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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 23 de juny al 2 de juliol
 

Recordatori cap de setmana

 

Divendres, 23 de juny

 

12h Pere Regull. Programa “Diàlegs amb l’alcalde” Ràdio 

Vilafranca

 L’Alcalde Pere Regull

amb l’alcalde”, de Ràdio Vilafranca (107.8

en directe les preguntes que li formulin els oients.

 

21h Raimon Gusi. Sopar inici F

Magí. 

 El regidor de Cultura, 

la Festa del Barri de la Barceloneta

al c/ Manuel Barba i Roca.

 

 

Dimarts, 27 de juny 

 

9h Pere Regull.

Festa Major

 L’Alcalde Pere Regull

Raimon Gusi,

sorteig que cada any es fa per tal que ciutadans que ho 

sol·licitin puguin veure des del balcó de la Casa de la Vila, els 

actes de la Festa Major els dies 29, 30 i 31 d’agost. La roda

premsa tindrà lloc a la sala de la Taula Rodona de la Casa de la 

Vila. 
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern 

al 2 de juliol 

Recordatori cap de setmana 

Divendres, 23 de juny 

Pere Regull. Programa “Diàlegs amb l’alcalde” Ràdio 

Vilafranca. 

Pere Regull serà entrevistat al programa “Diàlegs 

alde”, de Ràdio Vilafranca (107.8 FM), on respondrà 

en directe les preguntes que li formulin els oients.

Raimon Gusi. Sopar inici Festa Barri Barceloneta

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà al sopar d’inici de 

la Festa del Barri de la Barceloneta-Sant Magí. L’acte tindrà lloc 

al c/ Manuel Barba i Roca. 

Pere Regull. Raimon Gusi. Roda de premsa sorteig balcó 

Festa Major. 

Pere Regull, acompanyat del regidor de Cultura,

Raimon Gusi, oferirà una roda de premsa per presentar el 

sorteig que cada any es fa per tal que ciutadans que ho 

sol·licitin puguin veure des del balcó de la Casa de la Vila, els 

actes de la Festa Major els dies 29, 30 i 31 d’agost. La roda

premsa tindrà lloc a la sala de la Taula Rodona de la Casa de la 
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14,30h Ramon Zaballa

Vilafranca.

El tinent d’alcalde de l’Àrea de 

Promoció Social, 

“Casa de la Vila”

(107.8 FM).

 

16h Raimon Gusi. Presentació I premi Anna M. de Saavedra.

 El regidor de Cultura, 

premsa de presentació del I Premi Anna M. de Saavedra

consisteix en la convocatòria d'un ajut a l'edició de primeres 

obres d'autors residents a l'Alt Penedès

llibreria La Cultural i Edicions i Propostes Culturals Andana. 

L’acte tindrà lloc a la llibreria La Cultural (c/ St. Joan, 12).

 

18,30h Anna Doblas. Espectacle titelles gegants H2OCI.

 La regidora d’Esports, 

titelles gegants “Hathl”, a càrrec del Centre de Titelles de 

Lleida, en el marc de les activitats del programa H2OCI. 

L’activitat tindrà lloc

Complex Aquàtic (c/ Antic Camí de Sant Martí, 12).

 

20h  Pere Regull. Ple municipal

 L’Alcalde Pere Regull

municipal corresponent al mes de juny, amb l’assistència del 

consistori. Tindrà lloc com és habitual al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila.

 

Dimecres, 28 de juny

 

9,30h Pere Regull. M. Dolors Rius. Lliurament plaques punts 

informació turística.
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Ramon Zaballa. Entrevista “Casa de la Vila” Ràdio 

Vilafranca. 

El tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones i 

Promoció Social, Ramon Zaballa, serà entrevistat

“Casa de la Vila”, de l’emissora municipal Ràdio Vilafranca 

FM). 

Raimon Gusi. Presentació I premi Anna M. de Saavedra.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a la roda de 

premsa de presentació del I Premi Anna M. de Saavedra

onsisteix en la convocatòria d'un ajut a l'edició de primeres 

obres d'autors residents a l'Alt Penedès, organitzat per la 

llibreria La Cultural i Edicions i Propostes Culturals Andana. 

L’acte tindrà lloc a la llibreria La Cultural (c/ St. Joan, 12).

Anna Doblas. Espectacle titelles gegants H2OCI.

La regidora d’Esports, Anna Doblas, assistirà a l’espectacle de 

titelles gegants “Hathl”, a càrrec del Centre de Titelles de 

Lleida, en el marc de les activitats del programa H2OCI. 

L’activitat tindrà lloc a les piscines d’estiu “Isidre Prunés

Complex Aquàtic (c/ Antic Camí de Sant Martí, 12).

Pere Regull. Ple municipal juny. 

Pere Regull presidirà la sessió ordinària de ple 

municipal corresponent al mes de juny, amb l’assistència del 

onsistori. Tindrà lloc com és habitual al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila. 

de juny 

Pere Regull. M. Dolors Rius. Lliurament plaques punts 

informació turística. 
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serà entrevistat a l’espai 

de l’emissora municipal Ràdio Vilafranca 
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 L’Alcalde i diputat adjunt de Turisme de la Diputació de 

Barcelona, 

plaques als nous punts d’informació turística del territori. L’acte 

tindrà lloc al claustre de Sant Francesc (c/ St. Pere, 3).

 

10,30h Montse Arroyo. Signatura acord G

atenció LGTBI.

 La regidora d’Igualtat, 

roda de premsa

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,

General d’Igualtat i LGTBI) per a la creació d’un 

d’Atenció Integral LGTBI

Pau Boada de la Casa de la Vila.

 

 

Dijous, 29 de juny 

 

19,30h Francisco Romero. 

Casa Festa Major.

 El 1r tinent d’alcalde,

Cultura, Raimon Gusi

arquitectònic 

a regidors, tècnics i membres del Consell de 

la Fundació de la Festa Major. L’acte tindrà lloc a l’edifici de 

l’Enològica (c/ Amàli

 

21,30h Raimon Gusi. Actes 

 El regidor de Cultura, 

pregó i sopar d’inici de la Festa del barri del Molí d’en Rovira

Els actes tindran lloc al c/ Magarola.
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L’Alcalde i diputat adjunt de Turisme de la Diputació de 

Barcelona, Pere Regull, assistiran a l’acte de lliurament de 

plaques als nous punts d’informació turística del territori. L’acte 

tindrà lloc al claustre de Sant Francesc (c/ St. Pere, 3).

Montse Arroyo. Signatura acord Generalitat servei 

atenció LGTBI. 

gidora d’Igualtat, Montse Arroyo, signarà i presentarà en 

roda de premsa un acord amb la Generalitat de Catalunya 

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,

General d’Igualtat i LGTBI) per a la creació d’un 

d’Atenció Integral LGTBI a Vilafranca. L’acte tindrà lloc a la sala 

Pau Boada de la Casa de la Vila. 

Francisco Romero. Raimon Gusi. Presentació projecte 

Casa Festa Major. 

El 1r tinent d’alcalde, Francisco Romero, i e

Raimon Gusi, assistiran a la presentació del projecte 

arquitectònic de reforma de la Casa de la Festa Major adreçada 

gidors, tècnics i membres del Consell de la Festa Major i de 

la Fundació de la Festa Major. L’acte tindrà lloc a l’edifici de 

l’Enològica (c/ Amàlia Soler, 29). 

Raimon Gusi. Actes festa barri Molí d’en Rovira.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a

pregó i sopar d’inici de la Festa del barri del Molí d’en Rovira

Els actes tindran lloc al c/ Magarola. 
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i el regidor de 
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Divendres, 30 de juny

 

17,30h Raimon Gusi. Lliurament premis pintura El Pilar de Vuit.

 El regidor de Cultura

l’acte de lliurament de premis del Concurs de Pintura que 

organitza l’associació El Pilar de Vuit. l’acte tindrà lloc a l

Domo (c/ Francesc Macià, 4).

 

20h Raimon Gusi. Inauguració exposició 

 El regidor de Cultura, 

de l’exposició “L’objecte dins l’espai”, amb obres d’

Llimós. L’acte tindrà lloc a la sala dels Tri

 

 

Dissabte, 1 de juliol 

 

17,30h Raimon Gusi. Concert cant coral Centre Ricard Fortuny.

 El regidor de Cultura

concert de cant coral, a càrrec de la Coral de Pontons, en el 

marc de la Festa de

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny (av. Garraf, 3).

 

19h Raimon Gusi. Concert premi M. Dolors Calvet composició 

per a piano.

 El regidor de Cultura, 

s’estrenarà l’obr

composició per a piano de l’any passat

de piano 

Montserrat Rios

l’edició de l’obra 

del VI premi, corresponent al 2018. L’acte tindrà lloc a 

l’auditori de VINSEUM (pl. Jaume I, 1
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juny 

Raimon Gusi. Lliurament premis pintura El Pilar de Vuit.

El regidor de Cultura i de Gent Gran, Raimon Gusi

l’acte de lliurament de premis del Concurs de Pintura que 

organitza l’associació El Pilar de Vuit. l’acte tindrà lloc a l

Domo (c/ Francesc Macià, 4). 

Raimon Gusi. Inauguració exposició Anna Llimós.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a 

de l’exposició “L’objecte dins l’espai”, amb obres d’

. L’acte tindrà lloc a la sala dels Trinitaris (c/ Font, 43).

 

Raimon Gusi. Concert cant coral Centre Ricard Fortuny.

El regidor de Cultura i de Gent Gran, Raimon Gusi

concert de cant coral, a càrrec de la Coral de Pontons, en el 

marc de la Festa del Barri Molí d’en Rovira. L’acte tindrà lloc al 

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny (av. Garraf, 3).

Raimon Gusi. Concert premi M. Dolors Calvet composició 

per a piano. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà al concert 

s’estrenarà l’obra guanyadora del premi M. Dolors Calvet de 

composició per a piano de l’any passat, a càrrec de les alumnes 

Elisabeth Romeu i Júlia Alsina i la professora 

Montserrat Rios, de l’EMM M. Dolors Calvet. E

l’edició de l’obra guanyadora de la V convocatòria

del VI premi, corresponent al 2018. L’acte tindrà lloc a 

l’auditori de VINSEUM (pl. Jaume I, 1-3). 
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Raimon Gusi. Lliurament premis pintura El Pilar de Vuit.  

Raimon Gusi, assistirà a 

l’acte de lliurament de premis del Concurs de Pintura que 

organitza l’associació El Pilar de Vuit. l’acte tindrà lloc a l’Hotel 

Anna Llimós. 

 la inauguració 

de l’exposició “L’objecte dins l’espai”, amb obres d’Anna 

nitaris (c/ Font, 43). 

Raimon Gusi. Concert cant coral Centre Ricard Fortuny. 

Raimon Gusi, assistirà al 

concert de cant coral, a càrrec de la Coral de Pontons, en el 

l Barri Molí d’en Rovira. L’acte tindrà lloc al 

Centre Sociosanitari Ricard Fortuny (av. Garraf, 3). 

Raimon Gusi. Concert premi M. Dolors Calvet composició 

l concert en què 

a guanyadora del premi M. Dolors Calvet de 

a càrrec de les alumnes 

i la professora 

, de l’EMM M. Dolors Calvet. Es presentarà 

V convocatòria i les bases 

del VI premi, corresponent al 2018. L’acte tindrà lloc a 
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21h Raimon Gusi. Veus paral.leles 6 poetes.

 El regidor de Cultura, 

paral·leles amb el 

tres poetes catalans i tres de polonesos. L’acte tindrà lloc al 

claustre de Sant Francesc (c/ St. Pere, 3).

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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Raimon Gusi. Veus paral.leles 6 poetes. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a l’activitat Veus 

leles amb el lema “Del Vístula al Segre: sis poetes”

tres poetes catalans i tres de polonesos. L’acte tindrà lloc al 

claustre de Sant Francesc (c/ St. Pere, 3). 

Vilafranca del Penedès, 23 de juny de 2017 

www.vilafranca.cat  

l’activitat Veus 

Vístula al Segre: sis poetes”, amb 

tres poetes catalans i tres de polonesos. L’acte tindrà lloc al 


