Dossier de presentació de
projectes.
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L’espai agrari periurbà cobreix diverses
funcions importants: en primer lloc, el valor
productiu del cultiu de productes agraris,
però també la contribució a la qualitat del
medi ambient i el paisatge, el valor social o
ciutadà de lleure, lúdic, educatiu...

Per una ciutat com Vilafranca del Penedès, l’entorn agrari i natural més pròxim representa
un gran patrimoni. A nivell de paisatge, les àmplies àrees de vinya constitueixen el principal
element d’identitat de Vilafranca i de la comarca. En un moment en què es reivindica el
foment de l’enoturisme des de molts sectors de la societat, la cura del paisatge i l’entorn
proper prenen una especial rellevància.
En els darrers anys, s’ha fet un esforç important per posar en valor i donar a conèxier els
espais naturals de més entitat del municipi (la muntanya de Sant Pau, la riera de Llitrà, la
important xarxa de camins rurals...).
Els projectes encetats que ara es presenten i que hauran de consolidar-se en els propers
anys, posen l’accent en la vessant social i en l’eficiència de recursos, fruit dels nous temps
que ens toca viure.

Fotografia: Cristina Marteles
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Els horts urbans són espais d’horta ubicats en zones
urbanes o periurbanes
El seu benefici social és destacable, principalment per la seva
funció de lleure, com a funció educativa, i també per la seva funció
terapèutica. Dins el moment de crisi actual, a més, poden
representar també una eina pal·liativa per a aquelles persones que
pertanyen a col·lectius desfavorits amb risc d’exclusió social.
Des de fa dos anys, s’està treballant en la creació d’una xarxa
d’horts urbans, i actualment, Vilafranca ja disposa d’onze espais
amb aquesta finalitat: sis horts escolars, dos horts dedicats a la
formació ocupacional, l’hort del servei Pre-laboral de l’Associació
Entrem-hi, els horts urbans de Melió i l’hort social de Les
Bassetes.

OBJECTIUS
•S’ofereix un espai per l’esbarjo i activitat per a les persones
•Es fomenta la participació ciudatana.
•S’afavoreix la integració de col•lectius desafavorits, ocupant el seu
temps, facilitant la creació de noves relacions i l’obtenció d’aliments
bàsics, en definitiva, millorant la seva qualitat de vida.
•Es genera un espai per a la biodiversitat.
•Es promouen bones pràctiques ambientals de conreu: gestió dels
residus, estalvi d’aigua, agricultura ecològica, recuperació d’usos i
costums de l’agricultura tradicional.
•Es potencia el caràcter educatiu i lúdic dels horts.
•Es promou una alimentació sana i canvis d’hàbits més saludables.
•S’impulsa el coneixement i respecte pel medi ambient.
•Es promouen les relacions i l’intercanvi intergeneracional.
•Es garanteix l’adequada conservació dels terrenys.
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Les bosses de sòl de diferents sectors del voltant de la ciutat
pendents d’urbanitzar i que s’han deixat de cultivar donen peu
a diferents problemes. Des de l’Ajuntament, es vol emprendre
una política activa de preservació, però també de gestió i
dinamització dels espais rurals periurbans, actuant
conjuntament amb el sector agrari, i per aquest motiu s’ha
posat en marxa la Borsa de Terres.
La Borsa de Terres vol fomentar el lloguer, l'arrendament o la
cessió de parcel·les agrícoles parades o abandonades així
com de parcel·les pendents d’urbanització.

OBJECTIUS
- Es dóna impuls a l'agricultura local i es treu rendiment a un
recurs valuós que tenim al municipi, el sòl agrari.
- Es millora el paisatge en la zona de contacte entre el sòl
urbà i el sòl no urbanitzable, especialment important en els
sectors adjacents als vials d’accés a la ciutat, ja que és la
primera imatge que es projecta de la ciutat.
- S’eviten problemes associats a usos periurbans com poden
ser l’abocament de runes i residus, ocupacions de barraques,
proliferació de plagues...
- S’augmenta la producció, l’ocupació i l’economia local.

Es tracta de tenir una base de dades de finques rústiques i
terres susceptibles de ser aprofitades i alhora, una base de
dades de pagesos que vulguin augmentar la superfície de les
seves explotacions, però també ciutadans que vulguin tenir
cura d’alguna parcel·la d’hort. S’integren diferents usos així
com també diferents tipus de finques. Des de l’Ajuntament, es
tracta senzillament de posar en contacte els propietaris de les
terres amb possibles usuaris.

Fotografia: Eduard Barrobés
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LA MUNTANYA DE SANT JAUME
El gener de 2011 l'Ajuntament de Vilafranca i la Societat La
Principal-Casal van signar l'escriptura de compravenda dels
terrenys del Casal 2000, a la muntanya de Sant Jaume,
acordada en el ple municipal del dia 1 de desembre de 2010.
El Casal 2000 és una finca de caràcter rústic situada a la
muntanya de Sant Jaume on, des de l'any 1981, la Societat la
Principal hi desenvolupava activitats de caire esportiu i de
lleure. Els terrenys tenen 70.876 m2 de superfície, i estan
ocupats majoritàriament per massa forestal i per 876 m2
edificats, distribuïts en diferents construccions destinades a
diferents usos.
La finca es troba ubicada a la vessant sud est de la muntanya,
anant de la cota 240 (aprox.), en el punt més baix, fins a la
carena de la muntanya, que coincideix aproximadament amb
el límit de terme, arribant a una cota de fins a 294. Gran part
de la superfície de la finca té un pendent considerable, si bé
durant els anys 80 s’hi van construir diferents terrasses o
feixes. La vessant nord oest, ja en el municipi de Pacs del
Penedès, és ocupada per la pedrera Cales de Pachs.
Límits de la finca municipal de la muntanya de Sant Jaume

OBJECTIUS
1. Ordenar l’ús social de l’espai i obrir-lo als ciutadans
2. Restaurar l’espai degradat i en desús, millorant-lo
ambientalment
3. Vincular-lo a empreses d’inserció laboral, fent que sigui una
oportunitat per crear nova ocupació
Estat actual de les antigues instal·lacions del Casal 2000
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El novembre de 2009 es va acordar l’adhesió del municipi de Vilafranca del
Penedès al denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, posat en marxa per la
Comissió Europea com a mecanisme de participació de la ciutadania en la
lluita contra l’escalfament de la Terra. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament
de Vilafranca del Penedès feia seus els objectius de la Unió Europea per
l’any 2020, adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la creació de plans
d’acció a favor de les fonts d’energia renovables.

LLISTAT D’ACTUACIONS INICIADES
Instal·lació d’energia fototèrmica al Complex Aquàtic

* Aprovació, el novembre de 2011, del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible.
* Constitució d’una comissió interna, formada per diferents serveis
municipals, per treballar tant el tema de l’estalvi energètic com el foment de
les energies renovables.
* Comptabilitat energètica a través del programa Gemweb
* Aprovació del Manual de Bones Pràctiques d’Estalvi Energètic als Edificis
Municipals.
* Instal·lació de tecnologia LED en l’enllumenat de la plaça Fèlix Mestre Nutó.
* Instal·lació d’una caldera de biomassa per a climatització i aigua calenta als
vestidors del Camp de Futbol 1.
* Telegestió de la climatització en alguns edificis municipals.
* Estudi del potencial d’implantació d’instal·lacions de biomassa a edificis de
serveis municipals de Vilafranca del Penedès
* Estudi de l’enllumenat públic per l’estalvi energètic del municipi de
Vilafranca del Penedès
* Col·laboració amb el programa Biovipe, per promocionar l’aprofitament de
la biomassa de la vinya del Penedès.

Fotografia: Josep Badell

Instal·lació d’energia fotovoltaica al
Patronat de Comerç i Turisme
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ENTITATS I VOLUNTARIS TREBALLEN EN LA CONSERVACIÓ
DE L’ENTORN
Des de fa uns anys, el Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vilafranca ha engegat una línia
de col·laboració amb entitats i ciutadans per descobrir i col·laborar en tasques de millora de
l’entorn natural. Aquesta és una fórmula que permet estimular la descoberta del paisatge i dels
valors naturals que ens envolten, fomenta l’arrelament al territori i reforça la cooperació i la
identitat col·lectiva de qui hi participa. Alhora, fa que ens sentim tots responsables –no només les
administracions- del nostre entorn natural, tan proper i tan desconegut alhora.
Durant els darrers anys, hi han participat entitats molt diverses, des de les que treballen amb
públic infantil i juvenil, fins a entitats ecologistes i de defensa forestal, passant per empreses
compromeses amb el territori. S’ha treballat amb espais diversos, però s’han centrat esforços en
recuperar espais fluvials a l’entorn de la riera de Llitrà, i s’han millorat les plantacions de vegetació
autòctona a les muntanyes de Sant Pau i Sant Jaume.

L’Agrupació Escolta plantant a la riera de Llitrà

“Fem dissabte al riu”, març 2012

Replantacions forestals a la muntanya de Sant Jaume

Regs a Sant Pau per part del GEIF

Col·locació de caixes niu per part de Bosc Verd

Eliminació de canyes per la Federació d’ADF

Neteja del bosc de ribera a la riera de Llitrà
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