
A Vilafranca del Penedès, el dia 6 de juliol de 2004, a les 8,09 hores, a la sala Pau Boada 
de l’Ajuntament, es reuneix el Consell Municipal de Medi Ambient, en sessió ordinària de 
segona convocatòria, presidit pel Sr. Patro Recober i Caballé, amb l’assistència dels 
següents membres: Jordi Alemany Iglesias, Xavier Ballester Gou, Josep M. Calaf Gozalo, 
Josep Colomé Ferrer, Montserrat Espinosa Sospedra, Eladio García Lodeiro, Emili Giralt 
Via, Mònica Hill Giménez, Rosa Miret Nogués, Carmen Peñalver Valenzuela, Josep 
Rovira Sanz, Xavier Rubires Ferrer, Isabel Torrents Sala, Marta Vallès Vallès, i Santi 
Viadiu Sans. També és present a la sessió la Sra. Anna Girona Alaiza. Actua de secretària 
la Sra. Mercè Molina i Claramunt. 
 
1. El Sr. Patro Recober obre la sessió disculpant-se per haver desconvocat el Ple del 

Consell del dia 8 de juny, ja que va assitir a la Conferència Aalborg + 10, a la ciutat 
danesa d’Aalborg, els dies 9, 10 i 11 de juny, havent de marxar el dia 8 al vespre.  

 
El regidor Sr. Josep Colomé es disculpa per no poder assistir a tota la reunió ja que té un 
assumpte inajornable al cap de mitja hora i haurà d’absentar-se. 
 
2. En el punt 1r de l’ordre del dia s’aprova l’acta de la sessió anterior. 
 
3. Es procedeix a passar al punt 2n de l’ordre del dia sobre accions per al foment de la 

bicicleta. El Sr. Patro Recober presenta als membres assistents al Consell el Sr. Haritz 
Ferrando, coordinador del Bicicleta Club de Catalunya (BACC), qui exposa diferents 
accions que es poden emprendre des de la política municipal per tal de fomentar l’ús de 
la bicicleta. 

 
4. En el punt 3r de l’ordre del dia la Sra. Marta Vallès explica les principals mesures pel 

foment de la mobilitat sostenible dutes a terme en els darrers tres anys a Vilafranca. 
 
S’enceta un debat sobre aquestes qüestions. El Sr. Santi Viadiu i el Sr. Xavier Rubires 
comenten que el que primer s’hauria de fer es pensar on es vol arribar, establir els criteris i 
tirar-ho endavant.  
 
La Sra. Mònica Hill comenta que a Vilafranca s’han fet pedassos de carril bici. Que està 
d’acord que s’hauria de fer un pla, i posar-hi diners. 
 
La Sra. Marta Vallès comenta que properament es començarà el Pla de Mobilitat Urbana. 
 
El Sr. Calaf, comenta que seria bo tenir definits els punts claus d’aparcament de bicicletes.  
 
El Sr. Haritz Ferrando comenta que es podria fer un tríptic per informar-ne a la gent. 
 
El Sr. Patro Recober diu que li semblen molt bé totes les actuacions de sensibilització però 
que és difícil decidir on es fan les actuacions sinó es té el Pla de Mobilitat. 
 
El Sr. Rubires pregunta quan es podrà tenir el Pla. També comenta que estaria bé tenir una 
xerrada amb alguna de les persones que elaboren l’informe, i tots els assitents hi estan 
d’acord. 
 
El Sr. Patro Recober diu que parlarà amb la Diputació per mirar si algú pot venir a la 
propera reunió del Consell de Medi Ambient. 



 
El Sr. Eladio Garcia diu que en les mesures per la mobilitat per a l’any 2004 no ha vist 
reflexada la possible ampliació de la línia d’autobusos, i que s’havia quedat que es parlaria 
amb l’empresa que porta el transport públic per tal de crear una altra línia. 
 
El Sr. Patro Recober contesta que s’està pendent de parlar amb l’empresa però que seria 
millor replantegar aquest tema quan es tingui l’estudi. 
 
La Sra. Isabel Torrents proposa fer educació vial i una enquesta sobre el tema de mobilitat 
als Instituts. El Sr. Santi Viadiu afegeix que no només s’hauria d’anar als Insituts sinó que 
també es podria anar a empreses, centres d’oci, col.lectius de joves etc. 
 
El Sr. Patro Recober diu que s’hauria de fer una campanya i que s’hauria de buscar algun 
col.lectiu perquè ens ajudés a possar-la en marxa. 
 
El Sr. Haritz Ferrando proposa treballar una idea conjuntament, buscar un eslogan, i crear 
una mica d’imatge, i que això podria anar acompanyat d’altres accions com comprar unes 
10 bicicletes i posar-les a disposició de qui vulgui. 
 
 
5. Es procedeix a passar al 4rt punt de l’ordre del dia sobre la recollida del document de 

valoració del Pla Especial de la Muntanya de Sant Pau. El Sr. Patro Recober demana si 
hi ha alguna aportació i s’obre un torn de paraules: 

 
El Sr. Calaf comenta que valdria la pena parlar amb l’Ajuntament de Pacs.  
 
El Sr. Patro Recobar diu que s’ha demanat al regidor de l’Ajuntament de Pacs una reunió, 
però que abans seria bo saber el què es vol fer. Que bàsicament pel que es va parlar en la 
reunió de presentació, es veia que hi havia dos posicionaments: un que defensava que la 
muntanya fos un espai d’esbarjo on poder anar a fer una costellada, i l’altre, que desensava 
una opció més ecologista. 
 
El Sr. Eladio Garcia pregunta si, en el cas de la primera opció, es té constància del cost 
econòmic de l’actuació i del cost de manteniment. El Sr. Patro Recober contesta que no, 
que només és un projecte i que caldrà veure com es tira endavant. 
 
El Sr. Rubires és partidari de mantenir l’espai com a espai rústic, amb una intervenció 
mínima, que conservi l’encant de la muntanya. 
 
El Sr. Calaf diu que voldria veure la muntanya de Sant Pau com una mostra del paisatge 
penedesenc. Comenta que en certa manera els elements d’interés ja hi són, i que amb 
inversions mínimes (arranjament dels camins, una bona senyalització, etc.) es podria 
embellir un espai que de per sí ja té el seu encant i aprofitar-lo per temes lúdics, educatius i 
de mirador en la mesura que no castigui massa el territori, que no sigui un parc urbà de la 
ciutat ni que els seus camins siguin carrers de la ciutat, que tingui la seva identitat pròpia. 
 
La Sra. Isabel Torrents, pregunta si el restaurant que hi ha a la muntanya de Sant Pau és de 
Pacs. Se li contesta que sí. 
 
6. S’obre el punt 5è de l’ordre del dia, el Sr. Patro Recober informa d’algunes novetats: 



 
• L’aprovació per part del Ple que en els plecs de condicions de contractes es valorarà el 

fet que aquesta empresa tingui personal amb disminucions físiques o psíquiques, i 
també que aquesta empresa compleixi amb criteris mediambientals. 

 
• L’increment dels kilos recollits d’envasos, vidre, paper i cartró, i la disminució de la 

recollida selectiva d’orgànica, malgrat que l’orgànica recollida és bona (només té un 5 
% d’impropis). 

 
Es fa un petit debat al voltant d’aquest tema i la majoria d’assitents comenten que s’hauria 
d’engegar una campanya perquè se sabés que es poden fer sevir bosses normals: També es 
comenta que seria bo fer campanyes als habitatges nous per conscienciar a les persones que 
van a viure-hi. 
 
La Sra. Anna Girona explica que dins del Consell per la Convivència, es pensa editar un 
tríptic de normes bàsiques de convivència i una d’elles té a veure amb la recollida 
d’escombraries, horaris, etc., però que s’està comprovant que amb els contenidors soterrats 
es millora moltíssim i s’intentarà posar-ne més. 
 
• El cicle de xerrades “Orgànica” coincidint amb una exposició sobre la brossa orgànica 

a l’escorxador, on es va tractar la jardineria sostenible, l’horticultura ecològica i el 
compostatge. 

 
• La posada en marxa de la recollida selectiva de la brossa orgànica al mercat dels 

dissabtes. 
 
• L’aprovació de l’Ordenança d’establiments de pública concurrència a la qual s’hi van 

incloure mesures per l’estalvi de l’aigua, des dels sistemes en doble descàrrega i 
l’obligatorietat de posar airejadors a les aixetes, així com l’obligatorietat de tenir un 
espai a la cuina per fer la recollida selectiva. 

 
• El nou projecte d’educació ambiental a la muntanya de Sant Pau. 
 
 
7. En el torn obert de paraules, darrer punt de l’ordre del dia, el Sr. Eladio García pregunta 

si des de la regidoria de Medi Ambient s’ha contactat amb la Generalitat per posar en 
marxa l’estació d’analisi de fums que hi ha a la Rambla de Sant Francesc. 

 
El Sr. Patro Recobert explica que s’ha contactat amb diversa gent: des de la Delegada 
Territorial fins al Conseller passant per diferents caps de departament, i que diuen que quan 
hagin posat ordre les podran posar en marxa. 
 
I quan no hi ha res més a comentar, s’aixeca la sessió a les 10 de la nit, signant aquesta acta 
els assistents i la secretària que ho certifica. 


