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Les principals actuacions del PIICC
quedaran acabades aquest 2022 

Gràcies al PIICC- Pla d’Interven-
ció Integral del Centre i el carrer
Comerç, els barris de Vilafranca tin-
dran una nova cara més amable per
als vianants, la sostenibilitat i la re-
activació econòmica. 

Aquest projecte, pensat i dirigit per

L’àmbit d’actuació abasta tot el vial
del c/ Comerç, des de l’avinguda de
Barcelona fins a l’avinguda de Vila-
nova, i inclou una franja de la llosa
del cobriment del ferrocarril.

El projecte reurbanitzarà de
forma integral un total de 8.122 m2
amb plataforma única.

Al c/ Carme es planteja una urba-
nització integral d’un total de 1.439
m2 corresponents a la totalitat del
Carme, des del c/ de la Font a la pl.
Josep Anselm Clavé, donant conti-
nuïtat a l’actual illa de vianants ac-
tual. S’amplia i enjardina l’espai
públic destinat a vianants i bicicletes
amb pacificació del trànsit rodat, la
qual cosa també implicarà una mo-
bilitat més segura i sostenible al vol-
tant dels centres escolars propers. El
projecte suposa una inversió d’uns
521.000 € entre la urbanització i la
renovació de la xarxa de clavegue-
ram i abastament d’aigua potable.

Es farà també la urbanització inte-
gral de 2.520m2 corresponents al c/
de la Lluna, del c/ Sant Jocund i de
la plaça i el c/ de Puigmoltó per a
donar continuïtat a l’illa de vianants.
Es farà la renovació simultània del
clavegueram i d’abastament d’aigua
potable per valor de 267.035,97 €

La reurbanització del c/Co-
merç s’anirà completant per
fases i acabarà al darrer
trimestre de l’any

Un nou pulmó per als via-
nants al centre:Plaça Carme,
Anselm Clavé, Lluna, Puig-
moltó i Sant Jocund

Aquest projecte ha de ser el motor que generi noves oportunitats i inversions al barri del Molí d’en Rovira.

L’espai renovat està pensat perquè en puguin gaudir les famílies dels centres escolars i l’activitat comercial, fent un
espai més segur i sostenible. 

l’Àrea d’Acció Territorial i Serveis
Urbans, amb el socialista, Fran-
Cisco Romero al capdavant, ha
posat en marxa diferents interven-
cions que ja es podran  veure enlles-
tides a finals d’aquest any. 

Així, els i les ciutadanes podran

gaudir d’espais renovats pensats per
a millorar la convivència, la cohesió
i fent front als reptes que suposa
l’actualització de Vilafranca, pensant
en les necessitats que tindran les ciu-
tats en el futur. Aquestes són les ac-
tuacions més destacades:
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El PIICC disposa d’una web pensada per a ser un mitjà per interactuar
amb la ciutadania perquè tothom pugui fer un seguiment de l’evolució de
cada projecte i enviar suggeriments i propostes. 

Cada actuació també, disposarà de panells informatius amb imatges
virtuals, pictogrames i codis QR perquè qui vulgui pugui anar a la web i
obtenir més informació.

Es convida als veïns i veïnes a 
conèixer amb més detall el 

projecte sol·licitant cita:
Tf. 93 892 26 90 o 

mail: urbanisme@vilafranca.org
piicc.vilafranca.cat

El projecte del c/ Banys, amb una
inversió d’uns 242.000 € incloent la
renovació de la xarxa de clavegue-
ram i abastament d’aigua potable,
suposarà la urbanització integral
d’un total de 964 m² corresponents a
l’actual c/ Banys, incloent la cruïlla
amb el c/ Sant Jaume.

Als c/ Sant Julià i General Prim es
preveu urbanitzar de forma integral
un total de 810,25 m2 corresponents
al c/ Sant Julià com a connector del
Centre amb el barri de Sant Julià, i
de 424,86 m2 del c/ General Prim
donant continuïtat a la rambla de
Sant Francesc i l’espai de la Font
dels Alls.

S’urbanitzarà un total de 4.348,2
m2 corresponents al primer tram de
la rambla de La Girada, entre els ca-
rrers de Josep Irla i de Josep Tarra-
dellas; i d’una part de la plaça dels
Països Catalans per fomentar la con-
nexió i continuïtat amb el Parc de
l’Eix de la Via.

La intervenció sostenible priorit-
zarà la mobilitat lenta, l’accessibili-
tat universal i la inclusió. Es
maximitzarà la superfície enjardi-
nada i l’ús de paviments drenats per
a afavorir la biodiversitat i la miti-
gació de l’illa de calor,  creant un
espai urbà més saludable capaç d’es-
devenir un refugi climàtic.

Millora de la connexió del
centre cap a les Clotes al
c/Banys

La rambla de la Girada, un refugi contra el canvi climàtic

Es dóna continuïtat a la
Font dels Alls cap al barri
de Sant Julià

La proposta d’urbanització permet, amb les adequacions i ajustos pertinents, la seva extrapolació a la resta de trams
de la rambla. 

S’eliminaran les pilones existents actualment que donen una imatge de provisionalitat

El carrer Sant Julià serà de plataforma única.
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Al març acaben les obres del nou 
itinerari de vianants fins a Les Cabanyes

El c/Comerç tindrà més de 8 mil m2 
reurbanitzats, 10 naus protegides, 
107 nous arbres i llambordes del s.XIX
FranCisco Romero: “Aquest projecte ha de ser el motor que generi 
noves oportunitats i inversions al barri del Molí d’en Rovira”

El passat mes d’octubre van co-
mençar les obres per allargar fins al
nucli urbà de les Cabanyes l’actual
itinerari per a vianants que arriba fins
al camí d’accés a les muntanyes de
Sant Jaume i Sant Pau. El regidor so-
cialista d’Urbanisme, Francisco Ro-
mero, explicava que es tracta d’una
obra “molt desitjada”, però que no
ha estat senzill de gestionar donat
que “s’han hagut d’expropiar te-
rrenys i afectar una carretera molt
transitada que és d’una altra ad-
ministració i dos termes munici-
pals diferents”. El nou itinerari
continuarà paral·lel a la carretera
BV-2127 seguint el marge esquerre,

fins a la rotonda d’accés al nucli de
Les Cabanyes, amb una longitud de
670 metres. L’actuació consistirà en
la construcció d’un itinerari de via-
nants de 2,00m d’amplada i que
comptarà amb una zona de descans.
També s’implantarà en tot el tram un
barrera de contenció mixta de fusta-
acer entre la calçada i l’itinerari per
tal de segregar els fluxos, així com
balises lluminoses tipus led per mar-
car l’itinerari. El nou tram té un pres-
supost de 510.028,32 euros finançats
en gran part de la Diputació de Bar-
celona (un 74%), l’Ajuntament de
Vilafranca (19%) i  l’Ajuntament de
les Cabanyes (7%).Itinerari cap a les Cabanyes.

Estat de les obres al c/ Comerç.

Els treballs del projecte de reurba-
nització del c/Comerç, inclòs en el
Pla d’Intervenció Integral del Centre
i el carrer Comerç-PIICC, van ser ad-
judicades per un import de
1.750.611,12 euros.

L’àmbit d’actuació abasta tot el vial
del c/ Comerç, des de l’avinguda de
Barcelona fins a l’avinguda de Vila-
nova, i inclou una franja de la llosa
del cobriment del ferrocarril.

El projecte reurbanitzarà de
forma integral un total de 8.122 m2
amb plataforma única. S’ampliarà i
enjardinarà  la vialitat destinada a via-
nants amb un ampli passeig i a bici-
cletes amb un carril bici, es pacificarà
el trànsit rodat i es crearan dos petits
espais públics enjardinats en els dos
extrems del carrer Comerç.

El 1r Tinent d’Alcalde i regidor so-
cialista d’Urbanisme, FranCisco Ro-
mero, destacava que el projecte
donarà rellevància a les 10 naus pro-
tegides a través de la modificació del

POUM i que l’actualització del Catà-
leg de Patrimoni cataloga com a Bé
d’Interès Local. En aquest sentit,
l’enllumenat públic en ressaltarà les
façanes i davant mateix no s’hi plan-
tarà arbrat perquè siguin ben visibles.

En el projecte es preveu duplicar el
nombre d’arbres que hi havia abans
de la reurbanització, passant d’uns

50 exemplars a 107 de nous de di-
ferents espècies.

Una altra manera de donar rellevàn-
cia a les naus històriques serà també
la instal·lació davant de cada façana
d’una franja d’un metre i mig de pa-
viment amb les llambordes del
segle XIX, que s’han trobat arran de
les obres del clavegueram. D’aquesta
manera es reutilitza aquest element
patrimonial. 

El regidor d’Urbanisme han insistit
en la importància de la reurbanització
del c/Comerç per al barri Molí d’en
Rovira i per a Vilafranca. “És un pro-
jecte que va més enllà de la renova-
ció d’un carrer. Ha de ser el motor
que generi noves oportunitats i in-
versions al barri”, comentava Ro-
mero.

Ja s’està buscant espai per a un nou
aparcament dissuasiu al barri que
compensi la pèrdua de places d’esta-
cionament que comportarà la nova ur-
banització del carrer.
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L’Ajuntament de Vilafranca ha
aprovat un pressupost de gairebé 60
MEUR per al 2022. El 1r tinent
d’alcalde, Francisco Romero, ex-
plicava que es planteja com un any
d’execució de molts projectes que
s’han estat treballant durant el 2021.
El pressupost 2022 incrementa
també un 6,8% de la despesa corrent
de l’Ajuntament per assegurar el
manteniment dels serveis municipals
i reforçar les àrees més afectades per
la crisi. Així l’Àrea de Drets Socials
que inclou Serveis Socials, Gent
Gran o atenció a la dependència es
dota amb una despesa suplemen-
tària del 10%.

Les inversions s’enfilen fins als 7
MEUR, que preveu inversions en
tots els barris, així com 2,5 MEUR
en diferents millores a la xarxa d’ai-
gües i clavegueram, totes elles inclo-
ses dins el Pla d’Intervenció Integral
al Centre i el carrer Comerç-PIICC.

Francisco Romero afirmava que el
pressupost 2022 vol seu un “instru-
ment útil en el moment que ens
trobem, de sortida de la crisi però
encara sota els efectes de la pandè-

El pressupost 2022 vol ser un instrument útil
per a superar la pandèmia amb inversions de
sostenibilitat per a combatre les desigualtats

mia. Estem contents de poder pre-
sentar un pressupost amb inver-
sions amb un plantejament de
sostenibilitat i per combatre les
desigualtats”. El tinent d’alcalde
posava de relleu la capacitat del go-
vern de trobar “projectes motor”
que tenen repercussió en diferents
àmbits de forma transversal, com és

el cas del Vinseum o del PIICC, i el
fet de planificar el futur amb instru-
ments com el Pla d’Habitatge, el
Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
o el mateix PIICC que permeten
abordar nous projectes com la nau
del c/ Comerç on s’ubicarà el Viver
de Cellers per al qual ja s’ha obtingut
la cessió anticipada per part de la pro-
pietat, amb més de 1.400 m2. Pel que
fa a actuacions del PIICC, a més de
les ja conegudes dels c/ Sant Julià,
Carme o Banys, es preveu actuar
també en un tram del c/ Sant Pere
i a l’avinguda de Catalunya.

Totes aquestes actuacions estan
previstes ja en el pressupost de 2022,
però Romero no descartava obtenir
més finançament extern per a noves
inversions. “Tots són projectes que
compleixen els Objectius de Desen-
volupament Sostenible (ODS) i es-
perem que al segon semestre de
l’any puguin arribar diners que
ens permetrien accelerar inver-
sions del Pla d’Habitatge o del
PIICC, per exemple”, exposava el
regidor.

Continuen les obres del carril bici fins al
terme municipal dels Monjos 

El regidor d’Urbanisme, Fran-
Cisco Romero, ha informat que les
obres per fer arribar el nou itinerari
de vianants i bicicletes fins al
terme municipal de Santa Marga-
rida i els Monjos s’han reprès des
de fa unes setmanes i van a bon
ritme. A la tardor es va obrir el tram
1-3 d’aquest nou carril bici que co-
munica el nucli urbà amb els polí-
gons de l’avinguda de Tarragona en
direcció a Santa Margarida i els

Monjos, que arriba fins a l’Hotel Air
Penedès. Les obres que s’han reprès
corresponen al tram que va des de l’-
hotel fins a la depuradora d’aigües
residuals, sortejant les dues rotondes
d’accés a l’autopista, fins al límit del
terme municipal de Vilafranca. Els
treballs també es preveu que s’allar-
guin fins a final d’aquest primer tri-
mestre de l’any. El regidor
d’Urbanisme ha expressat la voluntat
del govern municipal de seguir tre-

ballant i apostant per la mobilitat
sostenible amb municipis de l’entorn
i la reducció de les emissions i del
canvi climàtic. El regidor ha avançat
que el proper itinerari serà la conne-
xió amb la Granada, aprofitant vies
de servei que ja no s’utilitzen. Se-
gons el regidor amb les obres del
PIICC i aquests nous itineraris,
“aquest mandat s’hauran fet més
metres de mobilitat sostenible que
mai”.

FranCisco Romero ha avançat que es continua amb la mobilitat sosteni-
ble i el proper itinerari per a bicicletes serà la connexió amb la Granada 

Pressupost de 60ME  

+6’8% despesa corrent
per assegurar el mante-
niment dels serveis mu-
nicipals

+10% per a l’Àrea de
Drets Socials.

7ME en inversions per
a tots els barris, amb l’e-
xecució de les obres in-
closes en el PIICC.
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Aprovació definitiva del Pla Local 
d’Habitatge, l’eina clau de la regidoria

El primer cas de Cohabitatge a 
Vilafranca pot ser una realitat 

Lourdes Sánchez, regidora d’Habitatge i Medi Ambient, destaca el pes 
d’aquest marc legal: base de les polítiques d’habitatge pels propers 6 anys

fa servir la seva preferència a l’hora
d’adquirir béns immobles per dedi-
car-los posteriorment a programes es-
pecials. Amb aquest procediment ja
s’han adquirit 10 habitatges en el que
va de legislatura i s’espera seguir su-
mant. 

De cara al 2022, una acció desta-
cada serà la gestió del patrimoni de
Casa Feliu, on s’està tramitant la

venda i destinar l’ingrés a adquirir
més pisos per fer més polítiques d’-
habitatge i més diverses, que és l’ob-
jectiu de la regidora d’habitatge,
Lourdes Sánchez.

Es calcula que aquesta operació
podria donar lloc a un increment de
22 habitatges, més del doble de la
quantitat disponible actual.

La cooperativa d’habitatge en
cessió d’ús o cohabitatge  és una mo-
dalitat d’accés a l’habitatge que per-
met a una comunitat de persones
viure en un edifici sense ser-ne els
propietaris o els arrendadors, per un
termini de temps ampli i a un preu
inferior al mercat.

Es tracta d’una de les alternatives
per al model d’habitatge actual per
garantir l’accés a un habitatge digne
i assequible i afavorir al mateix
temps l’estabilitat en el temps dels
usuaris.

Aquest model promou la vida co-
munitària i s’incentiva l’autoorga-
nització de les persones que
integren les cooperatives. Es tracta
d’una eina que concep l’habitatge
com a bé d’ús i no d’inversió.

La regidoria d’habitatge de l’A-
juntament de Vilafranca ha aconse-
guit la concessió d’una subvenció
que consisteix en suport tècnic per
part de la Diputació de Barcelona,
entitat amb la que s’efectuaran
múltiples estudis per trobar la mi-
llor fórmula d’encaix d’aquesta so-
lució d’habitatge amb la realitat

vilafranquina.
No obstant això, la regidoria ja

està discutint un projecte concret
amb un grup de joves per a fer re-
alitat el que seria el primer cas
d’aquest tipus d’habitatge a la
vila.

Cal destacar que aquesta moda-
litat és tot un èxit a Barcelona, on
podem trobar molts exemples d’è-
xit. Junt amb la de les masoveries,
aquestes serien fórmules innova-
dores, previstes al  Pla Local d’-
Habitatge, per fer front als reptes
presents del sector. 

En la propera sessió plenària de
l’Ajuntament de Vilafranca tindrà
lloc l’aprovació definitiva del Pla
Local d’Habitatge, la base legal de
totes les polítiques d’habitatge que
es duran a terme els propers 6 anys.

Aquest projecte integra diferents
eines tant per ampliar l’oferta d’ha-
bitatge com per millorar-ne les con-
dicions d’accés. D’entre les mesures
més destacades, trobem els incentius
fiscals de l’IBI per destinar pisos
buits a lloguer, mitjançant bonifica-
cions però també podran donar-se
penalitzacions.

També es consoliden els progra-
mes de rehabilitació d’habitatges
amb finalitat social, en els quals l’A-
juntament finança la rehabilitació
necessària per deixar la vivenda en
condicions a canvi de que es dediqui
a lloguer social durant uns anys.

El nou marc legal també permet
l’execució de nous projectes com la
compra d’habitatges de tanteig per
facilitar l’accés a la vivenda als
joves, de manera que l’Ajuntament
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Molt bona acollida de la subvenció de
millora l’eficiència energètica dels 
habitatges que atorga l’Ajuntament
Tot un èxit que contribuirà a l’estalvi energètic de les llars

El passat mes de setembre de 2021,
l’Ajuntament de Vilafranca va obrir
convocatòria de subvencions per a la
rehabilitació i millora energètica d’-
habitatges del sector residencial (fa-
çanes, cobertes, finestres i
balconeres).

Els ajuts són del 30% del pressupost
del cost de l’actuació i del 40% en el
cas de les comunitats de propietaris
de tres o més habitatges.

L’import dedicat a aquest concepte

va ascendir a 120.000€ i a principis
de 2022 ja s’ha assignat la seva tota-
litat entre els sol·licitants. 

El gran èxit del programa ha provo-
cat que actualment s’estudïi ampliar-
lo i s’extengui més enllà de les llars,
ja que algunes entitats també van pre-
sentar sol·licitud per als seus locals.

Aquestes actuacions segueixen la
línia de transició energètica per asso-
lir els objectius de sostenibilitat 2030. 

‘Practica el reciclatge’, la campanya per millorar la recollida selectiva
de residus a Vilafranca d’una manera amable i divertida

“Practica el reciclatge” és una iniciativa de la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf per millorar els índex de recollida se-
lectiva emulant accions de la pràctica d’esport. La Lourdes
Sánchez, treballadora de l’entitat i també regidora de medi
ambient, ens anima a participar en aquest programa que
emula un pla d’entrenament per fer una correcta separació
de residus. El percentatge de recollida selectiva al municipi
ronda el 40% i l’objectiu és iniciar una escalada per assolir
el compromís europeu del 65% l’any 2035.

Horts Urbans a l’Espirall per difondre l’agricultura ecològica

El passat mes de gener va començar el procediment d’as-
signació de les 23 parcel·les d’horta pública, situades al ca-
rrer Paco Candel del barri de l’Espirall.

ont. Web ajuntament de Vilafranca

Tot i que les parcel·les es concediran a través d’un
sorteig públic, les persones destinatàries han de per-
tànyer a uns col·lectius específics, de manera que
la distribució final serà: 50% per a persones jubila-
des o prejubilades, 15% per a escoles i instituts,
10%  per a persones aturades i beneficiàries d’una
renda mínima  d’inserció, 15% per a persones ma-
jors de 18 anys i 10% per a famílies amb algun/s
membre/s amb discapacitat.

Els adjudicataris comptaran amb una llicència de
4 anys sense possibilitat de pròrroga i podran fer ús
de les eines i dels pous comuns per treballar.

Els Horts Urbans tenen un important valor social
entre les persones que hi participen, ja que afavo-
reixen la creació d’un teixit de convivència entre
generacions, així com un alt valor ambiental per a
la ciutat, ja que esdevenen nous espais verds pú-
blics.

El Certificat d’Eficiència Energètica per nivells

Lourdes Sánchez, durant les tertúlies d’actualitat política a
Penedès TV
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El director general de Joventut de la Generalitat visita Vilafranca

E l director general de Joventut
de la Generalitat de Catalunya, Àlex
Sastre, ha visitat Vilafranca. Sastre
ha fet un recorregut pels equipaments
juvenils de Vilafranca com l’Espai
Jove La Nau i el mateix Servei de Jo-
ventut acompanyat del regidor de Jo-
ventut, Miquel Medialdea. El
regidor, ha plantejat al director gene-
ral la necessitat d’un treball de coor-
dinació dels espais joves de diferents
municipis per identificar línies de tre-
ball en suport a la creació juvenil.
“La proposta ha estat ben rebuda
i esperem que hi pugui haver més
línies de suport als ajuntaments en
polítiques juvenils”, remarcava Me-
dialdea. El regidor ha posat de relleu

també el nou servei que s’ha posat en
marxa darrerament, l’Espai d’Escolta
Emocional “l’experiència es pot ex-

portar a altres municipis”. Per la
seva banda, el director general de Jo-
ventut mostrava el seu interès per co-
nèixer les polítiques de joventut que
s’impulsen des de Vilafranca.
“Sabem que l’Ajuntament ho està
fent amb encert, amb una aposta
valenta i compromesa amb els ser-
veis a les persones joves”, assegu-
rava. Sastre afirmava que en un
moment de construcció de les políti-
ques juvenils del país amb un nou Pla
Nacional de Joventut, “ens interessa
molt conèixer les experiències dels
ens locals amb qui mantenim un
treball constant, per enfocar co-
rrectament les línies estratègiques
en els propers anys”.

Àlex Sastre: “Sabem que l’Ajuntament de Vilafranca ho està fent amb encert, amb una
aposta valenta i compromesa amb els serveis a les persones joves”

Miquel Medialdea: “Hem fet més de 100 presentacions als instituts d’aquest
servei que tracta malestars i preocupacions que poden afectar els joves”.

El passat mes de setembre el
SIAJ va engegar un nou servei gra-
tuït, l’Espai d’Escolta Emocional
que compta amb una psicóloga 20
hores setmanals per tal d’atendre les
necessitats dels i les joves pel que fa
al benestar psicològic i emocional.
Els efectes de la pandèmia i les seves
restriccions s’han sumat als canvis i
transicions que ja comporta de per sí
l’adolescència i la joventut, la qual
cosa pot afectar de manera més acu-
sada la salut emocional dels joves.
Aquest servei ha estat impulsat per
la regidoria de Joventut, amb el re-
gidor socialista, Miquel Medialdea,
al capdavant i se suma als altres ser-
veis que ja dóna el SIAJ. 

Medialdea considera que és molt
important, en aquests moments, fa-
cilitar un espai on els joves es pu-
guin adreçar i tenir una persona que
els pugui escoltar i orientar. “Hem
fet més de 100 presentacions a
aula i tenim usuaris que han vin-
gut més d’una vegada a demanar

El SIAJ compta amb un nou servei gratuït de
benestar emocional i salut mental per als joves

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea i la psicòloga del serveis de benestar emocional Rose-Hélène Grima.

aquest espai de suport, així que
creiem que és un encert i que el
servei està molt ben enfocat”, as-
segura el regidor. 

Al Servei es tracten des de males-
tars i preocupacions fins a temes
d’autoestima o dificultats en les re-
lacions, ansietat i estrès, tot des de la

màxima confidencialitat amb la in-
tenció d’ajudar a empoderar els i les
joves i perquè retrobin la seva capa-
citat d’iniciativa.

Per a fer ús del servei cal demanar
cita prèvia al whatsapp 620804775 o
al mail
siaj.vilafranca@vilafranca.org
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Montse Arroyo: “Hem de
posar l'urbanisme al ser-
vei del feminisme per tal
de millorar els elements
físics i socials que 
condicionen les percep-
cions de seguretat”

Igualtat assumeix el suport a la Comissió Municipal
per al benestar de les persones amb discapacitat 

E l Servei d’Igualtat, amb la re-
gidora socialista d’Igualtat, Montse
Arroyo, organitza una activitat de
Marxes exploratòries des d’una pers-
pectiva feminista per a l’abordatge i
la inclusió de les necessitats i expe-
riències de les dones, des de l’urba-
nisme amb perspectiva de gènere.
Segons explica la regidora, les mar-
xes exploratòries “són una eina me-
todològica que a partir de
l’observació, l’experiència directa
i la participació de les dones per-
met fer diagnosi i recomanacions
dels espais urbans en la vida quo-
tidiana. És la forma d’incorporar
la perspectiva de gènere en el dis-
seny de les ciutats”.

El programa de Marxes exploratò-
ries des d’una perspectiva feminista
proposa 3 accions, no mixtes. La pri-
mera acció ha estat la Xerrada-taller
“Com posar la vida de les persones
al centre de la presa de decisions
sobre l’urbanisme?, on es van  fer
propostes i itineraris de les marxes
exploratòries amb perspectiva femi-
nista a Vilafranca. A la xerrada hi van
participar una vintena de dones. 

La segona acció han estat el desen-

volupament de marxes exploratòries
per diferents barris de la Vila per tal
d'analitzar col·lectivament i des d'una
perspectiva de gènere quins elements
físics i socials condicionen les per-
cepcions de seguretat.

Finalment el 3 de març es donarà a
conéixer un informe de resultats,
diagnosi i recomanacions sorgides de
les marxes exploratòries. La sessió és
oberta a totes les dones i no mixte.

La Comissió Municipal per al
Benestar de les Persones amb Disca-
pacitat és un mecanisme de partici-
pació ciutadana on estan
representades totes les entitats i fun-
dacions de la vila relacionades amb
aquest àmbit. Des de mitjans de
l’any 2021, la comissió ha passat a
estar sota el paraigua de la regidoria
d’Igualtat. Anteriorment, era la regi-
doria de Serveis Socials la que hi do-
nava suport, però tant, el regidor de
l’Àrea de Drets Socials, Ramon Za-
balla, com la regidora d’Igualtat,
Montse Arroyo, consideren que les

necessitats de les persones amb dis-
capactitat encaixen millor en els va-

lors de la Igualtat “així donem una
mirada d’igualtat de drets més
àmplia cap a diversos col·lectius de
ciutadans”. 

La regidora ha començat una ronda
de trobades amb totes les entitats que
hi formen part i valora molt positiva-
ment “poder conéixer quins serveis
ofereixen, donar gràcies per la
feina que porten a terme i saber de
primera mà les necessitats de les
persones amb discapacitat”. La re-
gidora assegura que cal facilitar totes
les eines que permetin a la ciutadania
viure amb plena igualtat de drets. 

Una vintena de dones van realitzar les marxes exploratòria per la vila. 

Igualtat organitza marxes exploratòries
feministes per a incorporar la perspectiva
de gènere en el disseny de les ciutats

Montse Arroyo en una visita a les entitats de la Comissió.
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La Nau celebra el seu 3r aniversari

L’Espai Jove La Nau compleix
tres anys d’activitat, a l’antic mercat
de la Pelegrina. Com a resum dels
tres anys del seu funcionament, el re-
gidor de Joventut, Miquel Medialdea,
remarcava les dificultats viscudes so-
bretot els darrers 2 anys amb la pan-
dèmia. “Veníem d’un 2019 amb uns
8.000 usuaris que el 2020 van bai-
xar a 2.400. El 2021, encara marcat
per les restriccions, amb 5.000
usuaris, ens fa estar contents però
no satisfets perquè encara estem
lluny dels 8.000 del primer any”,
explicava Medialdea.

Segons explicava el regidor,
aquests tres primers anys de funcio-
nament es podrien resumir amb “l’a-
dequació de les diferents sales i la
posada en marxa progressiva dels
diferents serveis”. La Nau actual-
ment ofereix per a joves de 13 a 30
anys un espai de trobada jove, una
programació trimestral d’activitats i
de dinamització cultural, l’espai
d’exposició, l’espai viver d’entitats i
projectes juvenils i tres bucs d’assaig

musical.  Per Medialdea, el més im-
portant és el treball de promoció ju-
venil que s’ha pogut fer i que gira a
l’entorn del projecte La Nau Espai de
Creació. “S’ha fet molt bona feina
per promoure el talent juvenil, des
de La Nau s’han acollit i han sorgit
grups musicals i altres propostes
artístiques, com també s’ha impul-

sat el projecte L’Invisible, un mer-
cat de joves creadors”, va afirmar.

Miquel Medialdea també ha ressal-
tat la participació juvenil en la prepa-
ració de 3r aniversari de
l’equipament. Un grup de 8 joves
usuaris i usuàries de La Nau s’han
implicat en el disseny de la diada de
celebració del dissabte 12 de febrer.

Miquel Medialdea: “El més important d’aquest equipament és la pro-
moció del talent juvenil que s’ha pogut realitzar des que està obert”

Aquest esdeveniment permet donar visibilitat a la Xarxa de Joves 
creadors que s’impulsa des de l’espai jove la Nau

L’Invisible, una fira per a mostrar el talent juvenil

La Fira de l’Invisible ha estat 1a fira dedi-
cada a la creativitat, el talent i l’emprenedoria
del jovent de Vilafranca i comarca, un dels
projectes de la Xarxa de Joves Creadors. Es
va celebrar el 23 d’octubre, ubicada a la re-
novada Plaça de l’Oli i Vall del Castell i va
reunir 17 joves creadors i diverses activitats
paral·leles, que van fer de l’esdeveniment tot
un èxit. El regidor socialista de Joventut, Mi-
quel Medialdea, explica que la iniciativa d’un
mercat jove encaixa perfectament amb la voluntat de l’Espai Jove La Nau “per cercar i fer emergir el talent jove
i amb la proposta dels mateixos joves de disposar d’espais on poder mostrar les seves diverses iniciatives i
creacions. Fer aquesta fira aprofitant el mercat del dissabte i disposant d’aquest espai renovat de la plaça de
l’Oli és una gran oportunitat”. El regidor explicava que des del servei de Joventut s’ha impulsat la Xarxa de Joves
Creadors, amb la voluntat de crear un espai d’interacció, coneixement mutu, intercanvi, de foment del suport col·lec-
tiu a projectes individuals, i en definitiva, de participació juvenil. Una seixantena de joves es van interessar pel pro-
jecte de la Xarxa de Joves Creadors i, d’aquests, 42 han participat en trobades o espais de formació. D’aquests,
finalment 37 joves participen de L’Invisible, posant parada i/o amb actuacions en viu. Si ets jove creador i estàs in-
teressat en unir-te a la xarxa visita la web https://joventut.vilafranca.cat/espai-jove-la-nau/la-nau-espai-de-creacio

Presentació del programa d’actes de celebració del 3r aniversari de la Nau.
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Permetran alleugerir la
tasca dels Serveis 
Socials que podran 
dedicar més temps a 
l’acompanyament social

Èxit d’acollida i aplicació del 
Catàleg de Serveis Socials i del 

Reglament de Prestacions Econòmiques
Una de les tasques destacades que ha desenvo-

lupat l’Àrea de Drets Socials, ha estat l’elaboració
del Catàleg de Serveis Socials, que regula les pres-
tacions socials que atorga l’Ajuntament i derivat d’a-
quest Catàleg, el Reglament de Prestacions
Econòmiques que es va aprovar el passat mes de
juny. El regidor de Drets Socials, Ramon Zaballa,
explica que aquesta feina s’ha portat a terme amb la
clara voluntat “d’endreçar els ajuts que ja s’esta-
ven donant i dotar-los de la màxima transparèn-
cia, seguretat jurídica i objectivitat per tal que
siguin una eina efectiva per ajudar la ciutadania
en la construcció del seu futur”. En aquest aspecte,
el regidor ha assegurat que el reglament “pretén
mantenir viu l’ascensor social perquè les persones

vulnerables puguin mantenir les seves aspira-
cions”. 

Passats ja uns mesos des de la seva aplicació, el
regidor valora molt positivament la seva posada en
marxa “han tingut una gran rebuda entre els
usuaris i els tècnics dels Serveis Socials, perquè
deixa molt clares les condicions per les quals la
ciutadania pot accedir als ajuts amb la màxima
transparència, en aquest sentit desapareix la sub-
jectivitat en l’aplicació i facilita la justícia social,
són decisions importants a favor del ciutadà”.  El
regidor ha manifestat que es continuarà avançant en
aquest sentit, amb l’elaboració del reglament d’ac-
cés a l’habitatge que es portarà a aprovació al ple
municipal aquest any 2022.

L’Oficina de Prestacions Econòmiques
tramitarà els ajuts de manera més àgil

La regidoria de Serveis Socials
està treballant en un nou projecte
pilot de la Diputació de Barcelona.
Segons explicava el regidor socialista
de Serveis Socials, Ramon Zaballa,
es tracta d’un projecte sobre presta-
cions econòmiques “per tal de fer
més accesible l’administració cap
a la ciutadania”. El programa té per
objectiu la garantia d’ingressos dig-
nes i la cobertura dels drets socials
bàsics de la ciutadania, a través de
serveis i oficines locals adreçades a
pal·liar la vulnerabilitat econòmica.
Aquestes oficines tramitaran les aju-
des econòmiques locals a les perso-
nes en situació de pobresa o
vulnerabilitat social, a través de pro-
cediments més àgils, especialitzats,

digitalitzats i interconnectats amb les
prestacions d’altres administracions.
Alhora, permetran alleugerir la feina
dels serveis socials que actualment es
troben amb moltes demandes de ne-
cessitats econòmiques que dificulten
poder dedicar temps a l’acompanya-
ment social. El regidor ha posat com
a exemple que s’està treballant per a
la tramitació automàtica del carnet

blanc “volem que l’administració
sigui proactiva, de manera que es
detecti quin ciutadà ha de tenir
accés al carnet blanc i que s’activi
automàticament, agilitzant-ne tots
els tràmits”. Vilafranca ha estat es-
collida per a fer aquesta prova pilot,
conjuntament amb Sabadell, Sant
Boi, el Prat, Santa Coloma de Grama-
net i el Consell Comarcal del Bages.
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L’Obrint Camins arriba a 
4 barris de Vilafranca i a
més de 50 persones

El programa “Obrint Camins”
continua creixent i ampliant-se als
barris de Vilafranca. Actualment es
porta a terme a 4 barris: Espirall,
Poble Nou, Sant Julià i les Clotes,
amb més de mig centenar de perso-
nes de més de 75 anys que s’hi ha
acollit. L’Obrint Camins és una ini-
ciativa 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. Ac-
tualment el programa és molt actiu i
es fan visites a la ciutat, trobades, vi-

sites a exposicions, tallers, se cele-
bren els aniversaris de tots els usuaris
etc... El regidor de Drets Socials,
Ramon Zaballa, assegura que l’O-
brint Camins és un model d’èxit
“hem aconseguit que les persones
facin xarxa entre ells i que siguin
autosuficients, ja s’han creat dinà-
miques d’amistat de manera que al
taller van entrant persones noves
quan els altres participants ja han
aconseguit tenir més relacions so-
cials que es desenvolupen de ma-
nera independent”. 

Durant la Covid, l’Obrint Camins
no es va aturar i es va continuar el
programa a través de videotrucades i
trucades telefòniques.   

Font: Penedès TV

Ramon Zaballa: “És un model d’èxit, hem
aconseguit que les persones facin xarxa i 
siguin autosuficients en les seves relacions”

La Fundació S21 assumeix la gestió del
Servei d’Atenció a l’Entorn Domiciliari

gura que la Fundació S21 és “experta
en el món de la geriatria amb una
qualitat i professionalitat admira-
bles”. La Fundació S21 és l’instru-
ment a través del qual el CSC
contribueix al desplegament de la
Xarxa Pública Catalana de Serveis So-
cials i d’atenció a les persones amb de-
pendència i del qual l’Ajuntament de
Vilafranca en forma part. 

El Servei de la Gent Gran de
l’Ajuntament de Vilafranca ha
ampliat els tallers de la Memò-
ria, gràcies a la bona acollida que
està tenint entre la ciutadania. El
regidor de Drets Socials, Ramon
Zaballa, ha explicat que ja són
10 els tallers que s’estan portant
a terme, 8 a l’Escorxador de Vi-
lafranca, un al Poble Nou i un
altre al barri de l’Espirall. Els ta-
llers són un espai important i
molt útil per a les persones que
volen desenvolupar un envelli-
ment satisfactori. El regidor as-
segurava que “el taller de la
memòria pretén retardar l’en-
velliment de la persona, però
també facilita la socialització
al ser un espai de trobada i ens
permet detectar necessitats im-
portants que els usuaris pu-
guin tenir”.

L’Ajuntament de Vilafranca ha ator-
gat  la gestió del Servei d’Atenció a
l’Entorn Domiciliari a la Fundació
S21, fundació pròpia del Consorci So-
cial Sanitari de Catalunya (CSC), la
qual ha subrogat el personal que treba-
llava a l’anterior adjudicatària, la Fun-
dació Amàlia Soler, que ha acabat el
període de concessió. El regidor de
Drets Socials, Ramon Zaballa, asse-

Targetes moneder per
a persones grans amb
dependència

Ampliació del Taller
de la Memòria

La regidoria de Serveis Socials ha
detectat 22 persones grans vulnera-
bles i amb dependència que tenen
dificultats per a arribar al Rebost So-
lidari. Per tal de solucionar aquesta
circunstància,  se’ls ha facilitat targe-
tes moneder amb 100 euros men-
suals perquè puguin cobrir les seves
necessitats amb desplaçaments més
adaptats a la seva situació. 
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El Pla Director de Cooperació dona rellevància
a l’enfortiment de les entitats i ong’s locals
El document s’ha redactat tenint en compte la perspectiva de
gènere, la voluntat de cooperació directe i la transversalitat

L’Ajuntament de Vilafranca dis-
posa per primera vegada d’un Pla
Director de Cooperació i Drets
Humans, una eina que serveix per a
definir  com ha de ser la política de
cooperació fins el 2025. La regidora
de Cooperació, Montse Arroyo, ha
subratllat que amb la seva elaboració
s’ha buscat “endreçar totes les
eines estratègiques que des de l’A-
juntament es treballen en la coo-
peració per tal de posar més relleu
a la cooperació internacional, ja
sigui a nivell tècnic o econòmic en
les relacions que es generen entre
els diferents països”. Cal destacar
les singularitats que té el Pla Direc-
tor, ja que està redactat amb pers-
pectiva de gènere, amb la voluntat
de cooperació directe i tenint en
compte la transversalitat dins del
mateix Ajuntament. El Pla s’ha ela-
borat també de manera participativa
i amb consens. A través del docu-
ment, l’Ajuntament vol continuar

treballant amb els 3 eixos temàtics
que es venen desenvolupant en els
darrers anys, donant especial relle-
vància a l’enfortiment de les enti-
tats i ong’s locals: la situació de les
persones que busquen refugi a Eu-
ropa, mantenir i reforçar el treball
conjunt amb les ONG’s que partici-
pen a la Comissió local per fer més
visible la seva activitat i donar suport
a les seves iniciatives i la divulgació

dels ODS. També es contempla el
treball per l’educació pel desenvolu-
pament. Tot plegat es farà a través
d’un seguit d’activitats de coopera-
ció que vinculin la vila amb altres
municipis i ciutats de diferents àrees
del planeta. Aquestes activitats es
concreten de formes diferents a tra-
vés de l’agermanament, convenis de
cooperació i projectes específics.

Activat el protocol d’ai-
xopluc per a persones
sense sostre

Vilafranca commemora el 25N amb
un acte a l’auditori de VINSEUM

Amb l'arribada de les baixes tempe-
ratures s’ha posat en funcionament el
protocol per a donar aixopluc a les per-
sones sense sostre.  Segons explica el re-
gidor de Drets Socials de l’Ajuntament,
Ramon Zaballa, s’ofereixen en una pri-
mera fase fins a 15 places repartides
entre l’alberg de Càritas i una pensió. I
en cas de superar aquesta xifra s’activa
també l’alberg de joventut com a espai
per acollir les persones que dormen al
carrer. Tot i això Zaballa recorda que les
persones que se’n poden beneficiar han
d’acceptar voluntàriament participar-hi.
I que per tant, malgrat tot, pot haver-hi
gent dormint al carrer en situacions de
fred extrem. En aquests moments des de
la regidoria de Drets Social tenen cons-
tància de menys de 10 persones en
aquesta situació, i algunes d’elles no ac-
ceptarien anar a dormir a l’alberg.

El passat 24 de novembre
va tenir lloc a l’auditori de
VINSEUM l’acte institu-
cional que commemorava el
#25N Dia internacional
per a l’eliminació de la
violència vers les dones.
La regidora d’Igualtat,
Montse Arroyo, va obrir
l’acte recordant que la vio-
lència masclista “persisteix i una agressió sexual a una dona no és
un fet puntual, sinó que és violència que socialitza en la por i que
vol controlar i sotmetre les dones, i ja fa temps que hem dit prou”.
Arroyo va recordar els 22 feminicidis comesos a Catalunya i els 37 en
l'àmbit estatal, així com els nombrosos infants morts fruit d'aquesta
xacra, "la violència vicària, que per fi comença a estar contemplada
com a violència masclista”. La regidora va fer una crida una vegada
més a totes les dones, que s’adrecin al SIAD del Servei d’Igualtat, “on
seran ateses amb confidencialitat, rebent una atenció personalit-
zada, suport psicològic, jurídic i social, perquè denunciïn, perquè
s'empoderin, perquè hem trencat el silenci, perquè cada dia és 25N,
i encara queda molta lluita per fer. No ens quedarem callades”.

El Pla Director de Cooperació i Drets Humans es va presentar en una sessió informativa el passat mes d’octubre. Font: Penedès TV



AgrupacióVilafranca 14
Febrer 2022

El concurs “IdeaVilafranca” d’innovació
per a joves, un èxit en la seva 1a edició

IdeaVilafranca és un concurs
orientat als joves que consisteix en
aportar idees innovadores per aplicar
a les ciutats.

Aquesta iniciativa de l’Executiva
del PSC Vilafranca va néixer amb
l’objectiu de donar oportunitats als
joves, una generació molt preparada
en un context laboral desfavorable,  i
aprofitar el seu talent per despertar in-
terès en el sector públic.

A principis d’any es va donar forma
al programa i es va aconseguir crear
una beca de 1.500€ per a la idea
guanyadora.

Al mes de novembre va tenir lloc la
gala del concurs, un acte que va tenir
gran impacte als mitjans gràcies al
conjunt d’esdeveniments que hi van
tenir lloc. Ponències de dos experts en
innovació i una extensa trajectòria
com el Jordi Pericàs i la Marta
Continente, el reconeixment a José
Labandeira per la iniciativa de la
seva empresa de fabricar mascaretes
en plena pandèmia, així com la ceri-
mònia d’entrega de premis.

De les més de 30 candidatures que
es van presentar al concurs, a la gala
es van presentar els nominats amb les
10 millors idees, de les quals 3 en van
resultar premiades.

En tercer lloc van quedar l’Anna
Julià i el Joan Lluís Mudarra, amb
una proposta d’App de realitat virtual
per fomentar la cultura a Vilafranca.

El segon lloc el va ocupar en Carlos
Bladé i la seva proposta per construir
habitatges amb material reciclat per

abaratir costos i facilitar l’accès a l’-
habitatge.

El guanyador del concurs va ser en
Dídac Navarro, doctor en geologia,
amb una proposta que expliquem
més avall.

L’elevada participació i l’alt nivell
de les candidatures presentades ha
despertat l’interès d’altres municipis
i entitats, pel que s’esperen més edi-
cions del concurs i amb més beques.

Els 10 joves finalistes de la primera edició del concurs IdeaVilafranca.

Dídac Navarro, guanyador del concurs, amb el xec de l premi de 1.500€ i acompanyat pel jurat.

En Dídac Navarro, doctor en Geo-
logia, professor i investigador a
les universitats UB i UAB, es va em-
portar el primer premi del concurs
amb la seva proposta de reciclatge
d’elements de les terres rares. Els
elements de les terres rares són im-
prescindibles per a múltiples aplica-
cions tecnològiques que fem servir
avui en dia, com per exemple els
smartphones, però depenem comple-
tament de la  seva importació.

No obstant això, segons l’autor,
existeix una gran quantitat d’aquests
elements barrejats amb la pols de les
carreteres, pel que el seu projecte
consisteix en aprofitar i reciclar
aquesta font.

La idea va ser valorada pel jurat
del concurs com la més innovadora
i amb més aplicabilitat a la vila, fet

El reciclatge d’elements de terres rares,
la idea guanyadora de Dídac Navarro

que va convertir al jove vilafranquí en el guanyador de la beca de 1.500€
que podrà dedicar a aquesta investigació.
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Opinió

El meu nom és Carlos Bladé, tinc
33 anys i fa més de set que vaig
venir a viure a Vilafranca des de Vi-
lanova i la Geltrú. Sóc graduat en
Ciència Política i actualment compa-
gino un màster d’anàlisi econòmica
amb una feina de consultor de des-
envolupament local i promoció eco-
nòmica.

L’any passat vaig quedar segon a
IdeaVilafranca, un concurs per a
joves d’entre 16 i 35, anys on es pro-
posa una iniciativa per abordar dife-
rents reptes (medi ambient, noves
tecnologies, comerç, etc.). La meva
proposta consistia a convertir els re-
sidus plàstics en una oportunitat:
mitjançant un procés de tractament
i fosa de plàstics, aquests poden
servir per a la construcció, el mobi-
liari urbà i l’asfalt; una innovació
que ja és una realitat a països com
Bèlgica, Escòcia, Colòmbia i Argen-
tina.

Carlos Bladé

Una idea 
per a
Vilafranca

aquest concurs és essencial. IdeaVi-
lafranca és una eina molt especial, ja
que dona un altaveu al col•lectiu
jove que moltes vegades té molt a
dir, però no troba els canals ade-
quats per fer-ho.

Per acabar, felicito el PSC per l’or-
ganització d’aquest esdeveniment i
agraeixo al jurat la seva valoració.
Aprofito per animar a participar en
la pròxima edició a qualsevol jove
que vulgui fer una proposta per in-
novar i millorar la nostra ciutat, a
més de viure una experiència esti-
mulant. 

L’objectiu d’aquesta idea és múltiple:
reaprofitar residus plàstics, abaratir els
costos de construcció de l’habitatge
per fer-lo més accessible, ampliar el
parc d’habitatge de protecció oficial,
conscienciar la població de la impor-
tància de reciclar i generar noves opor-
tunitats de feina.

El que em va moure a participar en el
concurs IdeaVilafranca va ser el fet de
poder implicar-me en el desenvolupa-
ment de la ciutat, i, en un terreny més
personal, va ser l’oportunitat perfecta
per agrair a Vilafranca la seva acollida.
Considero que si volem que la nostra
vila millori en tots els aspectes possi-
bles, la implicació en iniciatives com

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 - mmgalofre@socialistes.cat
Sergio Sánchez - sergiosanchez1306@gmail.com

Carlos Bladé a l’entrega dels premis IdeaVilafranca.



AgrupacióVilafranca 16

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”

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


