c/ del Comerç

Tot i ser una generació molt pre-
parada, el col·lectiu dels joves ja ha
viscut dues crisis econòmiques i pre-
senta una xifra d’atur del 35%.

Davant d’aquesta situació, l’Ajun-
tament de Vilafranca ha llançat el
Pla d’ocupació per a joves “A
punt”, que consisteix en la con-
tractació de 4 joves per contribuir
en diferents àrees del PIICC, pro-
jecte clau per renovar i modernit-
zar Vilafranca.

Per a les vacants que s’oferten, es
buquen perfils especialistes en una
de les següents àrees: gestió i difu-
sió de dades, eficiència energètica,
habitatge i dinamització juvenil i
cultural.

Per presentar candidatura, cal com-
plir els requisits de ser menor de 36
anys i disposar d’una titulació supe-
rior (cicle formatiu de grau superior

En marxa el Pla “A punt”, d’ocupació per a joves 

Infografia del programa “A punt” que circula per les xarxes i que ha atret l’atenció de joves candidats.

o grau universitari).
La vinculació seria d’1 any, amb

perspectives de continuar i/o ampliar
si el programa funciona.

El finançament d’aquest pro-
grama serà 100% municipal, refle-
xant així la confiança de

l’Ajuntament en el talent jove i la
seva visió més innovadora, tecnolò-
gica i mediambiental, a la vegada que
obre la porta per despertar la vocació
dels joves en el sector públic i la seva
implicació en el projecte de la vila on
viuen.   

Sobre la reforma de la plaça de l’Oli
El passat mes d’Octubre es van

reemprendre les obres de reforma de
la Plaça de l’Oli, un dels espais em-
blemàtics de Vilafranca.

Durant els mesos d’estiu, les obres
van estar parades perquè primer s’-
havia de renovar la xarxa de clave-
gueram i la xarxa d’aigua potable,
operacions a càrrec de l’Empresa
Municipal d’Aigües de Vilafranca.
Un cop finalitzades, es van reiniciar
els treballs urbanístics.

Tal i com va explicar el regidor
d’Urbanisme, FranCisco Romero,
aquestes actuacions inclouen una
millora de les infraestructures de
la plaça, les condicions d’accessibi-
litat, i donar continuïtat a la urba-
nització de la plaça del Vall del
Castell i la plaça de la Constitució. 

Les obres també preveuen la

substitució del paviment de la
plaça i l’eliminació del carril de
circulació de vehicles del costat del
Mercat de la Carn, que quedarà
per a ús exclusiu de vianants.

D’altra banda, es conservarà l’ar-
brat actual existent, el monument al
bisbe Torras i Bages i els fanals vuit-

centistes, però les línies d’enllume-
nat  seran noves i tipus LED.

Aquestes obres tindran una durada
de 6 mesos i cal destacar que han
estat valorades molt positivament per
l’Associació de Veïns del barri del
Centre.

Foto de Ia plaça de l’Oli abans de les obres en curs per reformar-la i revitalitzar la zona
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Lourdes Sánchez activa diversos projec-
tes per millorar l’habitatge a Vilafranca
La regidora d’habitatge traça camins per aconseguir l’objectiu d’ampliar
el parc d’habitatge assequible per col·lectius amb dificultats econòmiques

bitatge assequible, d’entre els
quals destaca el pla per convertir
els baixos comercials buits en ha-
bitatges assequibles, que va ser no-
tícia a La Vanguardia.

Aquest pla, que es va elaborar con-
juntament amb la regidoria d’urba-
nisme, va ser un èxit en els dos
primers casos i es calcula que es pot
arribar a extendre a més de 500 lo-
cals de Vilafranca.

Més habitatge 
assequible

D’altra banda, també s’ha anunciat
que l’oferta pública d’habitatge es

Tot i que la crisi del coronavirus
ha interromput moltes activitats i sec-
tors durant l’any, aquest no ha sigut
el cas a la regidoria d’habitatge,  que
conscients de les grans dificultats que
tenen molts vilafranquins i vilafran-
quines per accedir a l’habitatge tant
de compra com de lloguer, han iniciat
diversos projectes per solucionar el
problema.

Obertura de l’Oficina
d’Habitatge

Lourdes Sánchez, regidora d’habi-
tatge, iniciava aquest procés amb la
reobertura de l’Oficina Local d’-
Habitatge el passat mes de maig.

La nova oficina, situada al carrer
Sant Pere, s’encarrega dels serveis
de gestió de la borsa de lloguer so-
cial, el registre de sol·licitants d’-
habitatge de protecció oficial, els
ajuts al pagament de lloguer o la
tramitació de cèdules d’habitabili-
tat, entre d’altres.

Convertir baixos co-
mercials en habitatges

Posteriorment, s’han anat anunciant
projectes per ampliar el parc d’ha-

veurà ampliada perquè es faran 36
habitatges de protecció oficial al
c/Glòria Lasso i 12 habitatges asse-
quibles per a joves al c/Vidal.

Però les mesures no acaben aquí.
També s’està negociant amb tot tipus
de propietaris de pisos buits.

Pel que fa a pisos de particulars, des
de l’Ajuntament també es proposa
bonificar l’IBI en un 50% per
aquells propietaris que cedeixin els
seus habitatges a la borsa de llo-
guer social. I pel que fa a pisos de
bancs, s’està negociant un conveni
amb el SAREB de condicions simi-
lars.

Un altre tema important és la reno-
vació energètica, envers el qual la
regidoria està treballant per acon-
seguir subvencions europees que
facilitin als ciutadans fer els canvis
necessaris per millorar l’eficiència
energètica de les seves llars. I grà-
cies al fet que Vilafranca està molt
ben posicionada en termes de desen-
volupament sostenible, la també regi-
dora de medi ambient està
convençuda de poder aconseguir
aquest finançament.

Per últim, destacar que està en trà-
mit el Pla Local d’Habitatge, un pla
consensuat amb els diferents grups
polítics i revisat per la diputació de
Barcelona. 

Lourdes Sánchez, regidora d’habitatge i medi ambient, explica als mitjans de comunicació la utilitat de la Oficina Local
d’Habitatge des de les instal·lacions de la nova oficina.

La Oficina Local d’Habitatge, que va reobrir el passat mes de maig, ara està situada al carrer Sant Pere 3, a un espai
de l’antic hospital.
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Vilafranca arribarà a més de 1.000
lluminàries LED i s’instal·laran plaques
fotovoltaiques a l’Ateneu Municipal 
El regidor d’Urbanisme, Fran-

cisco Romero, i la regidora de Medi
Ambient, Lourdes Sànchez, van
donar a conèixer les mesures de l’A-
juntament en matèria de desenvolu-
pament urbà sostenible i integrat.

Segons Romero, “en els temes
d’ús i foment d’energies alternati-
ves i de lluita contra el canvi cli-
màtic l’Ajuntament ha de ser
capdavanter i sumar-se a les ini-
ciatives que ja està prenent, per
exemple, el sector vitivinícola”.

En aquest sentit, el regidor va de-
tallar les tres línies d’actuació de
medi ambient i urbanisme.

Primer, aconseguir la màxima
qualificació energètica en els equi-
paments públics de nova construc-
ció, com el pavelló nou annex a la
Gamba o la renovada Casa de la
Festa Major.

Segon, la substitució de lluminà-
ries de vapor de sodi per LED en
l’enllumenat públic. Durant els
anys 2018 i 2019 es va actuar als ba-
rris del Centre i les Clotes, i aquest
2020 s’ha extès l’actuació als barris
del Poble Nou, Sant Julià i el Molí

“La substitució lluminària suposarà una reducció anual de 91 tones
d’emissions de CO2, l’equivalent al que emeten 20 cotxes en un any”

d’en Rovira.
Actualment ja s’han substituït

més de 1.000 punts, i es preveu que
en finalitzar l’any 2021 s’hagi reno-
vat un 20% de l’enllumenat de la ciu-
tat, que permetrà un estalvi del 40%
i suposarà una reducció de 91 tones
d’emissions de CO2, l’equivalent a
20 vehicles fent 15.000km anuals.

En tercer lloc, Lourdes Sànchez
anunciava la instal·lació de plaques

fotovoltaiques en edificis munici-
pals, començant per l’Ateneu Muni-
cipal, que té un consum elèctric
elevat i del qual les plaques poden
arribar a cobrir el 25% del consum
total. 

En paraules de Lourdes Sàn-
chez: “aquestes accions ens acos-
ten a l’objectiu de reducció del
40% dels gasos d’Efecte Hiverna-
cle per l’any 2030”.

Un carril per a vianants i biciletes
unirà Vilafranca i els Monjos
Un altre sector clau per treballar

la sostenibilitat d’una ciutat és el
transport, on es genera la major part
de la pol·lució. Per aquest motiu, en
Francisco Romero va presentar el
projecte carril-bici que unirà Vila-
franca amb els Monjos i que fo-
mentarà la mobilitat amb bicicleta
i a peu.

El carril farà un recorregut des de
la rotonda de la cruïlla de l’avinguda
de Tarragona amb l’avinguda del
Vendrell fins a la depuradora d’ai-
gües residuals, al límit del terme mu-
nicipal amb Santa Margarida i els

Monjos.
El projecte compta amb un pressu-

post d’1,6 milions d’euros, dels
quals bona part es cobreix amb fi-
nançament extern, procedent del pla

de polígons de la Diputació de Bar-
celona i els fons europeus FEDER.

Aquesta aposta per la mobilitat
sostenible evitarà haver d’agafar el
cotxe a molts treballadors del polí-
gon, i tal i com indicava el regidor:
“si un 10% dels desplaçaments al
polígon es fa a partir d’ara pel ca-
rril bici, estalviariem 30 tones de
CO2 l’any.

Està previst que les obres s’iniciïn
a principis de 2021 i a finals d’any
estiguin acabades.

FranCisco Romero, regidor d’urbanisme, junt amb Lourdes Sànchez, redigora de medi ambient, explicant la distribu-
ció de les instal·lacions LED a Vilafranca als mitjans de comunicació.

“El projecte vincula mobilitat,     urbanisme,
medi ambient i promoció econòmica” 



El pressupost per al 2021 serà de 
60,5 MEUR, el més alt de la història

sor. “Aquest no és el nostre cas,
perquè tenim un endeutament
baix i un ajuntament sanejat i ho
fem sense preveure encara els in-
gressos del pla de rescat de la Unió
Europea, que poden suposar in-
gressos addicionals”. De les inver-
sions ha destacat la continuació de
les obres d’ampliació de VINSEUM,
els carrils per a vianants i bicicletes,
la millora del Centre Àgora i final-
ment les inversions del PIICC. “En
global, tindrem uns 8 MEUR per
invertir en el Pla d’Intervenció In-
tegral del Centre. Serà una autèn-
tica llei de barris per a Vilafranca.
Suposarà una renovació urbana
sense precedents”, ha afirmat. En

aquest àmbit, Romero també ha fet
èmfasi en les inversions en habitatge.
A banda dels 12 allotjaments per a
joves al carrer Vidal, es destinen par-
tides importants a rehabilitació, a la
compra d’habitatges mitjançant el
dret de tempteig i retracte, a les
millores de l’eficiència energètica, a
millores de voreres, de l’espai pú-
blic, de l’asfaltat i de les àrees de joc
infantils als parcs. També es reno-
varà el programa “A Punt” per a l’o-
cupació de joves. Romero concloïa
assegurant que “aquest pressupost
assegura la cohesió social i alhora,
posa en marxa les inversions més
importants en renovació urbana i
habitatge des del 1979”.

E l passat 15 de desembre es va
aprovar al Ple Municipal el pressu-
post per al 2021. Es tracta del pres-
supost més elevat aprovat mai pel
consistori des dels ajuntaments de-
mocràtics (60.590.436 euros) incre-
mentant en un 7,7% el del 2020 i
amb una inversió rècord d’uns 10
MEUR en un sol any. El regidor
d’Urbanisme, FranCisco Romero, ha
subratllat que amb “el lideratge de
l’Ajuntament, que posa a l’abast
aquesta eina potent que és el pres-
supost, Vilafranca ha de poder sor-
tir reforçada de la crisi de la
pandèmia ”.

El 43% del pressupost es destina
a l’Àrea d’Acció Territorial i Ser-
veis Urbans, que comptarà amb 5’5
milions d’euros per al Pla d’Inter-
venció Integral de Renovació Ur-
bana i 1’7 milions a inversió en
Habitatge. El 30% del pressupost
2021 es destinarà a l’Àrea de Ser-
veis a les Persones i Promoció So-
cial, la qual cosa suposa un
increment del 10% respecte al pres-
supost de 2020.

Francisco Romero, ha ressaltat  que
altres ciutats hauran d’apujar els im-
postos per mantenir el nivell inver-
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Pots veure l’entrevista al nos-
tre canal de youtube al link:
https://bit.ly/2JQNyTR 
o través del codi QR següent:

Més del 70% del pressupost es destina a l’Àrea de Serveis Urbans i a l’À-
rea de Serveis a les Persones. El PIICC disposarà de 5,5 milions d’euros
de nova inversió, una autèntica llei de barris per a tota Vilafranca.

FranCisco Romero en-
trevista a Pepeta Parera
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La pandèmia ha deixat en evidència la bretxa digital també a Vilafranca 

Fa 4 anys que la regidoria de Solidaritat i 
Cooperació col·labora amb l’ONG Labdoo

Puerto Cabezas greument afectat per l’huracà Eta

Labdoo.org és una xarxa social
col·laborativa sense ànim de lucre
que porta ordinadors portàtils reci-
clats carregats amb aplicacions edu-
catives a escoles de tot el món sense
produir cap cost econòmic i sense ge-
nerar emissions addicionals de CO2
al planeta. Labdoo, és impulsada pel
vilafranquí Jordi Ros i des que va
fundar l’ONG el 2010, porta recollits
més de 26.000 aparells en els 340
hubs (punts de recollida i reparació)
d’arreu del món. Aquests ordinadors
preparats per a ser utilitzats, s’han fet
arribar a gairebé 2 mil escoles de 138
països a través de voluntaris. 

El 2016, Vilafranca va ser la pri-
mera ciutat que es va unir a la
xarxa labdoo, amb la signatura d’un
conveni entre la regidoria de Soli-
daritat i Cooperació i l’ONG, una
iniciativa que després diverses ciutats
de Catalunya han replicat. 

Des de llavors s’han anat sumant
els punts de recollida d’ordinardors
en desús i actualment es poden dei-
xar a l’Escorxador, la Biblioteca
Torras i Bages i a la Nau. També
són diverses les escoles i instituts de
la vila, que col·laboren mitjançant un
projecte educatiu, en el qual els
alumnes posen a punt els ordinadors
i tauletes i els instal·len software
educatiu. 

Jordi Ros, assegura que comptar
amb la col·laboració de la regidoria
és “un altaveu molt potent per

Cent estudiants de Vilafranca reben 
un ordinador o tauleta de l’ONG labdoo 

arribar a la ciutadania, també ens
ajuda amb la part logísitca, etique-
tant l’equip que els arriba per tal
de fer-li el seguiment i que comenci
el circuit amb tota transparència.
Així la persona que ha donat l’apa-
rell pot saber on ha sigut entregat”.

La regidora de Cooperació,
Montse Arroyo, ha explicat que la
pandèmia “ha posat en evidència la
bretxa digital també a Vilafranca.
En aquest sentit s’han rebut de-
mandes d’ordinadors per a alum-
nes d’escoles de Vilafranca, com

també per a nens i nenes refugiats
que han estat a la vila durant la
crisi del Covid19”. En concret han
estat 100 els alumnes vilafranquins
que han rebut un aparell de Labdoo
per a lluitar contra la bretxa digital,
mentre que Vilafranca ha entregat
un total de 828 portatils en 88 esco-
les distribuides per l'Àfrica, Sud
America, Asia i Europa.

Labdoo vol ajudar a implementar
l’economia circular a les ciutats i d’a-
questa manera “ser part de la solu-
ció”.

El municipi de Puerto Cabezas
(Nicaragua), agermanat amb Vila-
franca des de fa 30 anys, ha estat
greument afectat pel pas de l’huracà
Eta. L’huracà, que ha arribat a nivell
5, ha afectat el municipi de Puerto
Cabezas, situat a la regió del Carib
nord, tanmateix, gràcies al ràpid des-
allotjament de la població, no s’han
comptabilitzat víctimes mortals. L’A-
juntament de Vilafranca havia col.la-

borat fent aportacions en dos projec-
tes en aquesta comunitat indígena, un
de sanejament d’aigua i en un alberg
per a dones maltractades, que han
estat greument afectats.

Actualment s’estan quantificant els
danys i la regidora de Solidaritat i
Cooperació, Montse Arroyo, està en
contacte permanent amb el Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupa-
ment que operen a la zona i amb

l’Alcaldia de Puerto Cabezas per tal
d’analitzar com es pot ajudar des de
Vilafranca tant a nivell de campanyes
d’emergència com de projectes con-
crets per refer les infraestructures
danyades. La regidora ha mostrat la
seva tristesa i assegura que “col.la-
borarem en la reconstrucció en
funció del que s’acordi amb el Fons
Català i amb la resta de municipis
agermanats amb Puerto Cabezas”.
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Romero demana al Ministre d’Agricultura
el seu suport per aconseguir 
subvencions dels Fons Europeus
El primer secretari del PSC de

Vilafranca i 1r Tinent d’Alcalde de
l’Ajuntament, FranCisco Romero,
s’ha reunit amb el Ministre d’Agri-
cultura, Pesca i Alimentació, Luis
Planas, aprofitant la seva visita al Pe-
nedès. Romero ha explicat al Minis-
tre els projectes que s’estan
impulsant des de Vilafranca, que
poden optar a les subvencions dels
Fons Europeus i li ha demanat la
seva complicitat per tal de poder
aconseguir-los. Romero ha assegurat
que “amb la feina que estem fent
des de l’Ajuntament en matèria de
medi ambient i mesures contra el
canvi climàtic, tenim possibilitats
d’optar a les properes convocatò-
ries europees i aconseguir pressu-
post a través de programes com els
DUSI, Desenvolupament Urbà
Sostenible Integral”. També han
conversat sobre les polítiques me-

diambientals que s’estan portant a
terme i de les necessitats que hi ha en
aquesta matèria al nostre territori. La
resposta del Ministre ha estat molt
positiva i ha emplaçat Romero, a par-
lar-ne amb més profunditat.

A la visita també ha estat present la

Delegada del Govern, Teresa Cuni-
llera, que ha acordat fer una reunió a
la Delegació per tal de parlar altres
temes municipals destacats, com l’o-
bertura de l’oficina del DNI, aporta-
cions pel VINSEUM o la parada de
trens regionals entre d’altres.

El Ple Municipal aprova per unanimi-
tat el Catáleg de Serveis Socials

El 16 de juny s’aprovava inicial-
ment, per unanimitat, el Catàleg de
Serveis Socials de l’Ajuntament de
Vilafranca, una eina important per a
l’organització dels serveis munici-
pals. Amb aquest document es posa
ordre i es regula tot el conjunt de ser-
veis, l’anomenada “oferta”  de l’ajun-
tament a la ciutadania en general en
el camp dels Serveis Socials, d’a-
questa manera es facilita la informa-

ció que permet al ciutadà exercir els
seus drets  i complir amb els seus
deures amb tot coneixement neces-
sari.

Un cop desplegades les seves ac-
tuacions, el document permetrà com-
provar el grau de compliment per part
dels serveis en relació als compromi-
sos assumits i fomentar la millora
contínua. També s’hi contempla ava-
luar el grau d’eficàcia i de rendiment

de l’organització.
Segons explica el regidor de Drets

Socials, Ramon Zaballa “el Catàleg
garanteix el dret d’accés als serveis
socials, clarifica i permet visualit-
zar la funció d’aquests serveis  i
dona transparència perquè publi-
cita activament les seves accions”.
Aquest és un document clar i entene-
dor, que s’ha fet a partir de la partici-
pació col·laborativa i responsable de
tot l’equip tècnic del servei amb els
assessoraments pertinents i necessa-
ris d’especialistes.

Segons el regidor “amb l’aprova-
ció del Catàleg, estem aprovant un
document essencial en l’atenció
ciutadana, necessari per afavorir
una acció de govern que té com a
prioritat el benestar de les seves
veïnes i dels seus veïns.”

Ramon Zaballa: “Facilitarà l’aplicació
dels protocols d’atenció, donarà
transparència a les actuacions dels
Serveis i permetrà una avaluació 
interna de l’equip tècnic i externa per
part de l’usuari entès aquest com a
corresponsable de l’actuació”
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De gener a octubre de
2020 el servei del SIAD
ha atès 290 dones, un
5% més que l’any pas-
sat i ha efectuat 2.141
actuacions, un 17%
més que el 2019

Vilafranca se suma a la
campanya per reivindi-
car el Dia per l’Allibera-
ment LGTBIQ+

Vilafranca redacta el seu 
Pla Director de Cooperació
El Servei d’Igualtat, Solidaritat i

Cooperació de l’Ajuntament de Vila-
franca, ha iniciat l'elaboració del Pla
Director de Cooperació gràcies a una
subvenció de la Diputació de Barce-
lona. L’objecte de la creació d'aquest
nou Pla 2021-2024 és disposar d'una
eina que permeti interpretar en clau
municipal i específica de Vilafranca
la nova agenda internacional per al
desenvolupament. Al mateix temps,
dotar la ciutadania d'una proposta ba-
sada en la coherència de polítiques i
en l'objectiu de la promoció de la
sostenibilitat des de l'àmbit local,
amb un enfocament de drets i de
construcció de cultura de Pau des de
l'esfera municipal. 

La redacció d'aquest pla ha comp-
tat amb el treball col·laboratiu de la
ciutadania en diferents nivells de
participació, per tal que aquest s'a-

justi a la realitat municipal i s'incor-
porin totes les mirades, s'ha promo-
gut una enquesta que qualsevol
persona interessada ha pogut respon-
dre. La regidora de Solidaritat i Co-
operació, Montse Arroyo, vol posar
en valor el treball que ja s'està realit-
zant per part de totes les entitats i
ONG's del municipi “en la realitza-
ció de grups de treball, així com
també donar a conèixer a la ciuta-
dania la realització d'aquest pla di-
rector de cooperació”. 

L'Ajuntament col·labora activa-
ment amb el Fons Català de Coope-
ració al Desenvolupament i ha
desenvolupat una important tasca
d'educació a la ciutadania, tot incor-
porant la promoció dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible de Na-
cions Unides (ODS) 2030 a nivell
local.

L’acció consistent a pintar una
franja d’un pas de vianants amb els
colors de la bandera LGTBI es va
dur a terme amb la col·laboració dels
serveis de Joventut, Via Pública, Cul-
tura i Policia Local, sota el lema
“Fem un pas cap a la Diversitat”.
L’acció pretén donar visibilitat al
col·lectiu LGTBIQ+, per fomentar el
respecte cap a la diversitat afectiva,
sexual i de gènere, reivindicar els
drets i garantir la igualtat i l’eradica-
ció i eliminació dels estereotips.

El SIAD molt atent a la situació de 
les dones durant la pandèmia

La pandèmia ha agreujat la situa-
ció de les dones que pateixen violèn-
cia masclista, fent-les conviure
durant el confinament, tancades a
casa sota un control absolut dels seus
agressors. En aquest context, moltes
dones no van poder denunciar ni bus-
car ajuda, però les xifres demostren
que durant la desescalada, les deman-
des d’atenció al servei del SIAD de
la regidoria d’Igualtat de l’Ajunta-

ment de Vilafranca, han augmentat
considerablement. De gener a octu-
bre de 2020, han estat 290 dones les
que han acudit al SIAD per a ser ate-
ses. L’any passat en aquest mateix pe-
riode de temps van ser 276, un 5%
menys que enguany. Aquests expe-
dients han representat 2.141 actua-
cions, un 17% més de les que es van
realitzar l’any passat. Aquestes

dones, reben una acollida integral;
atenció psicològica, jurídica i social. 

La regidora socialista d’Igualtat,
Montse Arroyo, subratlla que també
“hi ha hagut un augment de de-
mandes socials, econòmiques i psi-
cològiques per abordar els
conflictes de violència masclista,
perquè s’han quedat moltes dones
soles, amb menors i sense feina”. 

Tot i que la violència masclista
afecta tots els segments d’edat, la ma-
joria de dones ateses al SIAD han
estat d’entre 30 i 45 anys i de diver-
sos tipus d’estatus socioeconòmics.

El SIAD forma part de la Xarxa
d’Atenció i Recuperació Integral per
a les dones que pateixen violència
masclista, un conjunt coordinat de re-
cursos i serveis públics de caràcter
gratuït per a l’atenció, l’assistència,
la protecció, la recuperació i la repa-
ració de les dones que han patit o pa-
teixen aquest tipus de violència.
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El PSC vol unitat d’acció per evitar el
tancament d’empreses i per atraure
més activitat econòmica industrial

El Grup Municipal Socialista va
presentar al ple municipal de l’Ajun-
tament de Vilafranca del dia 22 de se-
tembre, una moció aprovada per
unanimitat, en defensa del manteni-
ment de l’activitat industrial i dels
llocs de treball de les empreses Ro-
bert Bosch i Saint Gobain,  després
de conèixer la seva intenció de tancar
total o parcialment les seves plantes
a la comarca.

Romero assegura que s’ha de parlar
i trobar solucions “no només de re-
sistència perquè aquestes empreses
no tanquin, sinó també veure com
es pot renovar aquest model de
convivència d’indústria de qualitat
i activitat vitivinícola que ha estat
d’èxit durant moltes dècades. Hem
d’aconseguir, que a mig i llarg ter-
mini, aquest model porti més acti-
vitat econòmica. La indústria és
una activitat vital per crear llocs de
treball, pel benestar de les famílies
i pel futur dels més joves”.

El líder socialista manté que Vila-
franca té moltes possibilitats i eines
per preservar la indústria que ja té,

però també portar més activitat. És
per això que els socialistes van agafar
la iniciativa perquè el ple de Vila-
franca acordés una unitat d’acció des
del punt de vista municipal i perquè
cada partit, amb la seva influencia, ho
traslladi a altres institucions. En
aquest sentit Romero ja ha parlat amb
el Secretari General d’Indústria, Raúl
Blanco. Des de Vilafranca “veiem
amb preocupació com en un temps,
ens podem quedar amb 1.000 llocs
de treball menys, directes i indirec-
tes” subratllava Romero.

El portaveu del PSC, ha volgut re-

cordar que amb els polígons les Bas-
setes i Domenys III, Vilafranca té
una oportunitat important dins el
pacte industrial de Barcelona. També
ha recordat que per potenciar l’acti-
vitat vitivinícola s’ha aprovat recent-
ment el planejament del c/ del
Comerç. Finalment Romero apunta a
què “s’ha de treballar aquest equi-
libri, no podem tenir un territori
on hi hagi un paisatge protegit
però no hi hagi la principal activi-
tat econòmica que dona llocs de
treball”.

Imatge de la roda de premsa, efectuada durant el mes de setembre. 

La indústria és una 
activitat vital per crear
llocs de treball pel 
benestar de les famílies
i pel futur dels  joves

El PSC de Vilafranca dona suport als sectors de la restauració i el comerç

Els socialistes de Vilafranca han volgut mostrar el seu suport al sector de la restauració, que ha vist molt
afectada la seva activitat com a mesura presa per la Generalitat contra el Covid19. Els socialistes consideren
que era necessari que el Govern de la Generalitat acompanyés la normativa d’ajudes urgents al sector. En
aquest sentit el 1r secretari del PSC de Vilafranca, FranCisco Romero, assegurava que “els restauradors han
hagut de tancar i posteriorment disminuir la seva activitat, sense tenir informació de mesures concretes
pel que fa a ajuts i compensacions i la quantitat per a portar-les a terme ha estat del tot insuficient.
Hem de tenir en compte que aquesta situació està afectant de manera alarmant l’economia local i ame-
naçant la supervivència de molts llocs de treball que han estat un exemple d’acompliment de les reco-
manacions contra el COVID als seus establiments”. 



13 AgrupacióVilafranca
Desembre 2020

Governació simplifica el tràmit de 
permís de terrasses per la restauració
La mesura s’implementa per tal de promoure l’agilitat i 
senzillesa de l’administració municipal respecte el ciutadà

L’Ajuntament de Vilafranca, a tra-
vés de la regidoria de Governació,
ha decidit modificar el sistema de
sol·licitud dels permisos de terrassa
pel proper any 2021, buscant una tra-
mitació més senzilla i àgil, i que no
suposi un perjudici econòmic pels
restauradors. Aquesta iniciativa
també va en línia amb la voluntat
d’ajudar al sector de la restauració en
una situació difícil a causa dels efec-
tes del Covid19.

En aquest permís s’indicarà la su-
perfície màxima d’ocupació de la te-
rrassa que es concedirà per tot
l’any i el restaurador podrà ocupar
l’espai de terrassa segons li convin-
gui millor, sense haver de sol·licitar
ampliacions i reduccions com fins
ara. Aquest espai màxim de terrassa

correspondrà al que es tenia concedit
abans de la pandèmia, no correspon-
drà a les ampliacions excepcionals
de terrasses permeses durant la pan-
dèmia per tal d’ajudar al sector. D’al-
tra banda el cobrament es farà per
un import fix m2 i segons la super-
fície màxima d’ocupació, i es co-
brarà de forma trimestral mitjançant
domiciliació bancària.Aquest import

fix s’ha calculat per tal que no hi hagi
perjudici en el còmput global amb els
imports satisfets altres anys. Cal tenir
en compte que, atenent a que encara
es manté l’alarma COVID-19, hi
haurà una exempció durant el primer
trimestre del 2021 i per tant, el pri-
mer pagament es cobrarà en el mes
de juny de 2021, si no hi ha una am-
pliació del període d’exempció.

Miquel Medialdea ha explicat que
“confiem que el nou sistema, que
s’ha presentat prèviament al
Gremi de restauradors, sigui real-
ment una eina més senzilla i àgil de
gestionar els permisos i confiem
amb una prompta recuperació d’a-
questa i altres sectors afectats per
l’impacte negatiu de la pandèmia
en els seus negocis”.

Consulta les nostres webs. 
Trobaràs tota 

la nostra informació a:

www.socialistesdevilafranca.cat
www.fromerogamarra.cat

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 projecte de Cal Gallina guanya el
premi Peix per la prevenció d’incendis

El projecte Escola del Foc de Ca-
talunya, presentat per l’ADF La
Carrerada de Vilafranca ha guanyat
el premi Jordi Peix de la Diputació
de Barcelona, per a projectes d’in-
formació i sensibilització de la socie-
tat per la prevenció dels incendis. El
premi, que té una dotació econòmica
d’11.000 euros, va ser lliurat telemà-
ticament pel diputat de Mobilitat, Es-
pais Naturals i Prevenció d’Incendis
Forestals, Josep Tarín, al regidor de
Governació i Protecció Civil de Vi-
lafranca i president de l’ADF La Ca-
rrerada, Miquel Medialdea. El
projecte presentat consisteix en el
condicionament de l’espai verd mu-
nicipal de Cal Gallina, un pati inte-
rior d’illa situat al centre de
Vilafranca entre els c/ General Cor-
tijo, Amàlia Soler i Cal Bolet, com a

viver forestal per proveir les ADF i entitats de planter per a futures refores-
tacions i també crear-hi un espai d’educació ambiental, principalment per als
alumnes de les escoles. Es tracta d’un projecte pioner en el que hi ha impli-
cades nombroses entitats i associacions del territori. El regidor socialista,
Miquel Medialdea es mostrava molt content del reconeixement  i explicava
que “va sorgir la idea d’una Escola de Foc, per fer divulgació sobre els
aspectes bons i dolents que comporta el foc, a la qual s’hi poguessin
sumar altres entitats del territori i de fora”.

L’acte de lliurament del premi va ser virtual i va tenir lloc el passat 22 de novembre.

L’Espai Jove La Nau i el SIAJ 
adapten la seva oferta per continuar
donant serveis als i les joves
Des de la regidoria de Joventut,

amb Miquel Medialdea al capdavant,
es fa una valoració molt positiva de la
programació d’estiu, que es va poder
fer entre juliol i setembre, justament
després del confinament per la
COVID-19. En total es van oferir 23
activitats presencials. Miquel Medial-
dea ha remarcat que amb la progra-
mació d’estiu es va demostrar que “si
fas les coses bé i amb seguretat, es
poden fer activitats. Molta gent ens
ho ha agraït”. La programació de
tardor es va iniciar el 5 d’octubre amb
un horari adaptat a la nova programa-
ció tot garantint l’atenció i el compli-
ment de les mesures de seguretat
necessàries: desinfecció, ventilació,
distàncies i mascaretes.

Cal destacar també que aquest curs
escolar 2020/21 el grup del PTT d’
Auxiliar de vendes i comerç, degut a
la pandèmia, estarà ubicat de forma
temporal a La Nau per desenvolupar

la seva activitat lectiva de matins.
El regidor ha destacat la necessitat

d’oferir els serveis de La Nau i el
SIAJ tant en format presencial com
virtual “per poder adaptar-se als re-
queriments sanitaris canviants
sense deixar de prestar serveis als i
les joves”. Medialdea ha explicat que

la programació de La Nau incideix en
les mateixes línies de treball iniciades
aquest estiu per tal de donar resposta
a les demandes que els i les joves els
hi havien fet arribar: el benestar per-
sonal, el futur incert i el lleure-cul-
tura. Els diferents espais de La Nau
tornen ha estar a disposició dels i les
joves i de les entitats juvenils, per tal
que aquests hi puguin realitzar les
seves pròpies activitats. També per
adaptar l’espai a les restriccions de la
pandèmia l’espai de trobada s’ha re-
convertit temporalment en La Nau
Estudi, consistent en habilitar l’espai
per tal que els joves adolescents pu-
guin estudiar de forma individual o
en grup. 

La Nau i el SIAJ mantenen la seva
identitat virtual, posada en marxa du-
rant el confinament, fent una hibrida-
ció de les activitats i de l’atenció
oferint-se tant de forma presencial
com virtual. 
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Opinió

2020

El 2020 ha estat un any molt com-
plex per a tota la societat, però just l’a-
cabem amb la bona notícia de
disposar ja de diferents vacunes que
ens permeten imaginar un 2021 on el
distanciament social deixarà de ser, de
forma esglaonada, la norma bàsica de
convivència.

Aquest distanciament social ens ha
obligat al Servei de Joventut, igual que
a la societat en general, a accelerar el
nostre procés de digitalització per
poder continuar estant, encara que de
forma virtual, al costat dels i les joves.

El Servei d’Informació i Assessora-
ment als Joves (SIAJ) va reagendar
tots els assessoraments presencials
previstos en virtuals i una vegada reo-
berta l’oficina s’han mantingut les
dues opcions d’assessorament per tal
d’adaptar-se millor a les necessitats de
cada usuari. Durant aquests mesos
destacaria l’augment de consultes re-
lacionades amb beques diverses per
estudis, però també les consultes
sobre itineraris educatius i les referi-
des al tauler d’ofertes de feina que es
penja setmanalment al SIAJ. 

El nou Espai Jove La Nau, que tot
just celebràvem el primer any de fun-
cionament abans de l’esclat de la pan-
dèmia, també es va haver de tancar.
Un cop dur després de tot l’esforç fet
per promoure-hi la presència i interre-
lació del i les joves. Es va haver de pen-
sar i crear de la nit al dia una identitat
virtual per La Nau en un moment que
hi havia un allau d’oferta telemàtica i
quan ja detectàvem un cansament del
món virtual per part de molts joves.
Una vegada es va poder reobrir l’equi-
pament ja es tenia clar que la progra-
mació seria híbrida, presencial i
virtual. També es tenien clars els con-
tinguts a treballar-hi: la incertesa, la
salut emocional i continuar impulsant
la part lúdico-cultural entre els i les
joves. 

L’Alberg Municipal de Joventut vivia
una situació similar a la de La Nau.

Joventut
2020 i 2021
Miquel Medialdea
Regidor socialista de Joventut 
a l’Ajuntament de Vilafranca

(NOE) 4.10 de la Diputació de Barce-
lona, en el que hi participem conjunta-
ment els serveis de Joventut i Educació.
Aquest projecte, amb una duració pre-
vista de tres anys, consisteix a pro-
moure noves oportunitats educatives
en la lluita contra l'abandonament es-
colar prematur. Té quatre objectius es-
pecífics i el quart d’ells és el de
fomentar en la població juvenil, per
mitjà dels equipaments juvenils, la so-
cialització, l'autonomia i la vinculació
amb el seu entorn social. Aquí hi tindrà
un paper destacat tant el SIAJ com La
Nau, i confiem que serà una forma
d’enriquir els assessoraments i activi-
tats que ja oferim des dels dos equipa-
ment juvenils.

El darrer dels projectes que us volia
avançar, me’n guardo un parell per més
endavant, és la col·laboració amb el
Pla Local d’Habitatge a través del pro-
jecte de rehabilitació de l'edifici d'ur-
gències de l'antic hospital, al c/ Vidal,
per tal d’ampliar el parc d’habitatges
públics amb 12 allotjaments per al
col·lectiu jove. En aquest projecte el
Servei de Joventut donarà suport a l’O-
ficina Municipal d’Habitatge per tal d’e-
laborar un procés participatiu en la
definició dels serveis i distribució dels
habitatges, tipus el que es va seguir per
al disseny de l’Espai Jove La Nau. És un
projecte que ens fa molta il·lusió alhora
que responsabilitat, i amb el que volem
des del Servei de Joventut col·laborar
en la identificació i proposat de solu-
cions habitacionals per als i les joves de
Vilafranca.

Així que amb ganes d’encarar aquest
2021 per poder iniciar i desenvolupar
aquestes projectes tant il·lusionants i
engrescadors, i per tal de poder parlar
d’altres coses que no sigui el COVID19.

Després d’un any d’esforç i adaptació per
situar-lo i donar-lo a conèixer principal-
ment a través de la Xarxa d’albergs de Ca-
talunya (Xanascat) i després d’una
prometedora estrena en el Programa Va-
cances en Família de Xanascat es van
haver d’anul·lar totes les reserves i tancar
l’equipament. Un cop dur. Mentre no s’ha
pogut utilitzar com alberg turístic de jo-
ventut s’ha cedit el seu ús per atendre ne-
cessitats derivades de la pandèmia i s’ha
treballat internament en el disseny de
nous serveis que estem expectants de
poder presentar, com el de colònies esco-
lars. 

El Programa Informació i Dinamització
als Centres d'Educació Secundària (PID-
CES) es va haver d’interrompre tot man-
tenint, també de forma virtual, alguna de
les seves línies de treball. El suport que
s’ofereix a les entitats juvenils, especial-
ment als esplais, es va reforçar principal-
ment a l’estiu per tal de donar-los suport
en l’adaptació dels seus casals. Les sales
d’estudi s’han anat obrint i tancant segons
es permetia, adaptant-ne la capacitat i re-
forçant les mesures de prevenció.

Així que acomiadem l’any amb molt tre-
ball d’adaptació i molt de treball a l’om-
bra,que quan les vacunes ens ho
permetin, confiem poder presentar i re-
collir-ne els fruits.

2021

Pel 2021 el Servei de Joventut té en car-
tera molts projectes engrescadors i trans-
versals amb altres serveis de
l’ajuntament, tot i que en funció de l’evo-
lució de la pandèmia es podran desenvo-
lupar amb menor o major amplitud o
promptitud.

Primer destacaria la participació en el
Programa d'Intervenció Integral del Cen-
tre històric- carrer Comerç (PIICC), a tra-
vés de la iniciativa “A punt” amb la que es
generarà ocupació durant un any per a
quatre joves amb titulació superior de Vi-
lafranca per tal que aportin el seu talent
en el desenvolupament de diferents ini-
ciatives del PIICC. Aquests joves estaran
tutelats per diferents professionals de l’a-
juntament i s’ubicaran a les oficines de Jo-
ventut. Aquesta és una excel·lent
iniciativa que permetrà adquirir o com-
plementar una primera experiència labo-
ral i responsabilitat a talent jove en
situació d’atur o vulnerabilitat professio-
nal com a conseqüència de la crisis sani-
tària de la COVID19.

El següent projecte a destacar és el pro-
jecte Noves oportunitats educatives
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Converses d’actualitat a “Política 10x10  
10 preguntes, 10 conclusions”

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Agrupació de Vilafranca del Penedès
c/ Tossa de Mar, 20
08720 Vilafranca del Penedès (BCN)
Telèfon:
93 890 26 26
mail: vilafranca@socialistes.cat

“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. 

Consulta les nostres webs:  www.socialistesdevilafranca.cat
www.fromerogamarra.cat

Aquest 2020 hem començat el cicle de converses “Política 10x10. 10 preguntes, 10 conclusions” al nostre
canal de Youtube. La intenció del programa és treure conclusions sobre temes que ens afecten a través de la
conversa amb personatges destacats del món polític local i català. La primera edició va ser protagonitzada per
l’exalcalde de Vilafranca, Joan Aguado i el 1r secretari del PSC, FranCisco Romero, on van intercanviar les seves
impressions i preocupacions sobre la “Vilafranca després del Covid19”. La segona edició, va estar dedicada a
parlar sobre “El futur de l’Educació” amb la regidora, Lourdes Sánchez i el filòsof i exconseller d’Educació, Joan
Manuel del Pozo. 

També hem encetat un cicle d’entrevistes entre FranCisco Romero i personatges vilafranquins per a la història,
amb la intenció de deixar registrada la seva saviesa i testimoni vinculat al socialisme local a través dels anys.
Hem començat aquest cicle amb l’entrevista a Telm Huguet i a la Pepeta Parera, totes dues personalitats desta-
cades de Vilafranca pels seus valors i conviccions.  

Visualitza els vídeos al nostre Canal de Youtube “PSC Vilafranca”

Francisco Romero:
Tinent d'Alcalde 1r,
àrea d'Acció territorial
i Serveis urbans

fromero@vilafranca.org

Regidor de:
Urbanisme

Aquests són els nostres representants a l’Ajuntament de Vilafranca. 

Lourdes Sánchez:
Tinent d'Alcalde 5a

lsanchez@vilafranca.org

Regidora de:
Medi ambient
Habitatge

Ramon Zaballa:
Tinent d'Alcalde 3r, àrea
de Serveis a les Perso-
nes i Promoció Social

rzaballa@vilafranca.org 

Regidor de: Drets So-
cials Participació 
i Voluntariat

Miquel Medialdea:
mmedialdea@vilafranca.org

Regidor de:
Governació
Joventut

Montse Arroyo:
marroyo@vilafranca.org

Regidora de:
Igualtat, solidaritat i
cooperació


