
ACTA del VII Comitè d’Avaluació i Seguiment del Projecte d’Intervenció Integral al 
Barri de l’Espirall de Vilafranca del Penedès 
 
Identificació de la sessió 
Núm. : VII 
Caràcter: ordinari 
Data: 28 d’OCTUBRE de 2014 
Hora: 10.00h 
Lloc: AV ESPIRALL (Pl. Dr. Bonet, 11) 
 
Hi assisteixen: 
 
Membres del Comitè en representació de la Generalitat de Catalunya: 
Fernando Brea, Departament de la Presidència (Delegat Territorial del Govern) 
Ramon Botey Serra, Cap de l’Oficina de Gestió del Programa de Barris del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
Rosa Parrilla, Tècnica de l’Oficina de barris de la Generalitat de Catalunya 
Elisabet Sans, representant del SOC (Oficina de Vilafranca del Penedès) 
 
Membres del Comitè en representació de l’Ajuntament: 
Ramon Zaballa Serra, grup municipal del PSC 
Martí Sampere, grup municipal d’ERC  
Antonio Fernández Pradal, grup municipal d’ICV-EUiA 
 
Membres del Comitè en representació de les entitats veïnals, associacions ciutadanes i 
agents econòmics i socials: 
Joan Tarrida Busquets, Comunitat de propietaris Espirall, 58 
Antonio Díaz González, AVV Espirall 
Rosa Buldú i Josefina Peñaroja, Parròquia de Nostra Senyora de Montserrat 
Sílvia Raventós, Unió de Botiguers i Comerciants de l’Espirall 
Antonio Alsina Felip, Futbol Club Base Espirall-Les Clotes 
 
En representació de l’Ajuntament: 
Maria Dolors Rius Marrugat, Regidora de Barris de l’Ajuntament de Vilafranca del 
Penedès 
Aureli Ruiz Milà, regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Josep M. Martí Ràfols, regidor d’Urbanisme i Serveis Urbans 
Anna Doblas Ruiz, regidora de Joventut 
Sebastià Jané, regidor de Serveis Socials 
Joaquim Gascó, cap d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Montse González, cap de servei d’Ocupació i Formació 
Ruben Calvo, cap de servei de Joventut 
Dolors Marín, cap del servei de Convivència 
Roberto Labandera, cap del servei de Serveis Socials 
 
Excusen la seva assistència: 
M. Josep Tuyà, regidora d’Ocupació i Formació de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès 
Teresa Baqués Esteve, grup municipal de la CUP 
Grup municipal del PP  
Eva Valle, AMPA CEIP Pau Boada 
Josep Anton Cuscó Palau, cap de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al 
Barri de l’Espirall 
 
1. Lectura i aprovació de l'acta anterior 
El Sr. Fernando Brea proposa alguns canvi en l'acta en relació al càrrec del Sr, Amand 
Caldero, el càrrec és  Secretari delegat territorial del Govern (Departament de Presidència)  
Es proposa modificar el càrrec el les pàgines 1 i 3.  
S'aprova l’acta amb la modificació d'aquest punt. 
 



2. Informe per part de l'Ajuntament sobre el desenvolupament del Projecte 
d'Intervenció Integral. 
 
La regidora M. Dolors Rius explica del desenvolupament de la sessió: em primer lloc 
s'explicarà el desenvolupament i estat de les accions del Pla de Dinamització juvenil, 
seguidament els projectes de Treball als barris, les accions de formació i igualtat des de 
serveis socials i finalment els projectes d'urbanisme. 
 
La regidora Rius destaca que les accions que s'estan desenvolupant al barri són possibles 
gràcies a les prorrogues permeses per la Generalitat de Catalunya. Hi ha actuacions 
finalitzades i d'altres que s'han ajornat.  Destaca la coordinació dels departaments de 
l'Ajuntament per a aconseguir un alt rendiment de les mateixes i que aquestes acabin 
implementant-se un cop finalitzada l'actuació subvencionada per la Generalitat. 
 
Pla de dinamització juvenil 
El Sr. Sebastià Jané, regidor de Serveis Socials i Ciutadania, explica que el programa s'està 
desenvolupament amb molt d'entusiasme per part dels dos departaments. Es va fer una 
acurada selecció de l'empresa que l'havia d'implementar i que aquesta és una empresa 
"Iniciatives i Programes" formada per un grup de 4 empreses reconegudes en el sector. 
Actualment estan en la fase intermitja, s'ha realitzat una diagnosi  i actualment s'està fent 
un feina important i que s'ha arribat a molta gent del barri (joves i adults) 
Els professionals que porten a terme el projecte són: un dinamitzador juvenil (Jaume Calvé) 
i dos conflictòlegs (Guillem Llorente i Tamara Pérez) coordinats per un responsable de 
l'empresa (Anna Matallana) 
L'Anna Matallana explica les fases del projecte i on ens trobem en aquests moments. 
La diagnosi s'ha dut a terme des de l'abril fins l'octubre i el mes de novembre comença la 
fase d'execució. Aquest projecte té una durada de 2 anys. 
És un projecte d'acció social i intervenció educativa adreçat a adolescents i joves sense 
oblidar els preadolescents i joves de més de 30 anys. 
Des del Departament de Joventut es porta el lideratge de les accions del programa de 
foment de la participació juvenil i des de convivència es treballa amb diferents eines per a 
conèixer possibles conflictes  per treballar la cohesió al barri. 
Els objectius del projecte són: 
- empoderament dels joves 
- cohesió intergeneracional 
- llegat social més enllà del projecte 
 
DIAGNOSI 
Les eines de diagnosi emprades han estat: 
- Coneixement del territori 
- Observació de Parcs 
- Reunions amb adults 
- Entrevistes amb joves 
- Dades estadístiques 
- Porta a porta 
- Activitats jovestiu 
 
Exposen els resultats obtinguts en la diagnosi tan des de la visió adulta com l'opinió juvenil. 
(aquestes dades les trobareu extensament descrites en la presentació que s'adjunta a 
l'acta) 
 
Al final de la presentació es genera un debat a l'entorn de la concepció de la promoció del  
consum responsable de drogues. Es comenta que el que cal és prioritzar les mesures de 
prevenció. 
El Sr. Joan Tarrida comenta que el consum hi és però que hi ha la percepció que d'algunes 
drogues no es coneixen els efectes. El que cal és educar a través de les activitats per a fer-
ne una reducció del risc. 



El Sr. Fernando Brea recorda que actualment ha augmentat el consum d'heroïna i el hachis i 
que estem vivint les conseqüències del consum continuat de fa anys. L'objectiu és informar 
dels riscos i dels recursos existents. 
 
El Sr. Joan Tarrida pregunta, en relació al projecte de Dinamització juvenil, si s'ha valorat la 
visió de gènere. S'ha detectat alt interès en el futbol i la dona queda poc visualitzada. Creu 
que han de poder participar de manera igualitària. 
 
El Sr. Antonio Fernández pregunta si aquesta experiència s'ha implementat en altres 
territoris i si han tingut èxit. Comenta que considerant que no tindrem resultats immediat 
sinó que ho començarem a veure d'aquí dos anys. caldrà veure les respostes tant dels 
adults com dels joves i treballar amb previsions . 
 
La Sr. M. Dolors Rius respon que és un projecte fet a mida, amb una alta transversalitat i 
que demana la màxima implicació de les entitats del barri. 
 
El Sr. Fernando Brea comenta que es veu un projecte amb moltes possibilitats d'èxit i de 
continuïtat. Si els joves entren en aquestes dinàmiques d'aquí un anys ells faran que altres 
joves s'hi impliquin. és un procés de 5-10 anys. Aquest joves seran els promotors i ajudaran 
als joves del futur. Creu que és important generar dinàmiques que es retroalimentin. 
 
Treball als barris 
Seguidament la Sra. Montse González explica les actuacions que s'estan duent a terme des 
del Projecte Treball als barris. 
(S'adjunta el resum del projecte que es va lliurar el dia de la reunió i la presentació 
exposada durant reunió) 
La Sra. Montse González comenta les diferents actuacions al barri, des de les atencions a 
l'Antena Espirall, destacant que encara hi ha persones del barri que són ateses per primera 
vegada,  les actuacions del programa "De la Terra 3", el Plans d'ocupació, el dispositiu 
d'Entrenament de Competències i la dinamització comunitària i la Taula per l'ocupació, així 
com les accions amb el voluntariat.   
 
Formació i Igualtat: Curs d'alimentació, nutrició i hàbits saludables 
Seguidament el Cap de servei de Serveis Socials, el Sr. Roberto Labandera, explica el 
projecte de Formació i Igualtat: Curs d'alimentació, nutrició i hàbits saludables. 
(S'adjunta el resum del projecte que es va lliurar el dia de la reunió i la presentació 
exposada durant la reunió) 
 
El Sr. Roberto Labandera explica que aquest és un programa de nutrició que s'implementa a 
través d'un curs de cuina en el qual es porta a terme un treball social d'acompanyament a 
les famílies a través de suport a l'autonomia personal i l'establiment d'una xarxa de 
contactes socials. 
S'ha treballat amb un grup de 30 persones cada any i es porten executades 5 edicions. 
En total hi han participat 150 persones i s'han beneficiat 430 persones de diferent nuclis 
familiars. Cal destacar d'aquest programa que els dos cursos que s'han portat a terme el 
2014 tenen un cost molt baix ja que 30 persones hi han participat i se n'ha beneficiat 120 
amb un cost d'uns 2.000€ 
El programa desenvolupa altres accions de manera paral·lela cop són: 
- activitats culturals 
- activitats de vida sana 
- visita radio Nicòsia 
- activitats formatives (formació en noves tecnologies a la Fassina) 
 
Obres 
El Sr. Josep Maria Martí. regidor d'Urbanisme, i el Sr. Quim Gascó, cap de serveis Tècnics, 
expliquen l'estat de les obres realitzades al barri i les previstes el 2015. 
 
 
 



Obres executades 
- Urbanització C. Guardiola. Una actuació molt important pel barri i per la vila ja que permet 
connectar amb la muntanya de Sant Jaume. Falta la plantació d'arbrat i els murs de pedra. 
- C. Lluís Mata Acedo. 
- Pl. Abat Blach  
 
Execució 2014/2015 
- C. Mas i Perera. Una actuació també important que permet connectar l'Espirall amb el 
CAP. 
- Abat Blanch 1-2/Espai entreblocs. El 2015 es continuarà des de Pau Casals fins el C. Mas i 
Perera amb el mateix model executat a Abat Blach. 
- Urbanització CAP 
 
 El 2016 quedarà el sector que afecta al Centre Cívic. 
 
Estalvi i eficiència energètica 
S'està portant a terme aquestes actuacions tan al carrer com en els edificis. 
Objecte de les actuacions: 
- Millora de façanes (aïllaments...) 
- Substitució de balconeres 
- Aïllament de cobertes 
 
Hi haurà possibilitat d'accedir a subvencions tan individuals com per comunitat de veïns. 
L'import de les subvencions dependrà de diferents aspectes. Hi ha un import de subvenció 
base i un % segons al que s'aculli el propietari.  
Durant el 2014 s'han fet actuacions a l'escola Mas i Perera, l'escola Pau Boada i la llar 
l'Enxaneta. 
Aquestes actuacions són possibles a un projecte europeu al que s'ha acollit l'Ajuntament de 
Vilafranca, el projecte MARIE. L'Espirall serà una prova pilot per tal d'incorporar-la 
posteriorment a la resta de Vilafranca. 
Fins ara s'han analitzat tots els edificis i ja es té una idea de cap on anar.  
 
La Sr. M. Dolors Rius comenta que les actuacions a ADIGSA s'acabaran el 2014. 
S'intervindrà en el C. Gelida i Mas i Perera, a la Pl. Espirall es farà un retoc, tot i que no hi 
entra i al C. Acedo Sopetran fins c. Igualada per tal de facilitar la unió amb el CAP. 
 
El Sr. Antonio Fernández pregunta si s'ha estudiat el pas elevat de c. Sant Sadurní i Mas 
Jornet. Se li respon que està en projecte. 
El Sr. Antonio Fernández també comenta que hi ha un monument preciós  que actualment 
s'utilitza per jugar i proposa canviar-lo a una altra plaça que tingui més vista. 
La Sr. M. Dolors Rius respon que no es vol canviar la imatge i identitat de la plaça, que és 
un lloc on viure i interactuar.  
El Sr. Antonio Fernández pregunta si l'aigua del rec de la gespa del Passeig Lluís Mata és 
potable i si hi ha un sistema de rec. Comenta que tenir gespa aquí és absurd pel clima que 
tenim i que caldria plantar plantes autòctones. 
 
El Sr. Josep Maria Martí respon que des de Via pública es procura seguir aquesta línia i que 
l'aigua és potable ja que no hi ha infraestructura per a aigua no potable. Seria una inversió 
molt elevada. 
 
El Sr. Antonio Díaz pregunta per la construcció del centre Cívic. Comenta que si s'espera 
molt potser caldrà fer un altre projecte. 
El Sr. Josep Maria Martí respon que hi ha un projecte bàsic i que esperem que arribin els 
pagaments de la Generalitat. S'iniciaria el 2016. Comenta també que no caldrà fer un altre 
projecte, que el projecte està fet.  
 
 
 
 



3. Avaluació de la marxa de les justificacions i altres aspectes administratius 
 
El Sr. Aureli Ruiz explica que per aprovar el projecte cal partides econòmiques. 
Recorda que fins fa un any portàvem invertits 5 Milions €, més 700.000 el 2014 i a finals 
d'any seran 800.000. Que la majoria són inversions en obres. 
Per tant acabarem el 2014 havent gastat 6 Milions €. 
Recorda que la Generalitat va comunicar que no podia fer front a les despeses el 2012 i que 
l'Ajuntament de Vilafranca, gràcies a que estem sanejats, ens podem permetre fer 
inversions. 
L'Ajuntament va decidir seguir amb les obres previstes i les diners necessaris els va posar el 
propi Ajuntament. Fins ara ha posat 1.800.000€. 
Comenta que quan arribin les aportacions de la Generalitat es podrà fer el Centre Cívic però 
que cal tenir en compte que per l'Ajuntament no sols es generen despeses a l'Espirall sinó a 
tota la vila. 
 
El Sr. Fernando Brea comenta que la Generalitat té pendents 1.900.000€ i que una part 
està en partida. 
Recorda que el 2012 no hi havia partida pressupostària, que el 2013, donat que es van 
prorrogar els pressupostos, tampoc hi va haver partida pressupostària, i que el 2014 amb 
37M€ i mig es cobrirà el deute i que els 145.000€ del deute més antic passa economia i 
quan disposa de diners paga. Assegura que es pagarà. 
Pel que fa al pressupost del 2015 encara no ha anat al Parlament i per tant és possible que 
es disposi dels 37.5 M€ i al llarg del 2015 es podria reduir el deute de la Generalitat amb 
l'Ajuntament de Vilafranca. 
 
El Sr. Joan Tarrida expressa la seva intranquil·litat ja que les pròrrogues ens han facilitat 
l'execució dels projectes però el que ens agradaria seria que es cobrís el deute. Demana un 
esforç a la Generalitat de Catalunya 
 
El Sr. Fernando Brea respon que la Generalitat està fent esforços per intentar pagar els 
deures però passa d'un dèficit el 2011 de 4'6% oficial a un obligat del 0'7. Tot i així diu que 
l'economia ha millorat i que la Generalitat està prioritzant la inversió en projectes socials 
(Benestar Social i Salut) Pel que fa a obra pública només està invertint en manteniment de 
carreteres. Igualment en Habitatge només inverteix en la part social. 
La Generalitat va decidir prorrogar els projectes de Barris per no "matar-los". Expressa que 
era un compromís de Govern del 2007 i que es va decidir que es farien fins que s'acabés. 
Comenta que hi ha equipaments que es van dissenyar i que ara potser caldrà replantejar-
los. 
Finalment comenta que el deute més antic es va pagant, que és el que marca la Llei. Per 
tant, davant la impossibilitat d'endeutament ara per ara només hi ha un banc, el Govern. 
 
El Sr. Joan Tarrida insisteix que si l'objectiu era la cohesió social aquests projectes ho són. 
  
El Sr. Aureli Ruiz recorda que quan la Generalitat va dir que no podria pagar l'Ajuntament 
va decidir tirar endavant  i que vam ser dels pocs Ajuntaments que hem anat fent 
actuacions. 
 
El Sr. Fernando Brea recorda que en els Plans de Barri qui mana és l'Ajuntament, la 
Generalitat dóna la subvenció però els ritmes els posen els ajuntaments. 
La nova Llei de Territori expressa clarament que s'ha de fugir de les subvencions i anar cap 
a la coparticipació. 
 
4. Torn obert de paraules 
 
En no haver-hi més intervencions la regidora de Barris, M. Dolors Rius, tot agraint la 
presència dels assistents tanca la primera part del Comitè convidant als assistents a una 
visita pel barri de l’Espirall que clourà la sessió. 
 
Vilafranca del Penedès, 28 d’octubre de 2014  


