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

Del 18 al 28 d’agost 
 
 
Divendres, 18 d’agost 

 

12h  5 minuts de silenci 

L’Ajuntament de Vilafranca del Penedès convoca un acte de 

rebuig als atemptats d’ahir a la tarda a Barcelona i aquesta 

matinada a Cambrils, amb 5 minuts de silenci, avui divendres a 

les 12h, a la plaça de la Vila. 

 
 
Dilluns, 21 d’agost 

 

11h Anna Doblas. Presentació Marató de Sang. 

 La regidora de Salut i Consum, Anna Doblas, acompanyada de 

Marta Hernàndez, del Banc de Sang i Teixits, oferirà una roda 

de premsa per presentar la Marató de Donants de Sang que 

tindrà lloc el divendres 25 d’agost, al Casal Societat La 

Principal. La roda de premsa tindrà lloc a la sala Pau Boada de 

la Casa de la Vila. 

 

19h Raimon Gusi. Acte sorteig ordre d’actuació diada de Sant 

Fèlix i dies 29 i 31. 

 El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà al sorteig de 

l’ordre d’actuació de les colles a la Diada de Sant Fèlix amb la 

participació dels representants de la Colla Vella dels Xiquets de 

Valls, Colla Joves Xiquets de Valls, Minyons de Terrassa i 

Castellers de Vilafranca. També es farà el sorteig de l’ordre 
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d’actuació de les colles els dies 29 i 31. L’acte tindrà lloc a 

l’Auditori del VINSEUM (pl. Jaume I, 1). 

 

Dimarts, 22 d’agost 

 

9,30h  Raimon Gusi. Inici Capta Festa Major. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a l’inici de la 

Capta de la Festa Major, que tindrà lloc a la plaça de la Vila. 

 

 

10h Raimon Gusi. Presentació exposició “Els paisatges a la 

taula”. 

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

premsa de presentació de l’exposició “Els paisatges a la taula” 

que es podrà veure del 25 d’agost al 15 d’octubre a la capella 

de VINSEUM, i les seves activitats paral.leles. La roda de 

premsa tindrà lloc a l’auditori de VINSEUM (pl. Jaume I, 1-3). 

 

20,45h Raimon Gusi. Inici Novena i Goigs a Sant Fèlix. 

 El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a l’inici de la 

Novena i els Goigs a Sant Fèlix, que tindran lloc a la basílica de 

Santa Maria. 

 

 

Dimecres, 23 d’agost 

 

21,15h Raimon Gusi. Presentació nou vestuari Serrallonga. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a l’acte de 

presentació del nou vestuari del ball de Serrallonga, que tindrà 

lloc a la plaça de Jaume I. 
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Dijous, 24 d’agost 

 

21,15h Raimon Gusi. Assaig popular balls de la Festa Major. 

 El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a l’assaig popular 

dels balls de la FM, que tindrà lloc a la plaça de Jaume I. 

 

 

Divendres, 25 d’agost 

 

11h Pere Regull. Sorteig per seguir la Festa Major des del 

Balcó de la Casa de la Vila. 

L’Alcalde Pere Regull, acompanyat del regidor de Cultura, 

Raimon Gusi, presidirà el sorteig públic perquè tres persones 

diferents puguin seguir els actes tradicionals de la Festa Major 

des del balcó de l’Ajuntament els dies 29, 30 i 31 d’agost. 

L’acte tindrà lloc al Saló de Sessions de la Casa de la Vila. 

 

11,30h Pere Regull. Lliurament estampa Sant Fèlix 

 Els Administradors de la Festa Major 2017 faran lliurament a 

l’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, de l’estampa emmarcada 

de Sant Fèlix d’aquest any, obra de l’artista vilafranquina 

Mariona Rios. L’acte es farà a les dependències de l’Alcaldia a 

la Casa de la Vila. 

 

20h Raimon Gusi. Inauguració exposició “Els paisatges a la 

taula”. 

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

de l’exposició “Els paisatges a la taula” que es podrà veure del 

25 d’agost al 15 d’octubre a la capella de VINSEUM. La roda de 

premsa tindrà lloc a l’auditori de VINSEUM (pl. Jaume I, 1-3). 
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Dissabte, 26 d’agost 

 

20h Raimon Gusi. Inauguració Firat. 

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

de Firart, l’autoservei d’art de petit format, que arriba a la 30a 

edició. L’acte tindrà lloc a la capella de Sant Joan (plaça de 

Sant Joan, 1). 

 

 

Diumenge, 27 d’agost 

 

13h Raimon Gusi. Vermut solidari FM. 

 El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà al vermut 

electrònic solidari amb les persones refugiades, acte previ de la 

Festa Major, a càrrec dels DJ 2shifted. L’acte tindrà lloc a la pl. 

Penedès. 

 

 

Dilluns, 28 d’agost 

 

21,30h Pere Regull. Pregó de la Festa Major. 

 L’Alcalde de Vilafranca, Pere Regull, acompanyat de diversos 

membres de la corporació municipal, assistirà al pregó de la 

Festa Major que serà pronunciat per Enric Moya Sánchez. 

L’acte tindrà lloc a la plaça de Jaume I. 

 

 

Dies 29, 30 i 31 d’agost 

 Com és costum, l’Alcalde, acompanyat de diversos membres 

del consistori, presidirà des del balcó de la Casa de la Vila els 

actes de la Festa Major que tenen lloc a la plaça de la 
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Vila. Així mateix, la Corporació assistirà a la processó de 

Sant Fèlix el dia 30 d’agost, a partir de les 19,30h. 

 

 

Vilafranca del Penedès, 18 d’agost de 2017 


