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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 18 al 27 de gener
 

Recordatori cap de setmana

 

Divendres, 18 de gener

 

20h  Anna Doblas. Presentació 10K.

 La regidora 

membres de l’entitat Fondistes Penedès, assistirà a la 

presentació de la cursa 10K que es disputarà a Vilafranca el 

proper diumenge 27 de gener. L’acte tindrà lloc a Cal Figarot 

(c/ General Prim, 11).

 

 

Dissabte, 19 de gener

 

19h Anna Doblas. Raimon Gusi. Teatre “Trasplantats”.

 La regidora d’Esports, 

Raimon Gusi

organitza l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catal

L’obra es representarà al Teatre Municipal Cal Bolet (c/ Cal 

Bolet, 1). 

 

20,30h Anna Doblas. Partit hoquei CP Vilafranca.

 La regidora 

Lliga Plata que disputaran el Cafès Novell

Manlleu. El partit tindrà lloc al Pavelló Municipal d’Hoquei (av. 

Catalunya, 31).
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern 

de gener 

ecordatori cap de setmana 

Divendres, 18 de gener 

Anna Doblas. Presentació 10K. 

La regidora d’Esports, Anna Doblas, acompanyada de 

membres de l’entitat Fondistes Penedès, assistirà a la 

presentació de la cursa 10K que es disputarà a Vilafranca el 

proper diumenge 27 de gener. L’acte tindrà lloc a Cal Figarot 

(c/ General Prim, 11). 

Dissabte, 19 de gener 

Anna Doblas. Raimon Gusi. Teatre “Trasplantats”.

La regidora d’Esports, Anna Doblas, i el regidor de Cultura, 

Raimon Gusi, assistiran a l’obra de teatre “Trasplantar”, que 

organitza l’Associació de Trasplantats Hepàtics de Catal

L’obra es representarà al Teatre Municipal Cal Bolet (c/ Cal 

Anna Doblas. Partit hoquei CP Vilafranca. 

La regidora d’Esports, Anna Doblas, assistirà al partit de l’OK

Lliga Plata que disputaran el Cafès Novell CP Vilafranca i el CP 

Manlleu. El partit tindrà lloc al Pavelló Municipal d’Hoquei (av. 

Catalunya, 31). 
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Diumenge, 20 de gener

 

13h  Pere Regull. Raimon Gusi. Joan M. Montfort. Ramon 

Zaballa. Els Tres Tombs

 L’alcalde de Vilafranca, 

l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior,

M. Monfort

Persones i Promoció Social, 

Cultura, Raimon

Tombs a la rambla de La Girada

 

 

Dilluns, 21 de gener 

 

17,15h Pere Regull. Xell Montserrat. Joan Manel Montfort. 

Miquel Medialdea.

d’orientació.

 L’alcalde Pere Regull

Montserrat

Joan Manel Montfort

Medialdea

Barcelona, 

presentar els resultats del 

d’orientació,

l’estratègia de 

l’Ajuntament de Vilafranca.

sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

 Els mitjans gràfics podran prendre imatges sense so de 

la reunió prèvia a la roda de premsa 
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de gener 

Pere Regull. Raimon Gusi. Joan M. Montfort. Ramon 

Zaballa. Els Tres Tombs. 

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, el tinent d’alcalde de 

l’àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior,

M. Monfort, el tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis a les 

Persones i Promoció Social, Ramon Zaballa, i el regidor de 

Raimon Gusi, assistiran a la celebració dels Tres 

a la rambla de La Girada.  

 

Pere Regull. Xell Montserrat. Joan Manel Montfort. 

Miquel Medialdea. Presentació resultats mapeig recursos 

d’orientació. 

Pere Regull, la regidora d’Ensenyament, 

Montserrat, el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, 

Joan Manel Montfort, el regidor de Joventut, 

Medialdea, i el Diputat delegat d’Educació de la Diputació de 

Barcelona, Rafael Homet, oferiran una roda de prems

presentar els resultats del mapeig d’actors, serveis i recursos 

d’orientació, que formen part del procés de disseny de 

l’estratègia de ciutat orientadora que es vol impulsar des de 

l’Ajuntament de Vilafranca. La roda de premsa tindrà lloc a la 

au Boada de la Casa de la Vila. 

Els mitjans gràfics podran prendre imatges sense so de 

la reunió prèvia a la roda de premsa a les 17h
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, el tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis a les 

, i el regidor de 

a la celebració dels Tres 

Pere Regull. Xell Montserrat. Joan Manel Montfort. 

Presentació resultats mapeig recursos 

, la regidora d’Ensenyament, Xell 

, el regidor de Promoció Econòmica i Ocupació, 

, el regidor de Joventut, Miquel 

el Diputat delegat d’Educació de la Diputació de 

, oferiran una roda de premsa per 

mapeig d’actors, serveis i recursos 

que formen part del procés de disseny de 

que es vol impulsar des de 

La roda de premsa tindrà lloc a la 

Els mitjans gràfics podran prendre imatges sense so de 

a les 17h. 
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Dimarts, 22 de gener

 

10h Raimon Gusi

VINSEUM 2019.

 El regidor de Cultura, 

premsa de presentació de la programació cultural de VINSEUM 

i objectius per al 2019. L’acte tindrà lloc a l’auditori de 

VINSEUM (pl. Jaume I, 1

 

11h Pere Regull. 

projecte social concessio

 L’alcalde i president de la Fundació l’Espiga

tinent d’alcalde de l

Social, Ramon Zaballa

la fundació i de la junta directiva, assistirà a l’acte de 

lliurament de diners recaptats als concessionaris Ford de 

Vilafranca del Penedès, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú, per al 

projecte social presentat per la Fu

l’adquisició d’una escala mòbil per utilitzar en cas d’emergència 

en la residència del c/ Graupera. L’acte tindrà lloc a Nicolàs, 

SA, concessionari Ford a Vilafranca (av. Tarragona, 135).

 

14,30h Aureli Ruiz

Vilafranca.

El tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Centrals i Hisenda, 

Aureli Ruiz

l’emissora municipal Ràdio Vilafranca (

 

20h  Pere Regull. Ple municipal 

 L’Alcalde Pere Regull

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

Raimon Gusi. Presentació programació i objectius 

VINSEUM 2019. 

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

premsa de presentació de la programació cultural de VINSEUM 

i objectius per al 2019. L’acte tindrà lloc a l’auditori de 

VINSEUM (pl. Jaume I, 1-3). 

Pere Regull. Ramon Zaballa. Lliurament diners l’Espiga 

projecte social concessionaris Ford. 

L’alcalde i president de la Fundació l’Espiga, Pere Regull

alcalde de l’àrea de Serveis a les Persones i Promoció 

Ramon Zaballa, acompanyat de diferents membres de 

la fundació i de la junta directiva, assistirà a l’acte de 

lliurament de diners recaptats als concessionaris Ford de 

Vilafranca del Penedès, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú, per al 

projecte social presentat per la Fundació l’Espiga, consistent en 

l’adquisició d’una escala mòbil per utilitzar en cas d’emergència 

en la residència del c/ Graupera. L’acte tindrà lloc a Nicolàs, 

SA, concessionari Ford a Vilafranca (av. Tarragona, 135).

Aureli Ruiz. Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Vilafranca. 

El tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Centrals i Hisenda, 

Aureli Ruiz, serà entrevistat a l’espai “Casa de la Vila”,

l’emissora municipal Ràdio Vilafranca (107.8 FM).

Pere Regull. Ple municipal gener. 

Pere Regull presidirà la sessió ordinària de ple 

municipal corresponent al mes de gener, amb l’assistència del 
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. Presentació programació i objectius 

, participarà a la roda de 

premsa de presentació de la programació cultural de VINSEUM 

i objectius per al 2019. L’acte tindrà lloc a l’auditori de 

Lliurament diners l’Espiga 

Pere Regull, i el 

àrea de Serveis a les Persones i Promoció 

acompanyat de diferents membres de 

la fundació i de la junta directiva, assistirà a l’acte de 

lliurament de diners recaptats als concessionaris Ford de 

Vilafranca del Penedès, El Vendrell i Vilanova i la Geltrú, per al 

ndació l’Espiga, consistent en 

l’adquisició d’una escala mòbil per utilitzar en cas d’emergència 

en la residència del c/ Graupera. L’acte tindrà lloc a Nicolàs, 

SA, concessionari Ford a Vilafranca (av. Tarragona, 135). 

de la Vila” a Ràdio 

El tinent d’alcalde de l’àrea de Serveis Centrals i Hisenda, 

“Casa de la Vila”, de 

FM). 

presidirà la sessió ordinària de ple 

municipal corresponent al mes de gener, amb l’assistència del 
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consistori. Tindrà lloc com és habitual al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila.

 

 

Dimecres, 23 de gener

 

12h  Joan Manel Montfort. Benvinguda sessió oberta 

blockchain

 El tinent d’alcalde de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i 

Projecció Exterior,

la sessió oberta organitzada conjuntament amb ACCIÓ i la 

Federació Empresaria

mecanismes del 

de Carles Gòmara

expert en el fenomen 

l’Enològica (c/ Amàlia Soler, 29

 

 

Divendres, 25 de gener

 

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.

 

20h  Raimon Gusi. Anna Doblas. Espectacle “Sons del Castell 

de Penyafort”.

 El regidor de Cultura, 

Anna Doblas

Castell de Penyafort”, que explica els mil anys d’història del 
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consistori. Tindrà lloc com és habitual al Saló de Sessions de la 

Casa de la Vila. 

Dimecres, 23 de gener 

Joan Manel Montfort. Benvinguda sessió oberta 

blockchain. 

l tinent d’alcalde de l’àrea de Desenvolupament Econòmic i 

Projecció Exterior, Joan M. Monfort, donarà la benvinguda a 

la sessió oberta organitzada conjuntament amb ACCIÓ i la 

Federació Empresarial del Gran Penedès, amb el títol “Els 

mecanismes del blockchain. Casuística i expectatives”, a càrrec 

Carles Gòmara, gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ i 

expert en el fenomen blockchain. L’acte tindrà lloc a l’edifici de 

l’Enològica (c/ Amàlia Soler, 29). 

Divendres, 25 de gener 

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. Anna Doblas. Espectacle “Sons del Castell 

de Penyafort”. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, i la regidora d’Esports, 

Anna Doblas, assistiran a l’espectacle poètic musical

l de Penyafort”, que explica els mil anys d’història del 
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Casuística i expectatives”, a càrrec 

, gerent de Plans Sectorials d’ACCIÓ i 
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castell situat al municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

L’espectacle tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 

1). 

 

 

Diumenge, 27 de gener

 

10h  Pere Regull.  Anna Doblas. Raimon Gusi. Lliurament 

trofeus cursa 10K.

 L’Alcalde Pere Regull

regidor de Cultura, 

10K Vilafranca (

urbà de la Vila. La sortida, l’arribada i el lliurament de trofeus 

tindran lloc a la rambla de Sant Francesc.

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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castell situat al municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

L’espectacle tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 

de gener 

egull.  Anna Doblas. Raimon Gusi. Lliurament 

trofeus cursa 10K. 

Pere Regull, la regidora d’Esports, Anna Doblas

regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistiran a les curses Mini 

10K Vilafranca (10h) i 10K (11h), que es correran pel nucli 

la Vila. La sortida, l’arribada i el lliurament de trofeus 

tindran lloc a la rambla de Sant Francesc. 

Vilafranca del Penedès, 18 de gener de 2019 
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castell situat al municipal de Santa Margarida i els Monjos. 

L’espectacle tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 

egull.  Anna Doblas. Raimon Gusi. Lliurament 

Anna Doblas, el 

, assistiran a les curses Mini 

), que es correran pel nucli 

la Vila. La sortida, l’arribada i el lliurament de trofeus 


