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IdeaVilafranca atorgarà una beca
d’estudis de 1.500€ al jove que tingui
la idea més innovadora per a la ciutat

El passat mes d’abril, l’Agrupació
del PSC de Vilafranca va presentar la
primera edició del “IdeaVilafranca”
un esdeveniment anual amb la inno-
vació a les ciutats com a protagonista,
on s’hi portaran a terme conferències,
un reconeixement a entitats i el con-
curs d’idees per a joves IdeaVila-
franca.

Després d’haver estat en contacte
amb diferents col·lectius de joves i
haver presentat el concurs en dife-
rents àmbits, el grup de Joves del
PSC, que organitza el concurs, ha vist
adient ampliar el premi que s’atorga i
adaptar-lo a les necessitats que s’han
detectat entre el jovent.

Les dades d'atur assenyalen que la
pandèmia ha fet augmentar en un
20% l'atur juvenil i d'aquests el55%
són joves d'entre 25 i 29 anys amb el
nivell d'estudis de l'educació obliga-
tòria. Donat aquest context socioeco-
nòmic que està generant la crisi
sanitària del Covid, l’organització ha
decidit que el premi passi a tenir una
dotació econòmica per tal de recolzar
les i els joves en la seva formació.
Així el premi serà una beca de
1.500 euros per a despeses relacio-
nades amb l’educació.

El 1r Secretari del PSC de Vila-
franca, FranCisco Romero, ha desta-
cat la importància de donar un paper
protagonista als i les joves en la cons-
trucció del que han de ser les ciutats
del futur i per fer-ho “cal que els fa-
cilitem les eines necessàries perquè
es formin i es puguin forjar un
futur prometedor on desenvolupin

les seves potencialitats i talents”.
Per Romero, la beca “IdeaVila-

franca” és una “inversió i una
aposta pels nostres joves, per això
hem transformat el concurs en una
de les beques més importants de la
comarca”. Romero ha volgut desta-
car també el caràcter únic d'aquesta
proposta en una doble vessant "que
un partit polític posi a l'abast de la
ciutadania una beca i que sigui un
esdeveniment pensat per liderar la
innovació urbana amb la implica-
ció de la societat i especialment dels
joves".

El responsable de Política Munici-
pal de l’Executiva del PSC de Vila-
franca, Sergio Sánchez, ha recordat
que el concurs està destinat a perso-
nes de 16 a 35 anys i es poden fer
arribar les candidatures fins al 31 d’a-
gost. Sánchez exposava que “bus-
quem idees que aportin originalitat
i un canvi a la ciutat, que tinguin
lacapacitat d’impactar en diferents
àrees de la ciutat, que es pugui por-
tar a terme amb els recursos amb

Donat el context socioeconòmic que està generant
la crisi sanitària de la Covid, l’organització ha de-
cidit que el premi tingui una dotació econòmica
per tal de recolzar els joves en la seva formació.

Sánchez: “L'IdeaVila-
franca és una inversió i
una aposta pels nostres
joves, per això el conver-
tim en una de les beques
més destacades de la co-
marca”.

FranCisco Romero i Sergio Sánchez donant la notícia de la nova beca durant la roda de premsa. 

els que normalment compten els
ajuntaments i que tingui la possibi-
litat d’expandir-se en un teixit mu-
nicipal que la pugui aplicar”.

Es pot consultar tota la informació
a la web www.ideavilafranca.org
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El PIIC, el projecte prioritari de la legisla-
tura, que transformarà Vilafranca en una
ciutat compacte, cohesiva i diversa

El Pla d’Intervenció Integral del
Centre i c/del Comerç (PIICC) es
desenvolupa a bon ritme i ja s’han
presentat públicament diversos as-
pectes que posen de manifest la seva
singularitat. 

El PIICC és una clara aposta per a
la regeneració urbana sostenible i la
reactivació econòmica que posa en
marxa l’Àrea d’Acció Territorial i
Serveis Urbans, amb FranCisco Ro-
mero al capdavant. És per això que
l’embergadura d’aquest pla repre-
senta una autèntica llei de barris que
abastarà tota Vilafranca i pel qual
l’Ajuntament destina més de 9M€
que es poden veure augmentats amb
els fons europeus. Romero explica
que el PIICC “persegueix un des-
envolupament urbà sostenible i
integrat, que vol reforçar el Cen-
tre com a generador d’activitat de
serveis i de petites i mitjanes em-
preses (PIME) en base a connec-
tar-lo amb els diferents barris i
sobretot amb el c/ Comerç i l’eix
de la via” i ja ha avançat l’interès

setembre la urbanització del c/ del
Comerç i ja estan en marxa les obres
de la plaça del Carme i del c/Lluna.
Al 2022 es portarà a terme la reurba-
nització dels carrers Banys, Sant
Julià, General Prim i un tram del
St. Pere i al segon semestre es farà
el c/Tossa de Mar i la rambla de la
Girada. Al c/ Germanor es farà un
carril bici que enllaci amb el Passeig
Rafel Soler i la Girada. També en
aquest període s’iniciarà la construc-
ció dels allotjaments del c/Vidal. 

En total el PIICC representarà una
renovació de més de 25.000m2 de
superfície urbana. 

Francisco Romero a la presentació de la imatge gràfica del PIICC..

Les actuacions del PIICC comencen amb la urbanització del c/ Comerç i dels 
carrers del Carme i Lluna.

El PIICC té una inversió de
més de 9 MEUR. 
És com una llei de Barris,
però que abasta tota 
Vilafranca

que aquest projecte desperta a em-
preses de diferents sectors. 

El PIICC comptarà amb 32 inter-
vencions, 13 de les quals ja estan
engegades. Destaquen 8 projectes de
renovació urbana integral, el pro-
grama de contractació per a joves “A
punt”, la instal·lació de 602 llumi-
nàries LED i de plaques fotovoltài-
ques a 4 edificis públics. El PIICC
també contempla la construcció de
12 allotjaments nous per a col·lec-
tius amb necessitats d’accès a l’ha-
bitatge al c/ Vidal i ajuts directes per
a la millora de l’eficiència energè-
tica d’edificis particulars.

Pel que fa al calendari, s’inicia al

Els objectius del Pla d’Intervenció Integral del Centre i 
del c/Comerç (PIICC) són aconseguir una Vilafranca:

- ReActivada: impulsant l’economia i la creació de PIMEs que 
reforcin Vilafranca com a capital de serveis.

- ReValoritzada: recuperant espais urbans i històrics.
- ReNaturalitzada: esdevenint una ciutat més sostenible, més 

eficient energèticament i més respectuosa amb el medi ambient.
- ReConnectada: potenciant una mobilitat més sostenible

i la innovació urbana.
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Renfe adjudica les obres de millora de
l’estació de rodalies de Vilafranca
Els treballs suposen una inversió de 2,7 milions d’euros i permetran 
que l’estació sigui totalment accessible

El Pla incentivarà els circuits a peu, en bicicleta, en transport públic…en
definitiva potenciar una mobilitat més sostenible i inclusiva.

Renfe ha adjudicat les obres de mi-
llora d’accessibilitat de l’estació de
Vilafranca. Aquestes actuacions su-
posen una inversió de 2.751.878
euros i l’obra civil disposa d’un ter-
mini d’execució de 15 mesos des de
l’inici de les actuacions.

Després d’haver passat per un pro-
cés de participació ciutadana, el Pla de
Mobilitat es porta a aprovació al Ple
Municipal del mes de juliol. Aquest
serà el primer pla de mobilitat que
haurà tingut mai Vilafranca, fruit d’un
treball en equip i multidisciplinar, sub-
vencionat per la Diputació de Barce-
lona i elaborat i redactat conjuntament
per l’empresa especialitzada Mcrit i
l’equip tècnic de Mobilitat de l’Ajun-
tament. Pel tinent d’alcalde d’Acció
Territoral, FranCisco Romero, el Pla
serà una eina important de planeja-
ment de cara al futur de Vilafranca, del
qual ja se’n començaran a veure con-
crecions en les diverses actuacions del

Les principals actuacions consisti-
ran en l’adequació de l’estació per
esdevenir en totalment accessible:

- Renovació integral dels ascen-
sors, un d’ells amb connexió directa
entre vestíbul, andana i passarel·la

- Nova construcció de rampa d’ac-

Pla d’Intervenció Integral del Centre i
del Carrer Comerç (PIICC), que “in-
corporaran criteris del Pla com in-
centivar els circuits a peu, en
bicicleta, en transport públic…en
definitiva potenciar una mobilitat
més sostenible i inclusiva”.

El Pla apunta a que el caràcter com-

cés al vestíbul a l’entrada principal
de l’estació. Prolongació del vestíbul
i nova zona d'atenció al viatger.

- Adequació a normativa PMR dels
lavabos.

- Nova pavimentació i configura-
ció de vorada segons normativa
d’accessibilitat a totes les andanes.

- Adequació i millora de l’enllume-
nat de vestíbul i andanes.

- Nous encaminaments al vestíbul
i andanes.

- Millores en els sistemes d’infor-
mació. 

El tinent d’alcalde de l’Àrea d’Ac-
ció Territorial i Serveis Urbans,
FranCisco Romero, celebra que
aquesta actuació de Renfe coinci-
deixi amb la urbanització del c/ del
Comerç “hem aconseguit la pri-
mera inversió, som una de les 30
estacions en les quals renfe inver-
teix, això ens ajudarà encara més
a transformar el c/Comerç en una
de les artèries destacades de la
vila”.

Projecte de la rehabilitació de l’estació de rodalies a Vialfranca.

Vilafranca tindrà el seu primer Pla de Mobilitat 

pacte que presenta el nucli urbà afa-
voreix els itineraris a peu, ja que la
majoria de desplaçaments entre barris
no superen la barrera dels 10 minuts.
Per això els seus objectius són incre-
mentar la qualitat de l’espai públic per
als desplaçaments a peu i afavorir l'ús
de la bicicleta com a mitjà de trans-
port habitual. També es vol promoure
l'ús del transport públic, fomentar l'ús
racional del cotxe i aplicar mesures de
millora de la seguretat viària

Una altra part destacada és la de ga-
rantir una distribució de mercaderies
àgil i ordenada i reduir els nivells de
contaminació atmosfèrica i acústica
generats per la mobilitat urbana. 
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Ramon Zaballa: “És un punt d’inflexió en tot el que té a veure amb els
drets de la ciutadania i l’objectivitat màxima en l’accés als ajuts”.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de
Serveis a les Persones i Promoció
Social, i regidor de Drets Socials,
Ramon Zaballa ha posat en marxa
el nou Reglament Municipal Regu-
lador de Prestacions Econòmiques
de Caràcter Social. Després que el
reglament es vagi aprovar al Ple Mu-
nicipal del mes de juny passat, l’A-
juntament ha volgut presentar
aquesta eina a disposició de la ciuta-
dania.

El document, que deriva de l’apro-
vació fa un any del Catàleg de Pres-
tacions Socials, regula amb seguretat
jurídica les diferents prestacions so-
cials que atorga l’Ajuntament i és
fruit del treball conjunt dels Serveis
Socials i els Serveis Jurídics munici-
pals, amb la clara voluntat “d’en-
dreçar els ajuts que ja s’estaven
donant i dotar-los de la màxima
transparència, seguretat jurídica i
objectivitat per tal que siguin una
eina efectiva per ajudar la ciuta-
dania en la construcció del seu
futur”. En aquest aspecte, el regidor
assegura que el reglament “pretén
mantenir viu l’ascensor social sota

El nou reglament de prestacions econòmiques en-
dreça els ajuts de Serveis Socials sota els princi-
pis de transparència i justícia social i redistributiva

Roda de premsa de presentació del nou reglament. 

dos principis: la igualtat d’oportu-
nitats i la justícia social i redistri-
butiva, perquè les persones
vulnerables puguin mantenir les
seves aspiracions”. El document
també dóna un pas important a l’-
hora d’actuar tècnicament i profes-
sionalment i representa un “punt
d’inflexió en tot el que té a veure
amb els drets de la ciutadania i
l’objectivitat màxima en l’accés
als ajuts". També explica que da-
rrere de cada ajut, excepte en els que

són d’urgència i que tenen a veure
amb l’alimentació, “hi ha un pla de
treball amb el seguiment professio-
nal en el qual la família que rep l’a-
jut es compromet a posar de la seva
part per revertir determinades di-
nàmiques o despeses, per exemple.
Els Serveis Socials tenen aquesta
funció educativa i preventiva”. El
document del reglament, els ajuts i
els requisits per a obtenir-los es
poden consultar a la web dretsso-
cials.vilafranca.cat/ajuts

Som municipi pilot del Desplegament d’Oficines
de Gestió de Prestacions Socials Municipals

El programa pilot de la Diputació
de Barcelona, s’emmarca en un pro-
jecte que té per objectiu implementar
un nou model de polítiques locals per
a la garantia d’ingressos i la cober-
tura del drets socials bàsics de la ciu-
tadania, a través de serveis i oficines
locals adreçades a pal·liar la vulne-

rabilitat econòmica. Aquestes ofici-
nes articularan les ajudes econòmi-
ques locals a les persones en situació
de pobresa o vulnerabilitat social, a
través de procediments més àgils, es-
pecialitzats, digitalitzats i intercon-
nectats amb les prestacions d’altres
administracions. Alhora, permetran
alleugerir la feina dels serveis socials
que actualment es troben amb moltes
demandes de necessitats econòmi-
ques que dificulten poder dedicar

temps a l’acompanyament social.
Ramon Zaballa, explica que “ens
permetrà especialitzar una part
del personal administratiu en la
gestió de les prestacions econòmi-
ques i mantenir intacta la nostra
prioritat metodològica com és l’a-
tenció preventiva i l’acompanya-
ment especialitzat a les persones
vulnerables de Vilafranca per part
del personal tècnic”, ha afirmat el
regidor socialista.

Permetrà alleugerir la
feina dels Serveis Socials
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Aprovació inicial del Pla Local d’Habitatge,
un dels pilars de la regidoria

Ajuts a l’eficiència energètica dels edificis

Lourdes Sánchez, regidora d’Habitatge i Medi Ambient, destaca el pes 
d’aquesta eina com a base de les polítiques d’habitatge els propers 6 anys

pilars fonamentals de la regidoria ac-
tualment, junt amb els Plans de reha-
bilitació i els Programes d’ampliació
del parc d’habitatge.

Pel que fa als Plans de rehabilita-
ció, l’Ajuntament s’ofereix a finan-
çar la rehabilitació d’habitatges buits,
a canvi que es lloguin a preus asse-
quibles durant uns anys.      I en el
cas que els propietaris posin direc-
tament els habitatges a la borsa
d’habitatge assequible, l’Ajunta-
ment els bonificarà el 50% de l’IBI

El darrer Ple d’aquest curs pre-
sent es durà a terme l’aprovació ini-
cial del Pla Local d’Habitatge, que
serà aprovat definitivament el proper
mes de setembre i que és una eina es-
sencial per fer polítiques d’habitatge
a nivell municipal.

El Pla Local d’Habitatge és el
marc de les polítiques d’habitatge
dels propers 6 anys. Serveix per pla-
nificar tots els temes d’habitatge, or-
ganitzar les competències municipals
i un instrument imprescindible per
concertar subvencions amb altres ad-
ministracions, especialment amb la
Generalitat.

En la seva elaboració, ha destacat
especialment el procès participatiu,
ja que tant a la fase de diagnosi com
a la fase de propostes s’ha obert la
participació a molts col·lectius diver-
sos: tècnics municipals, agències im-
mobiliàries, associacions de veïns,
grups polítics, la comissió d’habi-
tatge i enquestes online per a la par-
ticipació ciutadana.

Aquest seria un dels tres elements
que Lourdes Sánchez defineix com a

i afrontarà els impagaments o des-
perfectes que puguin donar-se.

D’altra banda, la regidoria està tre-
ballant per adquirir immobles, mit-
jançant el dret de tanteig i retracte,
amb la fi d’ampliar el parc d’habi-
tatge assequible.

Lourdes Sánchez, regidora d’habitatge i medi ambient,
presentant la nova Oficina Local d’Habitatge

La regidora de Medi Ambient i
Habitatge, Lourdes Sànchez, ha
anunciat una partida de 120.000
euros inclosa en el pressupost muni-
cipal d’enguany per a ajuts a la reha-
bilitació d’habitatges per millorar-ne
l’eficiència energètica. 

“Es tracta d’una iniciativa sor-
gida del Pla Local d’Habitatge.
L’objectiu és que s’hi puguin pre-
sentar projectes per millorar els aï-
llaments, les façanes, els
tancaments (finestres, balconeres,
etc) dels edificis privats”, ha dit la

regidora. 
La convocatòria d’ajuts es podria

obrir al setembre, els ajuts podran
finançar fins a un 30% del cost de
la inversió i la convocatòria està
oberta a tot Vilafranca i no a una àrea
concreta. 

La regidora ha avançat aquesta in-
formació  “perquè els propietaris i
les comunitats puguin anar prepa-
rant els seus projecte per tenir-los
llestos per quan s’obri la convoca-
tòria”.

FranCisco Romero i Lourdes Sánchez.

Es vol potenciar la 
rehabilitació i la borsa  
d’habitatge assequible  

- L’Ajuntament s’ofereix a fi-
nançar la rehabilitació d’habi-
tatges buits, a canvi de que es
lloguin a preus assequibles du-
rant uns anys.

- Els propietaris posin direc-
tament els habitatges a la
borsa d’habitatge assequible,
l’Ajuntament els bonificarà el
50% de l’IBI i afrontarà els im-
pagaments o desperfectes que
puguin donar-se.
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La substitució de lluminàries per led, es-
talvi de 225.000 KWh i 72 tones de CO2
L’Àrea d’Acció Territorial i Ser-

veis Urbans amb el socialista Fran-
Cisco Romero al capdavant,
substituirà 602 punts de llum, un
8% de tots els que hi ha a Vila-
franca durant aquest any 2021.
Aquestes actuacions han començat
al juliol i tenen diferent abast.
Aquest canvi a llums led, valorat en
140.000 euros, significarà una re-
ducció de la potència elèctrica ins-
tal·lada de 54KW menys i una
reducció de l’energia consumida
cada any de 225.000 KWh menys.
L’Ajuntament obtindrà un estalvi
econòmic de 36.046€ cada any i un
estalvi mediambiental de 72 tones
d’emissions de C02 a l’atmosfera
menys cada any. 

D’altra banda al setembre s’inicia-
ran les obres d’instal·lació de pla-
ques als edificis de l’Ateneu
Municipal, la Fassina i VINSE-
UM, amb un pressupost de 170.000
euros, que evitaran  l’emissió de 55
tones de CO2 a l’atmosfera cada
any. En paral·lel s’està treballant en

FranCisco Romero presenta un nou paquet d’actuacions en favor de
la sostenibilitat i eficiència energètica “és important que Vilafranca
disposi d’aquest tipus de projectes perquè puguem rebre el suport dels
Fons Europeus de reconstrucció”

la redacció dels projectes per
instal·lar plaques als edificis de l’E-
nològica, el Mercat Sant Salvador, el
pavelló de la Gamba, la llar d’infants
El Parquet o l’escola Cristòfor Mes-
tre, amb vistes a executar les obres el
2022.

El carril bici que connecta els polígons de
l’avinguda Tarragona a punt al novembre
El nou carril bici connectarà 5

polígons industrials entre Vilafranca
i Santa Margarida i els Monjos cre-
ant una connexió segura per a via-
nants i bicicletes des del nucli urbà
fins al Centre Àgora passant per 5
polígons industrials, 4 de Vilafranca
i un d’Olèrdola, amb un volum d’u-
nes 200 empreses i uns 2.000 treba-
lladors. 

Francisco Romero explicava que
els treballs, iniciats al mes de febrer,
van a bon ritme i s’espera que la pro-
pera tardor estiguin acabats el 1r i el
2n tram. El primer anirà de la ro-
tonda “de les palmeres,” al costat de
l’àrea d’autocaravanes, fins a l’Hotel
Air Penedès, amb una longitud de 2
km, i el segon anirà de l’hotel fins a

la depuradora d’aigües, amb una lon-
gitud de 400m. Allà ha d’enllaçar
amb el carril bici que l’Ajuntament
de Santa Margarida i els Monjos té
previst construir fins al seu nucli
urbà.

Romero ha comentat que el primer
tram té un cost de 1,2ME i el 73%
del cost està subvencionat per la Di-

putació de Barcelona, mentre que per
al segon tram el pressupost és de
391.000 euros i està subvencionat en
un 30% pels Fons FEDER. Actual-
ment està en obres el primer tram i
es preveu la finalització a final de se-
tembre. El tinent d’alcalde explicava
que, per no condicionar l’ús comer-
cial dels diferents establiments al
llarg de l’avinguda Tarragona,
“s’està mantenint un estret con-
tacte amb les diverses empreses”.

FranCisco Romero i Lourdes Sánchez. Font. Web ajuntament
de Vilafranca

Serà un carril segregat de la resta
del vial i amb paviment diferen-
ciat, el manteniment de l’arbrat
existent i enllumenat tipus led, que
permet estalviar energia i és més
sostenible. 

Primer paquet 
de canvi de LEDS
C/ Progrés i Hermenegild Clascar i c/

Amàlia Soler, Boters, Bisbe Morgades,
Migdia, Cal Bolet, Casal i Santa Digna.
Al barri del Centre se substituirà l’en-
llumenat del c/ Muralla dels Vallets. A
la Girada la rambla de la Generalitat,
el parc de la Pau i la plaça dels Drets
Humans. Al Molí d’en Rovira el canvi
afectarà la ronda de Mar i el parc del
Molí d’en Rovira. Al Poble Nou se subs-
tituirà l’enllumenat dels c/ Salvador
Espriu, Creixell i passatges del Mig i de
Maria Mercè Marçal. A les Clotes, a la
pl. Antoni Massanell Esclassans. Al Po-
lígon Industrial Domenys II el canvi
afecta el sector entre av. Tarragona i
la riera de Llitrà i a la Zona Esportiva
els Camps de Futbol 2 i 3.



Reconeixement a les persones volun-
tàries del programa “Obrint camins”

va ser un èxit. “Vilafranca és soli-
dària, amb una societat implicada
en la cura de la seva gent. És un
immens orgull formar part d’una
societat que estima les persones
grans i les atén amb amor i res-

pecte”, afegia Zaballa.

El programa, que s’ha anat prorro-
gant a petició dels usuaris i dels vo-
luntaris, continuarà adaptant-se al
ritme que el context requereixi.

L’Ajuntament de Vilafranca  ha fet
un acte de reconeixement a totes les
persones voluntàries del programa
Obrint Camins, de suport a les per-
sones grans que viuen soles. El regi-
dor socialista de Drets Socials,
Ramon Zaballa, va presidir l’acte de
lliurament de diplomes. Totes les
persones voluntàries van rebre un di-
ploma en agraïment a la seva tasca.

El programa Obrint Camins és una
iniciativa de la regidoria de Gent
Gran de l’Ajuntament de Vilafranca
per combatre la solitud no desitjada
de les persones grans. Es va iniciar fa
dos anys com un projecte pilot i fa un
any, amb la pandèmia, es va adaptar
al context, mantenint l’èxit de la pri-
mera edició en format presencial.
“La pandèmia ens va tancar a casa
i ens va obligar a reinventar-nos”,
explicava el regidor. L’atenció tele-
fònica va ser l’alternativa per garan-
tir el contacte amb les persones grans
que viuen soles i la crida de volunta-
riat per continuar amb el programa
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Una de les voluntaries, Roser Lozano va rebre el diploma d’agraïment de mans del regidor Ramon Zaballa, per a la
seva tasca a l’Obrint Camins.

L’Ajuntament destina 35.000€ a beques per
a l’assistència d’infants als Casals d’estiu

Seran 141 infants d’educació in-
fantil i primària els que disposaran de
beques per participar en els casals
d’estiu organitzats a cinc escoles vi-
lafranquines. Aquests casals disposa-
ran de vetlladors per garantir la plena
inclusió dels infants. L’Ajuntament,
a través de la regidoria de Drets So-
cials, amb Ramon Zaballa al capda-
vant, hi destina 35.000 euros. 8
famílies vulnerables més rebran ajuts
per import de 1.870 euros per poder
assistir a activitats de lleure infantil
no conveniades i organitzades per en-

titats esportives o culturals de la vila.
“Aquestes beques afavoreixen la
inserció socieducativa en aquells
infants que pateixen risc d’exclusió
social”, afirma Zaballa. 

També s’ha signat un conveni de
col·laboració amb la Fundació Pere
Tarrés per a la realització d’unes co-
lònies becades a 12 adolescents la se-
gona setmana d’agost. “Les colònies
són una eina més en el treball so-
cioeducatiu amb les i els adoles-
cents i per afavorir la participació
del grup, l’abordatge de l’aïlla-

ment i facilitar la circulació social
cap a altres activitats normalitza-
des”, assegura el regidor. 

D’altra banda, Ramon Zaballa ha
agraït la tasca de l’associació
RESSÒ, que gestiona el Rebost Soli-
dari, i que atén anualment les neces-
sitats alimentàries d’unes 1.500
famílies i que durant aquest estiu farà
arribar 15.000 euros en targetes so-
lidàries d’un import de 50 euros ca-
dascuna i que permetran arribar a un
total de 237 infants de famílies en si-
tuació de risc.

“Pretenem reduir les desigualtats afavorint la participació dels infants amb risc d’exclusió socials a les
activitats de lleure educatiu. Amb les targes alimentàries, garantim una alimentació adequada en els
períodes no lectius, quan les famílies no disposen de beques menjador”.
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El PIICC també aposta
pel talent jove amb la
posada en marxa de 
4 plans d’ocupació 

A partir de setembre el SIAJ disposarà d’un
servei d’assessoria especialitzada en 
orientació personal i de la salut pels joves

El programa A. (A punt), és una
iniciativa vinculada al Pla d’Inter-
venció Integral del Centre i c/ Co-
merç (PIICC) i consisteix en un pla
d’ocupació mitjançant el qual s’han
contractat durant un any 4 joves de
fins a 35 anys amb titulació superior
per treballar en tasques relacionades
amb el PIICC. Després de passar el
procés de selecció corresponent, els
perfils dels joves que han estat con-
tractats i són un/a tècnic/a en eficièn-
cia energètica, un/a tècnic/a en gestió
i difusió de dades, un/a tècnic/a de di-
namització juvenil i cultural i un/a
tècnic/a en habitatge.

El regidor d’Urbanisme, Francisco
Romero explica que el programa A.
“és una part important del PIICC.

4 joves amb titulació superior ja treba-
llen en tasques relacionades amb el
PIICC a través del programa A punt 

És afegir una mirada jove a les ac-
tuacions previstes en el pla”. Se-
gons Romero, el PIIC ha d’ajudar a
fer front a la crisi econòmica provo-
cada per la pandèmia i “especial-

ment al sector de la gent jove, que
ha patit dues crisis i que està pre-
parada, amb qualificació i amb
ganes de consolidar la seva trajec-
tòria professional”.

El SIAJ és un referent de l’asses-
sorament juvenil a Vilafranca en
l’àmbit de l’educació i la mobilitat in-
ternacional per a joves. El seu servei
s’ha anat ampliant conforme a les
noves necessitats detectades, desen-
volupant mesures específiques per
oferir un servei d’informació, orien-
tació i assessorament en el màxim
nombre possible d’àmbits en relació
a les necessitats i els interessos de la
població juvenil. D’ençà de la pandè-
mia s’ha pogut veure com l’àrea de la
salut en general s’ha convertit en una
prioritat. En aquest sentit el regidor
socialista de Joventut, Miquel Me-

dialdea, considera que aquesta crisi
és “una bona oportunitat per obrir
nous canals d’atenció al jove que
permetin al SIAJ continuar sent el
servei de referència, per això es vol
continuar ampliant les assessories
especialitzades que s’ofereixen des
del SIAJ, posant en marxa l’asses-
soria especialitzada en orientació
personal i de la salut“. 

El nou servei que entrarà en marxa
al setembre, servirà per tal d’infor-
mar, orientar i assessorar a qualsevol
jove, i si s’escau al seu entorn fami-
liar, en qüestions com la gestió d’e-
mocions, la dificultat en les relacions

personals, els conflictes familiars o
de parella, les situacions d’estrès o
angoixa, els problemes d’autoestima
i els sentiments de desorientació o
desmotivació així com també sobre
l’alimentació, la sexualitat o drogo-
dependències. Es realitzaran activi-
tats de dinamització de la informació
juvenil. En el cas que sigui necessari,
també es disposarà d’assessoria per-
sonalitzada a qualsevol jove que re-
quereixi atenció i orientació
individual per dur a terme els seus
projectes personals, i realitzar l’a-
companyament que requereixi se-
gons la situació del/de la jove.

Els quatre joves estan contractats des del mes de març. Font. Web ajuntament de Vilafranca
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La Nau estrena equipament audiovisual
La Nau ja ha estrenat el nou equi-

pament audiovisual i de so que s’ha
instal·lat entre finals de 2020 i prin-
cipis de 2021. El regidor socialista de
Joventut, Miquel Medialdea, ha ex-
plicat que el nou equipament “ofe-
reix noves potencialitats per dur a
terme activitats relacionades amb
l’audiovisual. Entenem que és una
aposta per la qualitat i per diversi-
ficar les possibilitats de La Nau,
que podrà acollir noves iniciatives
i més potents”. Medialdea apunta
també que properament es preveu
equipar la sala amb un escenari propi
per a concerts i espectacles en viu i la
Nau també comptarà amb bucs d’as-
saig per a grups de música. 

L’estrena del nou equipament va
tenir lloc amb la projecció del docu-
mental “La Sra. Tomasa. La historia
se repite” i la taula rodona posterior
amb els diferents artistes del grup.

Programació d’estiu de La
Nau

La nova temporada d’estiu s’allar-
garà fins el 25 de setembre i està
adreçada a joves de 13 a 30 anys. No-
vament s’ofereix un doble programa
d’activitats, per a adolescents de 13 a
17 anys i per a joves de 16 a 30, en
total 28 propostes, d’aquestes 13 són
activitats formatives. “Després d’un
any marcat per la pandèmia i de
molta activitat virtual, volem recu-
perar certa normalitat i la màxima
presencialitat possible. Amb totes

les mesures sanitàries vigents,
volem que la Nau continuï sent un
espai de trobada”, ha afirmat el re-
gidor socialista. Medialdea remar-
cava els objectius per donar resposta
a la nova realitat social dels i les joves
en aquest context de pandèmia.
“Volem promoure el benestar per-
sonal dels joves fent un abordatge
integral de la salut; donar eines, co-
neixements i recursos per enfron-
tar-se a un futur incert i millorar
els processos d’emancipació que
s’han vist afectats per la crisi; i ofe-
rir espais segurs de socialització i
lleure saludable”, ha afirmat.

3a edició de les escenes
fresques

També es recuperen les Escenes
fresques de La Nau, el cicle d’espec-
tacles de petit format que va néixer el

primer estiu de l’espai jove, fa tres
anys, adreçat especialment als i les
joves a partir de 18 anys, i que ha tin-
gut molt bona acollida en les dues an-
teriors edicions. El cicle tindrà lloc
els dimecres al vespre fins a l’11 d’a-
gost a l’espai exterior de La Nau. Les
escenes fresques tindran varietat
d’estils i combinaran artistes profes-
sionals amb artistes joves locals, do-
nant oportunitats al talent jove de
casa nostra amb un bon nivell i que
no té ocasió d’entrar en les programa-
cions. 

A causa de la pandèmia, l’afora-
ment màxim del pati de La Nau, serà
de 50 persones i les actuacions també
s’emetran en streaming per les xarxes
socials del servei de Joventut.

La reserva de les invitacions i per a
més informació de les diverses acti-
vitats podeu consultar el web 

joventut.vilafranca.cat

S’enceta nova programació d’estiu de La Nau amb prop de 30 propostes per a joves

És una titulació oficial que permet treballar en menjadors escolars, casals i centres oberts,
casals d’estiu, etc... i és una feina que es pot compaginar amb altres treballs i estudis

3a edició del Tresca Jove (Curs de Monitor/a de Lleure)

Un any més la Fundació Catalana de l’Esplai (Fundesplai) i el servei de Joventut de l’Ajuntament de Vila-
franca ha ofert a les persones joves  en situació d’atur l’oportunitat de formar-se en l’àmbit de l’educació en el
lleure, a través del títol oficial de Monitor/a de Lleure infantil i juvenil (homologat per la Direcció General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya). Es tracta d’un projecte finançat al 100% per la Cambra de Comerç de
Barcelona. El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, recorda que ja és el tercer any que es porta a terme i
destaca que es tracta d’ajudar al desenvolupament personal dels joves “compta amb una part d’acompanya-
ment a la inserció laboral, que el fa molt interessant, en un moment en què els joves tenen un futur com-
plicat laboralment. Des de la Nau volem aportar el nostre granet de sorra per oferir formació i
acompanyament als joves per empoderar-los i que la puguin afegir al seu currículum”.

Miquel Medialdea a la roda de premsa de presentació del nou equipament audiovisual. Font. Web ajuntament de Vilafranca



11 AgrupacióVilafranca
Juliol 2021

Té com a objectiu
apropar els conceptes
d’igualtat, violència
masclista i donar a 
conéixer els recursos
disponibles a l’Àrea
d’Igualtat  

Les 52 obres presenta-
des al concurs de 
calendaris del 8M 
protagonistes d’una
exposició a la Nau

Vilafranca commemora el
Dia Internacional pels Drets
del Col·lectiu LGTBI
Vilafranca ha commemorat el 28

de juny, Dia Internacional pels Drets
del Col·lectiu LGTBI amb tres actes,
una Hora del Conte, una exposició i
el passi d’una pel·lícula. La regidora
socialista d’Igualtat de l’Ajuntament
de Vilafranca, Montse Arroyo, ha
destacat que amb aquestes activitats
“es vol trencar els perjudicis que
encara hi ha a l’entorn del col·lec-
tiu LGTBI, perquè són moltes les
persones que estan patint discrimi-
nacions lgtbifòbiques. Fem que el
28 de juny tothom se'l faci seu i
sigui un dia de reivindicació i sen-
sibilització”.

D’altra banda en el marc de les po-
lítiques d’Igualtat i LGTBI i amb el

suport de la Diputació de Barcelona,
el 17 maig, Dia Internacional contra
l’LGTBI-fòbia, es va portar a terme
la presentació del llibre LGTBI:
Claus bàsiques, a càrrec dels seus au-
tors, Eugeni Rodríguez, president de
l’Observatori Contra l’Homofòbia
Centre LGTBI de Barcelona, i Cris-
tian Carrer, coordinador tècnic. La
presentació del llibre va tenir lloc a
la biblioteca Torras i Bages, a càrrec
d’ambdós autors. Arroyo assenyala
que “cal incrementar la conscièn-
cia sobre l’homofòbia, la transfò-
bia i la bifòbia, per tal de seguir
treballant des del món local per
garantir els drets d’aquest col·lec-
tiu”.

Fins el 30 de setembre es pot visi-
tar al vestíbul de l’Espai Jove La Nau
l’exposició dels treballs presentats al
concurs de calendaris del 8M-Dia In-
ternacional de les Dones organitzat
per la regidoria d’Igualtat de l’Ajun-
tament de Vilafranca.

Aquesta exposició recull els 52 ca-
lendaris que es van presentar en l’e-
dició d’enguany del concurs de
calendaris, amb el lema “Abraçades
des de la sororitat”, un neologisme
forjat a partir del terme llatí soror
(germana) que expressa agermana-
ment i solidaritat. La guanyadora del
concurs va ser la il·lustradora, Ra-
quel Hidalgo. El premi ha consistit
en 700 euros.

Formació sobre igualtat de gènere
adreçada a les AV de Vilafranca

Per primera vegada la regidoria
d’Igualtat de l’Ajuntament de Vila-
franca, amb la socialista, Montse
Arroyo, al capdavant ha portat a
terme la jornada de la formació sobre
igualtat de gènere per a les persones
que formen part de les juntes de les
Associacions de Veïns i Veïnes de Vi-
lafranca.

La formació té per objectiu apropar
a aquest col·lectiu de persones con-
ceptes com la igualtat de gènere, la
violència masclista i altres, així com
els recursos disponibles a l’Ajunta-

ment de Vilafranca vers les polítiques
d’igualtat.

La formació, que consta de 6 hores
de durada repartides en dos dissabtes
al matí a l’Escorxador, va  a càrrec de
la sociòloga, Blanca Moreno, i hi van
assistir una quinzena de membres de
les juntes de les AV de Vilafranca. La
regidora ha destacat la importància
d’aquesta formació per tal que les as-

sociacions de veïns “puguin col.la-
borar amb les administracions a
l’hora d’ajudar a detectar situa-
cions d’abús o  de violència mas-
clista” i va agrair el paper i la
implicació de les juntes de les AV,
“que de forma altruista dediquen
el seu temps lliure a formar-se per
donar un bon servei a la ciutada-
nia”.

Montse Arroyo a la formació de les AV. Font. Web ajuntament de Vilafranca
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L’Alberg Municipal reobre portes 
redistribuint espais interiors i guan-
yant un pati exterior independent

La reobertura de l’equipament de
l’Alberg Municipal de Joventut i les
millores que s’hi han efectuat darre-
rament, s’ha portat a terme amb la in-
tenció que pugui seguir acollint usos
turístics. El regidor socialista de Jo-
ventut de l’Ajuntament de Vilafranca,
Miquel Medialdea, ha recordat que,
amb motiu de la pandèmia, l’equipa-
ment va estar tancat durant mesos
l’any passat i a finals de març va fi-
nalitzar la cessió a la Creu Roja per a
l’allotjament de persones positives de
COVID que no podien fer l’aïllament
a casa. Un cop recuperat l’ús, l’alberg
ja està obert els caps de setmana i ja
hi ha reserves fetes per a allotja-
ments. El regidor ha destacat que en
els darrers mesos s’ha aprofitat per
fer millores en l’equipament com un
accés propi separat del de la Fassina
i el tancament del pati “creant un
espai atractiu i agradable equipat
amb mobiliari d’exterior”. Medial-
dea ha recordat que l’equipament vi-
lafranquí és a la xarxa jove d’albergs
de Catalunya XANASCAT i a la
Red Española de Albergues Juve-

niles. L’alberg està obert a un públic
familiar i com a tal acull des de juny
reserves del programa Vacances en
Família. 

Un altre aspecte que es vol poten-
ciar en aquesta reobertura és l’ús per
a entitats i associacions sense per-
noctació per tal que puguin celebra-
hi les seves trobades, celebracions,
activitats, àpats, etc… Així mateix, i
pel que fa a les millores en el pati, ex-
plicava que s’ha adquirit nou mobi-
liari per celebrar esdeveniments a

l’exterior per a unes 60 persones.
Una altra inversió a més llarg termini
té a veure amb la substitució de les
lliteres que podria fer guanyar places
a l’alberg. De les 60 actuals passa-
ria a 72. Miquel Medialdea ha expli-
cat que les inversions previstes com
les mosquiteres o els canvis de llite-
res són fruit de les enquestes de sa-
tisfacció que es fan als usuaris i que
el fet d’incrementar places farà que
l’alberg pugui guanyar en viabilitat
econòmica.

Imatge de la roda de premsa. Font: web Ajuntament de Vilafranca

Concurs “Vilafranca
Natura al Balcó 21”

Actuació popular per a la retirada de
canya americana a la riera de Llitrà

El passat mes de maig, coincidint
amb el mes de les flors, l’Ajuntament de
Vilafranca va convocar el concurs d’Ins-
tagram Vilafranca Natura al Balcó. L'ob-
jectiu del concurs, en el marc de la
campanaya ReNaturalitzem Vilafranca,
passa per fomentar el verd urbà en bal-
cons, patis i jardins i, alhora, donar su-
port a les floristeries locals. En aquesta
2a edició hi han participat un centenar
de fotografies. Cada categoria ha conce-
dit tres premis: un 1r premi de 150 euros,
un 2n premi de 100 euros, i un tercer
premi de 50 euros, tots tres premis a bes-
canviar per plantes i flors a les floriste-
ries locals. També s’ha establert un
premi addicional per un jardí o balcó de
la comarca.

En el marc de la Setmana de la Natura,
i amb el suport de l’ADF “La Carre-
rada”, el servei de Medi Ambient de l’A-
juntament amb la regidora socialista,
Lourdes Sánchez, al capdavant ha orga-
nitzat una actuació per a la retirada de
canya americana. En els darrers anys,
s’han fet diverses actuacions per la res-
tauració del bosc de ribera a les rieres de
Llitrà i l’Adoberia. Però és una espècie
molt persistent, i en molts punts, tornen
a aparèixer rebrots. Amb l’actuació es
busca donar a conèixer aquesta proble-
màtica i alhora, implicar a la ciutadania
a col·laborar trepitjant els rebrots de
canya i ajudant a retirar-ne les arrels ho-
ritzontals per les quals s’expandeix.
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Vilafranca destina 3.000€ per a l’en-
viament de material sanitari a l’Índia
L’Ajuntament, en el marc de la regidoria de Solidaritat i Coo-
peració, ha respost a la crida del Fons Català de Cooperació

L’Ajuntament de Vilafranca ha fet
una aportació de 3.000€ al Fons Ca-
talà de Cooperació al Desenvolupa-
ment (FCCD) per a l’enviament
urgent de respiradors a l’hospital
Ahalya a Gunpur de la ciutat
d’Adhra Pradesh (Índia). El projecte
s’emmarca dins la Campanya d’E-
mergència Món Local Covid19, que
el FCCD va obrir el maig de 2020
per fer front als efectes de la pandè-
mia arreu del món. L’objectiu és
poder reunir el màxim de suports per

evitar que aquesta crisi a l’Índia sigui
encara més greu.

L’Ajuntament, en el marc de la re-

gidoria de Solidaritat i Cooperació,
ha respost a la crida del Fons Català
i ha signat el compromís de la  des-
tinació de 3.000€ al projecte. La re-
gidora socialista, Montse Arroyo,
destaca que l’Ajuntament de Vila-
franca és membre des de l’any 1987
del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i que participa ac-
tivament, essent membre de diverses
comissions de treball i col·laborant
mitjançant campanyes d’emergèn-
cia.

Webinar: Nicaragua i dels projectes de cooperació a Puerto Cabezas
El passat 4 de maig es va presentar a la ciutadania l’estat d’execució dels

projectes que Vilafranca té actius en el context de l’agermanament amb Puerto
Cabezas.  S’han desenvolupat nombroses activitats de cooperació. Actual-
ment hi ha diverses iniciatives en execució, com el suport a l’alberg de víc-
times de violència del moviment de dones Nidia White, a la Comunitat
indígena de Wawa Bar, en el marc de la reconstrucció de la zona, molt mal-
mesa després del pas dels huracans ETA i IOTA el novembre de 2020. La re-
gidora socialista de cooperació, Montse Arroyo posa en valor l’agermanament
amb Puerto Cabezas i aquesta webinar “per tal de poder compartir mirades i apropar realitats en el marc
de l’Educació per a la Ciutadania Global”.

L’Oficina del Voluntariat
renova la seva pàgina
web i reactiva les crides

El taller de la memòria torna a ser
presencial

L’Oficina del Voluntariat ha dut a
terme l’actualització de la pàgina web de
cara a la desescalada que s’ha engegat, l’o-
ficina s’ha preparat per a obrir-se de nou a
la ciutadania amb nous continguts i crides
de voluntariat actualitzades segons les ne-
cessitats i demandes actuals. El web és
participacioivoluntariat.vilafranca.cat

L’Oficina del Voluntariat convida tothom
a accedir a la pàgina web per conèixer i
participar de les seves activitats. Per a ser
atès a l’Oficina del Voluntariat, cal dema-
nar cita prèvia des de la mateixa web o per
via telefònica / whatsapp al 608349528.

Coincidint amb la millora
de la situació sanitària, s’ha
decidit reprendre els tallers
de la Memòria, al ser un
espai important i molt útil
per a les persones que des-
envolupen l’activitat. El re-
gidor de Drets Socials,
Ramon Zaballa, assegura que el taller “pretén retardar l’envelliment
de la persona, però també facilita la socialització al ser un espai
de trobada i ens permet detectar necessitats importants que els
usuaris puguin tenir”.

La regidoria està també a l’espera que de cara al setembre, amb la
represa de les activitats del proper curs, ja es pugui recuperar la nor-
malitat en la majoria de les activitats adreçades a la gent gran.

Font. Web ajuntament de Vilafranca
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El PSC de Vilafranca s’ha sumat a la mobilit-
zació en defensa dels CAP convocada per
Marea Blanca i el Grup Pro Sanitat Pública
Els socialistes de Vilafranca van

animar a tothom a participar de la
concentració convocada per la plata-
forma Marea Blanca i pel Grup Pro
Sanitat Pública de Vilafranca el pas-
sat, 30 de juny. La convocatòria es
portava a terme a tots els municipis
de Catalunya i en aquesta ocasió se
centrava en la defensa dels Centres
d’Atenció Primària (CAP), per tal de
demanar-ne un millor finançament.

Els socialistes de Vilafranca ja van
presentar un manifest en defensa de
la Sanitat Pública el juliol de l’any
passat, en el qual es posava en evi-
dència les retallades i mancances que
arrossega la sanitat des de fa més de
10 anys.

El secretari d’organització del
PSC de Vilafranca, Joan Tarrida,
manifesta que malgrat que aquesta
pandèmia ha posat de relleu la neces-
sitat d’una sanitat publica forta i amb
els recursos necessaris per atendre les
necessitats dels ciutadans “a hores
d’ara, no s’ha produït a Catalunya
canvis en les polítiques sanitàries
que permetin ni tan sols recuperar

la situació anterior al 2008”.
Segons Tarrida, “estem  vivint una

situació d’esgotament del personal
sanitari que, amb la seva professio-
nalitat i vocació de servei, han fet
possible que moltes de les mancan-
ces del sistema no s’hagin notat, tal
com succeiria sense la seva implica-
ció”.

Els socialistes, coincidim amb les
reivindicacions de les plataformes en

el sentit que cal recuperar un pressu-
post que permeti revertir les retalla-
des, tenir més recursos per als
professionals i tornar a posar com a
prioritat la Sanitat Pública. 

Per tot això, es va fer una crida a to-
thom a unir-se a la mobilització, per
tal de defensar l’important paper que
tenen els CAP en l’assistència i la
prevenció en la salut del ciutadà.

La concentració va comptar amb la participació d’un bon nombre de militants i simpatitzants socialistes.
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Opinió

Amb aquest objectiu, fa uns 8
mesos un grup de dones i homes
preocupats per les carències del sis-
tema de salut pública com entre
d’altres: reduir les llistes d’espera,
recuperar les visites presencials,
que les proves mèdiques es facin en
centres públics, millorar el sistema
per a comunicar amb els CAP (difi-
cultat per a demanar visita telefòni-
cament), estabilitat del metge o
metgessa de família, per evitar el
canvi constant perdent la funció del
referent familiar, millora l’atenció de
la salut mental i un llarg etcètera.

En definitiva recuperar el model
sanitari de qualitat aconseguit du-
rant anys als governs socialistes, fins
a arribar a la crisi del 2008, en el
qual el govern de la Generalitat que
té les competències, va aplicar polí-
tiques d’austeritat castigant dura-
ment la sanitat pública. Cal tenir
present que el conseller del sector

DEFENSEM
LA SANITAT
PÚBLICA

Jordi Junyent

de:
• Influir en la millora de les ca-

rències a nivell local abans esmenta-
des.

• Sensibilitzar a la població per
la defensa de la sanitat pública.

• Reivindicar uns pressupostos
que recuperin el dèficit del finança-
ment de la sanitat.

El Grup Pro Sanitat Pública ha de
ser obert, defugint de les etiquetes
perquè tothom,  que estigui per la
sanitat pública, pugui sentir-s’hi cò-
mode.

La concentració del dia 30 va ser
un exemple d’aquesta pluralitat amb
les persones que hi van participar.

era el màxim representant de la patro-
nal de les empreses privades de sani-
tat, s’entén la lògica d’afeblir tot allò
públic per beneficiar el que és privat.
El 2008, el pressupost de salut era
d’uns 11.000 milions al 2019 eren
10.000 milions.

La pandèmia ha posat al descobert
les conseqüències d’aquestes políti-
ques, falta de recursos humans, mal
pagats, mancança de materials i equips
tècnics etc., ampliant les  llistes d’es-
pera per atendre altres malalties amb
conseqüències dramàtiques en molts
casos.

Per tot això vam decidir crear el Grup
Pro Sanitat Pública, amb els objectius

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

La concentració del dia 30 de juny va comptar amb més de 150 persones.
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El Secretari General d’Indústria, Raúl Blanco 
serà protagonista del proper programa 

“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

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

Fes-nos arribar les teves preguntes,
suggeriments o inquietuds sobre

aquest tema també a través 
del whatsapp de comunicació: 

667 69 12 07

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


