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Vilafranca, laboratori ear
Propostes dels estudiants de l’Escola d’Arquitectura de Reus per a Vilafranca del Penedès

Catàleg de l’exposició realitzada a la Capella de Sant Joan de Vilafranca del 

Penedès durant el mes de gener del 2015.

Els exercicis exposats van ser real itzats per alumnes de quart curs de 

l’assignatura Projectes i Urbanisme durant el curs 2013-14.
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Imatge 1 _ Què és per a tu el barri de l’Espirall? 

“Dentro de lo que es eso, me lo ha dado todo.”

Gallego / Trilla / Ramal / Roset / Samaniego / Chia - mín 4:46 

Imatge 2 _ Què és per a tu el barri de l’Espirall?

“Yo…, No sé. Después de tantos años ja l’estimo.”

Gallego / Trilla / Ramal / Roset / Samaniego / Chia - mín 4:51

Imatge 3 _ Què no t’agrada de Vilafranca?

 “No me gusta que ya no se hable el catalán. Sembla que ja no 

estiguis al poble on casi vas néixer, no?”

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 0:43

Imatge 3 _ Què en pensa de la immigració?

“En principio un barrio que la inmigración vino muy fuerte, ahora 

hay otra inmigración, y claro el barrio en si claro también se ha 

deteriorado un poco”.

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 4:09  

Imatge 4 _ Què destacaries de Vilafranca? 

 “No és ni dins ni fora. I em va agradar i, bueno, i aquí estic, i ja fa 

quinze anys que estic aquí molt bé.” 

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 0:52

Imatge 5 _ Què destacaries de Vilafranca?

 “Jo penso que és més tranquil, és més familiar, és més de gent del... 

no sé. Jo el trobo més familiar que d’altres que van més a la seva, 

aquí estem tots, ens coneixem tots.” 

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 1:09



31

Imatge 7 _ Què no t’agrada de Vilafranca?

 “Lo positivo es que estoy a menos de cinco minutos del centro y 

esta zona es muy tranquila, muy tranquila. Negativos, ahora mismo 

de esta calle precisamente, es que está muy olvidada, muy dejada.”

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 3:50

Imatge 9 _ Creus que hi ha sentiment de barri?

 “Jo penso que si ets de l’Espirall és diferent. Perquè la gent de 

l’Espirall és diferent a la gent de la resta de barris. És una manera 

de viure diferent, llavors, aquells potser sí que s’identifiquen, però 

els altres no, vivim tots igual. Jo crec que són més de poble, més dif-

erent... És com si fos tot més obert, casi tothom es coneix. És com 

si fos una família. En canvi, per Poble Nou, és tothom, no es coneix 

tothom, cadascú fa lo seu.”

Chaver / Daunis / Garcia / Polo / Boix / Juncosa - mín 0:23

Imatge 8 _ Què en pensa de la immigració?

 “Hi ha molta gent de fora, com ara allà hi ha un banc o dos que 

sempre estan plens d’aquesta gent, més aviat porqueria que d’allò.

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 4:27

Imatge 6 _ Què no t’agrada de Vilafranca?

“El que trobo malament de Vilafranca és que s’estan posant molt 

farrucos amb la llei del civisme i totes aquestes coses, que no et 

deixen estendre la roba al balcó, no pots anar a buscar aigua a la 

font, no pots anar a jugar a la pilota al carrer... I s’han fet una sèrie 

de prohibicions molt absurdes i s’està com tallant molt la vida al 

carrer de Vilafranca, tot pel civisme.”

Artigas / Font / Lafarga / Escura / Prieto / Rodríguez - mín 2:36  
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Imatge 11 _ Què li falta a Vilafranca?

 “Suposo que trobar elements visuals que la identifiquin de manera 

constant. Però ja no només per als vilafranquins que viuen a Vilafran-

ca, sinó sobretot per la gent que s’apropa a la ciutat o que passa de 

pas per la ciutat. El que l’hauria d’identificar és el vi i la capitalitat de 

ser una de les zones vinícoles més potents del nostre país.”

Chaver / Daunis / Garcia / Polo / Boix / Juncosa - mín 3:40 

Imatge 10 _ Aspectes positius i negatius? 

 “Ho tens tot molt a l’abast, tot el que són botigues i ... No has 

d’agafar el cotxe per res. Lo que a nivell comercial nosaltres el que 

ens va molt malament, és aquí a Vilafranca el tema de l’aparcament. 

Hem notat molta diferència quan estaven els carrers oberts fa anys, 

que la gent passava per aquí, aparcava un moment i entrava i sortia. 

El tema comercial per mi està molt malament. Botigues de roba..., 

vull dir, la gent no compra aquí a Vilafranca, se’n van a fora. La gent 

de Vilafranca se’n van a comprar fora.”

Chaver / Daunis / Garcia / Polo / Boix / Juncosa - mín 2:02

Imatge 13 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

 “Entre Vilafranca i Vilanova sempre hi ha hagut com a molta 

història...”

Mallafrè / Pla / Puig / Cechet / Esteve / Hernández - mín 1:40

Imatge 14 _ Alguna curiositat sobre els barris/Vilafranca? 

“La Girada se decía que era una zona dormitorio porque no había 

nada”.

Mallafrè / Pla / Puig / Cechet / Esteve / Hernández - mín 4:38

Imatge 12 _ Alguna curiositat sobre els barris/Vilafranca?

 “Els de les Clotes van cap a l’Espirall que no els de l’Espirall vinguin 

cap a les Clotes. Pràcticament ens coneixem tots. Les Clotes no es 

van fer amb cara i ulls, han rectificat coses, però la Girada s’ha fet amb 

cara i ulls. I no sé, és un barri que a mi m’agrada molt.”

Mallafrè / Pla / Puig / Cechet / Esteve / Hernández - mín 4:21 
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Imatge 16 _ Creus que hi ha sentiment de barri?

 “Els vilafranquins som un tant especials, som molt del centre, tot es 

fa en el centre.”  min.0:10

“Tots els barris tenen el seu, pos Poble Nou és el barri dels pijos, 

que això també es diu, el barri de l’Espirall és el dels quinquis, però 

tots els altres...”

Drudis / Núñez / Weber / Martín / Martínez / Montserrat - mín 0:43 

Imatge 15 _ Què opina del comerç a Vilafranca? “

“Ara tenim el Mercadona aquest d’aquí, a Sant Julià n’hi ha un altre 

Mercadona i ens posen un altre Mercadona més enllà. Que dius tres 

Mercadones a Vilafranca ho trobo una mica massa... 

En canvi, el que és el carrer de les botigues, comercial, és que hi ha 

molt poques botigues, i això tothom es queixa, també. Perquè la 

gent de Vilafranca anem a Vilanova o a Barcelona a comprar el que 

és roba, perquè aquí no n’hi ha.”

Drudis / Núñez / Weber / Martín / Martínez / Montserrat - mín 3:40

Imatge 17 _ Hi ha bona comunicació entre els barris?

“La diferència entre un barri i un altre... aquí encara que vagis d’una 

punta a l’altra de Vilafranca tardes vint minuts caminant.”

Drudis / Núñez / Weber / Martín / Martínez / Montserrat - mín 2:18

Imatge 18 _ Hi ha bona comunicació entre els barris?

 “Tengo todo al lado Mercadona, el Hospital, mi trabajo, la mezqui-

ta…”

Drudis / Núñez / Weber / Martín / Martínez / Montserrat - mín 2:34 

Imatge 16  _ Què opina del comerç a Vilafranca?

 “Sí que hi ha tendència d’alguna gent a anar cap a Barcelona o 

Vilanova i la Geltrú per comprar certes coses que potser aquí no hi 

ha tanta botiga.”

Drudis / Núñez / Weber / Martín / Martínez / Montserrat - mín 4:44 
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Imatge 19 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

 “Ahora no, antiguamente sí que lo había.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 3:57

“Y lo que era el barrio de allí de Vilafranca del Espirall con ese 

barrio en concreto, si que había muchísima rivalidad, era como el 

Barcelona y el Real Madrid, era algo así. Pero el por qué no lo sé 

porque éramos muy iguales, o sea todos éramos de familias emi-

grantes, de familias andaluzas que habían venido aquí, o sea que la 

rivalidad, no lo sé el por qué, pero que existía si si, muchísimo.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 4:40

Imatge 18 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

 “Que es diuen coses sí, però que hi hagi realment algo... que diuen 

Vilanova... però que jo sàpiga no ho he experimentat mai.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 3:46 

Imatge 20 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

 “Jo diria que no, eh, perquè Vilafranca és la capital de tot el Penedès. 

Jo diria que no, ara, no sé a lo millor et trobes algú que et diu que 

n’hi ha. Jo diria que no.”

“Jo tinc entès que Sant Sadurní si que té una mica de rivalitat amb 

Vilafranca, però més aviat ells cap aquí que de nosaltres a ells.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 4:09 

Imatge 21 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

“Sí que hi ha rivalitat entre Sant Sadurní i Vilafranca en tema hockey.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 4:34 

“La rivalitat es crea amb tòpics falsos. Aquí són tots molt de la festa 

major, molt de Sant Fèlix i allà són molt, de pijolandia que diuen, del 

tema del cava.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 5:09 

Imatge 17 _ Et sents identificat amb el barri?

 “No, per mi, jo crec que és més important el fet de dir, jo sóc de 

Vilafranca, que no que sóc del barri tal. És més, jo em sento Vilafran-

quí.”

Espallargas / Huguet / Mañé / Muñoz / Roures / Sánchez - mín 3:24
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Imatge 23 _ Què us sembla el barri de les Clotes? 

“La gent es deixa caure aquí (barri les Clotes) pues per això per 

venir aquí a veure un partit de futbol... s’ajunta molta gent, però en 

dies esporàdics. Potser que té la zona esportiva molt a prop. A part 

del centre és l’altre barri que queda al centre de tot una mica, i 

llavors et queda a prop de tot.” 

Cort / Espinosa / Estrany / Gallego / Camacho / Lacheta / Tabio - mín 2:52 

Imatge 24 _ Què us sembla el barri de les Clotes?

 “Cuando hay fiesta del barrio de Les Clotas, todo el barrio del Es-

pirall viene por acá. Cuando haces la fiesta de los petardos, lo hacen 

aquí en el balcón de Les Clotas, toda la gente que vive en el Espirall 

viene por aquí.”

Cort / Espinosa / Estrany / Gallego / Camacho / Lacheta / Tabio - mín 3:14

Imatge 25 _ Què caracteritza els barris?

 “Aquí, al centre, clar, el que ens caracteritza són les botigues, tens 

tot el comerç de proximitat, i tens tot ho que necessitis. Surts de 

casa i ja ho tens enseguida. En canvi, a Poble Nou hi ha alguna bot-

igueta, així com una mica d’aliment, i poca cosa més, algun bar... i ja 

està. Si necessites qualsevol cosa has de pujar al centre de seguida.”

Mallafrè / Pla / Puig / Cechet / Esteve / Hernández - mín 0:05

Imatge 25  _ Aspectes negatius dels barris?

  “Jo veig més negatiu, la conservació del centre... Però potser a 

millorar una mica més, el que és l’aspecte dels edificis. (...) Canvia 

molt l’ambient de la tarda a viure pel vespre.”

Mallafrè / Pla / Puig / Cechet / Esteve / Hernández - mín 1:40 

Imatge 22 _ Hi ha rivalitats amb altres barris/pobles?

 “Vilafranca mira cap a Vilanova, per exemple, i aquesta enveja, aques-

ta rivalitat perquè Vilanova té platja i aquí no. (...) Sempre els de 

Vilanova diuen que som el barri d’interior i nosaltres diem que són 

el barri de platja. Després, amb Sant Sadurni és una mica el mateix, 

quant a rivalitat, però no està el tema del mar perquè Sant Sadurní 

no té mar, que és d’interior, però el tema també de les vinyes i que 

allà és el nucli on es fa el cava i aquí on es fa el vi. I vulguis o no, 

doncs això també es nota.”

Colomer / Garriga / Nikolaeva / Castellano / Fernández / Sota - mín 3:55 
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Imatge 1 _ Avantatges sobre el transport públic (tren)?

“Que puc aprofitar el trajecte per desconnectar de la feina i con-

nectar-me a la meva vida personal. Això si, per la feina que tinc ne-

cessito desconnexió i l’estona del tren em va bé per desconnectar. 

Llegeixo, o escolto, o miro vídeos, miro pel•lícules. És un temps de 

“desonecting” i quan arribo aquí (estació) he de començar a córrer.”

Doménech / Montserrat / Solà - mín 2:15

Imatge 2 _ Avantatges sobre el transport públic (tren)?

“Per exemple, en relació a anar amb cotxe, molt millor perquè tinc 

tota una hora per llegir, per dibuixar, per dormir, per fer el que 

vulgui... en canvi en el cotxe, a part de vaig enfadat, arribo i tinc mal 

d’esquena i no he fet més que conduir, i em surt més car.”

Doménech / Montserrat / Solà - mín 2:37

Imatge 2 _ Alguna anècdota durant els trajectes?

“Si, vaig estar sortint amb una noia que vaig conèixer al tren.”

Doménech / Montserrat / Solà - mín 4:34

Imatge 3 _ Què feu durant el trajecte?

“- Jo llegeixo o dormo.

- Jo el mateix.

- Jo llegeixo, escolto música i esmorzo.

- Jo vigilo la bici.”

Ferré / Rehues / Soriano-Montagut – min 3:26

Imatge 3 _ Què opina de l’AVE a Vilafranca?

“L’AVE no havia de passar pel centre. L’AVE en principi havia d’anar 

per les afores, però es van emparrar a l’ajuntament, que per el 

centre, per el centre, perquè així Vilafranca no sé què. Ni para ni res, 

incomoditats hi són totes, vibracions, sorolls...”

Ferré / Rehues / Soriano-Montagut – min 4:15

Imatge 4 _ Què fa durant el trajecte?

 “No, suelo coger el libro o el móvil y me encierro ahí mismo. Hay 

gente que si que se intenta relacionar, he visto gente que se va 

conociendo.”

Jansà / León – min 0:24
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Imatge 6 _ Viatjar cada dia ha alterat la teva vida? 

“Te acostumbras, te acostumbras. Si, te das cuenta cuando dejas de 

hacerlo, de la calidad de vida que has perdido durante tantos años.” 

Enriquez / Weber – min 1:00

Què opina de la llosa de l’estació de Vilafranca?

 “Esto, bien hecho, convertía a Vilafranca en una señora capital del 

país.”

Enriquez / Weber – min 5:30

Imatge 6 _ Has fet amistats durant el viatge? 

“Si hicimos muchas amistades y muy bonitas. Porque eran de Gélida, 

de Martorell y de aquí de Vilafranca y entonces cuando íbamos para 

allá si queríamos celebrar el cumpleaños de algunos de los que nos 

juntábamos por allí primero nos guardaba el sitio en el vagón, era 

muy curioso. Y a la vuelta, incluso el revisor, que ya nos conocía de 

otros años, nos guardaba, venid a este vagón que estaremos todos 

aquí. Nos conocimos todos en el tren. Pero yo creo que de esto 

fundamentalmente quien tiene la culpa son las tecnologías. O sea, 

antes compartías muchas cosas que ahora no se comparten. Y si 

tu entras hoy en día, o cuando entro, es lastimoso nadie se mira a 

la cara todo el mundo va pendiente del whatsapp, pendiente de la 

llamada de teléfono y eso ha quitado mucha, mucha “caliu huma””.

Enriquez / Weber – min 2:10

Imatge 5 _ Què opina de la llosa de l’estació de Vilafranca?

“Això no sé per què serveix.”

Jansà / León – min 1:48

Imatge 7 _ Has fet amistats durant el viatge? 

“Difícil, muy difícil. (…) La gente va lo suyo absolutamente, si, y 

cuando más distante del que esté más cerca, mejor todavía. Una 

señora que en cuanto pudo se quitó de mi asiento para poner en 

otro, no sé, debía pensar que soy un tío raro o no sé…”

 Enriquez / Weber – min 1:55
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Imatge 8 _ Què opina de l’estació de tren de Vilafranca?

“És una estació una mica trista, perquè és una estació ensorrada, (...) 

em recorda una mica un camp de concentració, però bueno. És molt 

trista, podrien posar alguna cosa aquí, sent un país de vi i tal, posar 

alguns motius..., però és molt encimentada... molt trista, la trobo 

molt trista.”

Colomer / Garriga / Nikolaeva – min 1:41

Imatge 9 _ Què opina de l’estació de tren de la Granada?

“L’estació de la Granada ara farà 125 anys que hi és, i està bastant 

bé, el que passa és que s’hauria de modernitzar, haurien de fer unes 

inversions per creuar les andanes, potser fer més aparcament, ... (...)

Aquí hi ha vehicles dels pobles del voltant. Posa el 50% o bé el 60% 

de la Granada i el 40% de pobles del voltant.”

Colomer / Garriga / Nikolaeva – min 4:46

Imatge 10 _ Has conegut algú durant el viatge?

“He arribat a parlar amb gent durant algun viatge, però que hi parles 

i “adiós muy buenas” i ja està.”

“A l’autobús és molt fred, és així. T’assentes allà i no parles casi, si 

no coneixes a la persona del costat no parles.”

Muñoz / Roures / Sánchez – min 1:35

Imatge 10 _ Què opina de la llosa de l’estació de Vilafranca?

 “Jo abans vivia davant de la plataforma aquesta que soterra l’Ave 

i he de dir que tapar, tapar, no tapa del tot el soroll. I a part que ja 

que ho tapen, que hi fotin algo a sobre, perquè abans hi havia una 

plaça i havien històries, i ara és una merda d’explanada de ciment 

que a més a més esta vallada i no es pot passar. I l’únic que fa és 

generar merda allà dins.”

Muñoz / Roures / Sánchez – min 2:06
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Imatge 11 _ Que fas durant el viatge (cotxe)?

“Escoltar música i pitar als altres conductors que van malament.” 

Martín-Moreno / Rodríguez / Tabío – min 1:18

Imatge 11 _ Què opina de la llosa de l’estació de Vilafranca?

 “Allò és una puta merda. A qui se li acudeix fotre allò allà al mig. 

Que hi fotin un jardí a sobre, o que hi plantin arbres, o no sé... O 

que hi fotin terra, però allà un tros de formigó allà al mig... O un 

pàrquing, o algo així, es podria aprofitar. Només serveix per tirar el 

castell de foc de la festa major cada any, és l’únic que hi posen allà 

sobre, res més.a la plaça major cada any, que el posen allí damunt. 

(...) A més a més queda molt malament per la ciutat un tros allí buit 

amb les tanques de les obres cutres.”

Martín-Moreno / Rodríguez / Tabío – min 2:22
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