
                                       

 

 

       Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès 

 

Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 13 al 22 de juliol
 

Recordatori cap de setmana

 

Divendres, 13 de juliol

 

12h Pere Regull. Programa 

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. 

Julià. 

 Els regidors 

de la Festa del Barri de Sant Julià, a càrrec de 

Esteban. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Sardana.

 

 

Dissabte, 14 de juliol

 

19h  Raimon Gusi. E

 El regidor de Cultura, 

de l’exposició “Diversitats”. Pintures i dibuixos de 

Casanovas

Joan, 1). 
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern 

de juliol 

Recordatori cap de setmana 

Divendres, 13 de juliol 

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. Ramon Zaballa. Pregó Festa del Barri St. 

Els regidors Raimon Gusi i Ramon Zaballa assistir

de la Festa del Barri de Sant Julià, a càrrec de 

. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Sardana.

Dissabte, 14 de juliol 

Raimon Gusi. Exposició Daniel Casanovas. 

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

de l’exposició “Diversitats”. Pintures i dibuixos de 

Casanovas. L’acte tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. St. 
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 

“Diàlegs amb l’alcalde” Ràdio 

serà entrevistat al programa “Diàlegs 

FM), on respondrà 

en directe les preguntes que li formulin els oients. 

Festa del Barri St. 

assistiran al pregó 

de la Festa del Barri de Sant Julià, a càrrec de Josep Anton 

. L’acte tindrà lloc a la plaça de la Sardana. 

, assistirà a la inauguració 

de l’exposició “Diversitats”. Pintures i dibuixos de Daniel 

. L’acte tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. St. 
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23h  Miquel Medialdea. 

ClaustreJocs.

 El regidor de Joventut, 

l’activitat conjunta que faran els joves participants a 

l’intercanvi 

joves participants al 

municipal (Recinte La Fassina, av. Catalunya, 22).

 

 

Diumenge, 15 de juliol

 

18h   Raimon Gusi. 

 El regidor de Cultura, 

lliurament de premis del 17è Concurs de Pintura que organitza 

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

Francesc Macià, 4).

 

19h  Raimon Gusi. Cloenda concurs Joves Intèrprets Piano.

 El regidor de Cultura, 

cloenda (concert de guanyadors, repartiment de premis i 

parlaments) del 48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de 

Catalunya 

l’auditori del Fò

 

Dilluns, 16 de juliol 

 

13,15h Raimon Gusi. 

Festa Major.

 El regidor de Cultura, 

premsa per presentar el fulletó 

correcte desenvolupament de 
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Miquel Medialdea. Visita alberg intercanvi juvenil i 

ClaustreJocs. 

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea

l’activitat conjunta que faran els joves participants a 

l’intercanvi juvenil internacional “Body Language 4 Inclusion”

joves participants al ClaustreJocs. L’acte tindrà lloc a l’Alberg 

municipal (Recinte La Fassina, av. Catalunya, 22).

Diumenge, 15 de juliol 

Raimon Gusi. Lliurament premis pintura El Pilar de Vuit.

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

lliurament de premis del 17è Concurs de Pintura que organitza 

l’associació El Pilar de Vuit. L’acte tindrà lloc a l’Hotel Domo (c/ 

Francesc Macià, 4). 

Raimon Gusi. Cloenda concurs Joves Intèrprets Piano.

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

cloenda (concert de guanyadors, repartiment de premis i 

parlaments) del 48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de 

que organitza Joventuts Musicals. L’acte tindrà lloc a 

l’auditori del Fòrum Berger Balaguer (rbla. Nostra Senyora, 6).

Raimon Gusi. Presentació fulletó consells per a una bona

Festa Major. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, oferirà un

premsa per presentar el fulletó que inclou consells per a un 

correcte desenvolupament de la Festa Major, que es distribuirà 
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intercanvi juvenil i 

Miquel Medialdea, assistirà a 

l’activitat conjunta que faran els joves participants a 

“Body Language 4 Inclusion” i 

ClaustreJocs. L’acte tindrà lloc a l’Alberg 

municipal (Recinte La Fassina, av. Catalunya, 22). 

remis pintura El Pilar de Vuit. 

, assistirà a l’acte de 

lliurament de premis del 17è Concurs de Pintura que organitza 

l’Hotel Domo (c/ 

Raimon Gusi. Cloenda concurs Joves Intèrprets Piano. 

, assistirà a l’acte de 

cloenda (concert de guanyadors, repartiment de premis i 

parlaments) del 48è Concurs de Joves Intèrprets de Piano de 

L’acte tindrà lloc a 

rum Berger Balaguer (rbla. Nostra Senyora, 6). 

consells per a una bona 

, oferirà una roda de 

que inclou consells per a un 

que es distribuirà 
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en actes multitudinaris els dies previs a la festa. La roda de 

premsa tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

 

 

 

Dimarts, 17 de juliol 

 

12h Pere Regull. Roda de premsa balanç Vijazz.

 L’alcalde Pere Regull

Joan Tarrada

festival Vijazz 2018 celebrat els dies 6, 7 i 8 de juliol passats. 

La roda de premsa tindrà ll

la Vila. 

 

14,30h Xell Montserrat

Vilafranca.

La regidora d’Ensenyament i de Relacions Internacionals, 

Montserrat

l’emissora municipal Ràdio Vilafranca (

 

20h  Pere Regull. Ple municipal

 L’Alcalde Pere Regull

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

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

Casa de la Vila.
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en actes multitudinaris els dies previs a la festa. La roda de 

premsa tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

 

Pere Regull. Roda de premsa balanç Vijazz. 

Pere Regull i el president de Tastavins Penedès

Joan Tarrada, oferiran una roda de premsa de valoració del 

festival Vijazz 2018 celebrat els dies 6, 7 i 8 de juliol passats. 

La roda de premsa tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de 

Xell Montserrat. Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Vilafranca. 

La regidora d’Ensenyament i de Relacions Internacionals, 

Montserrat, serà entrevistada a l’espai “Casa de la Vila”,

l’emissora municipal Ràdio Vilafranca (107.8 FM).

Pere Regull. Ple municipal juliol. 

Pere Regull presidirà la sessió ordinària de ple 

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

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

Casa de la Vila. 
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en actes multitudinaris els dies previs a la festa. La roda de 

premsa tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila. 

 

sident de Tastavins Penedès, 

premsa de valoració del 

festival Vijazz 2018 celebrat els dies 6, 7 i 8 de juliol passats. 

oc a la sala Pau Boada de la Casa de 

Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

La regidora d’Ensenyament i de Relacions Internacionals, Xell 

“Casa de la Vila”, de 

FM). 

presidirà la sessió ordinària de ple 

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

consistori. Tindrà lloc com és habitual al Saló de Sessions de la 
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Dimecres, 18 de juliol

 

11h  Pere Regull. Joan Manel Montfort. Raimon 

Presentació preestrena pel

L’Alcalde Pere Regull

Econòmic i Projecció Exterior, 

regidor de Cultura, 

per presentar la 

“Vilafranca. No ens coneixes prou”

Güell i amb guió de 

tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

 

 

Divendres, 20 de juliol

 

20h  Raimon Gusi.

El regidor de Cultura, 

de l’exposició “T’escric un paisatge”, proposta artística 

Montse Casacuberta 

claustre de Sant Francesc (c/ St. 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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liol 

Pere Regull. Joan Manel Montfort. Raimon 

Presentació preestrena pel·lícula “Vilafranca”

Pere Regull, el tinent d’alcalde de Desenvolupament 

Econòmic i Projecció Exterior, Joan Manel Montfort

regidor de Cultura, Raimon Gusi, oferirà una roda de premsa 

presentar la preestrena a Vilafranca de la pel.lícula 

“Vilafranca. No ens coneixes prou”, dirigida per 

i amb guió de Jordi Casanovas. La roda de premsa 

tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

Divendres, 20 de juliol 

Raimon Gusi. Exposició “T’escric un paisatge”.

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

de l’exposició “T’escric un paisatge”, proposta artística 

Montse Casacuberta i Mariona Garcia. L’acte tindrà lloc al 

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

Vilafranca del Penedès, 13 de juliol de 2018 
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Pere Regull. Joan Manel Montfort. Raimon Gusi. 

lícula “Vilafranca”. 

, el tinent d’alcalde de Desenvolupament 

Joan Manel Montfort, i el 

, oferirà una roda de premsa 

preestrena a Vilafranca de la pel.lícula 

, dirigida per Lluís Maria 

. La roda de premsa 

tindrà lloc a la sala Pau Boada de la Casa de la Vila. 

“T’escric un paisatge”. 

assistirà a la inauguració 

de l’exposició “T’escric un paisatge”, proposta artística de 

. L’acte tindrà lloc al 


