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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 15 al 24 de març
 

Recordatori cap de setmana

 

Divendres, 15 de març

 

21h  Montse Arroyo. Sopar de les 

 La regidora d’Igualtat, 

les Dones organitzat amb motiu del 8 de Març

de les Dones. L’acte tindrà lloc al saló de la societat La Principal 

(rbla. Nostra Senyora, 35).

 

 

Dissabte, 16 de març

 

18h  Raimon Gusi. Canta Gran! Corals de Gent Gran.

 El regidor de Gent Gran, 

de Canta Gran! Corals de Gent Gran amb la participació de 160 

persones grans

El concert tindrà lloc

 

 

Diumenge, 17 de març

 

12.30h  Anna Doblas. Xell Montserrat. Raimon Gusi. Cross escola 

Pau Boada.

  La regidora d’Esports, 

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

de març 

Recordatori cap de setmana 

Divendres, 15 de març 

Montse Arroyo. Sopar de les Dones. 

La regidora d’Igualtat, Montse Arroyo, assistirà al Sopar de 

les Dones organitzat amb motiu del 8 de Març-Dia internacional 

de les Dones. L’acte tindrà lloc al saló de la societat La Principal 

(rbla. Nostra Senyora, 35). 

Dissabte, 16 de març 

Raimon Gusi. Canta Gran! Corals de Gent Gran.

El regidor de Gent Gran, Raimon Gusi, assistirà a la cantata 

de Canta Gran! Corals de Gent Gran amb la participació de 160 

persones grans que interpretaran La llegenda del comte Arnau

El concert tindrà lloc a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15).

Diumenge, 17 de març 

Anna Doblas. Xell Montserrat. Raimon Gusi. Cross escola 

Pau Boada. 

La regidora d’Esports, Anna Doblas, la regidora 

d’Ensenyament, Xell Montserrat, i el regidor de Cultura, 
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 

, assistirà al Sopar de 

Dia internacional 

de les Dones. L’acte tindrà lloc al saló de la societat La Principal 

Raimon Gusi. Canta Gran! Corals de Gent Gran. 

, assistirà a la cantata 

de Canta Gran! Corals de Gent Gran amb la participació de 160 

La llegenda del comte Arnau. 

a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15). 

Anna Doblas. Xell Montserrat. Raimon Gusi. Cross escola 

, la regidora 

, i el regidor de Cultura, 
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Raimon Gusi

l’escola Pau Boada (c/ Espirall, 45).

 

17.45h Joan Manel Montfort. Fira Playmobil.

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

Projecció Exterior, 

lliurament de premis del concurs de dibuix de la 3a Fira lúdica i 

de col·leccionisme Playmobil Vilafranca, solidària amb la 

paràlisi cerebral i el Banc dels Aliments. L’acte tindrà lloc al 

Pavelló Firal de la Zona Esportiva (av. Cat

 

 

 

Dilluns, 18 de març 

 

17h  Anna Doblas

responsable animals de companyia

 La regidora de Salut i Consum, 

campanya de 

responsable d’animals de companyia. 

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

 

18h  Miquel Medialdea. Presentació 

El regidor de Joventut, 

representants dels espais de la vila, presentarà en roda de 

premsa les 3es jornades formatives per a joves adolescents 

D’Forma’t. La roda de premsa tindrà lloc a l’espai jove La Nau 

(c/ Baltà de Cela, 45
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Raimon Gusi, assistiran al lliurament de trofeus del Cross de 

l’escola Pau Boada (c/ Espirall, 45). 

Joan Manel Montfort. Fira Playmobil. 

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

Projecció Exterior, Joan Manel Montfort, assistirà a l’acte de 

lliurament de premis del concurs de dibuix de la 3a Fira lúdica i 

de col·leccionisme Playmobil Vilafranca, solidària amb la 

paràlisi cerebral i el Banc dels Aliments. L’acte tindrà lloc al 

Pavelló Firal de la Zona Esportiva (av. Catalunya, 19).

Anna Doblas. Presentació campanya ordenança 

responsable animals de companyia. 

La regidora de Salut i Consum, Anna Doblas, presentarà una 

campanya de difusió de l’ordenança sobre la 

responsable d’animals de companyia. La roda de premsa tindrà 

a sala Pau Boada de la Casa de la Vila. 

Miquel Medialdea. Presentació 3es jornades D’Forma’t.

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, acompanyat de 

representants dels espais de la vila, presentarà en roda de 

premsa les 3es jornades formatives per a joves adolescents 

D’Forma’t. La roda de premsa tindrà lloc a l’espai jove La Nau 

(c/ Baltà de Cela, 45-47). 
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, assistiran al lliurament de trofeus del Cross de 

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

, assistirà a l’acte de 

lliurament de premis del concurs de dibuix de la 3a Fira lúdica i 

de col·leccionisme Playmobil Vilafranca, solidària amb la 

paràlisi cerebral i el Banc dels Aliments. L’acte tindrà lloc al 

alunya, 19). 

ordenança tinença 

presentarà una 

difusió de l’ordenança sobre la tinença 

La roda de premsa tindrà 

jornades D’Forma’t. 

, acompanyat de 

representants dels espais de la vila, presentarà en roda de 

premsa les 3es jornades formatives per a joves adolescents 

D’Forma’t. La roda de premsa tindrà lloc a l’espai jove La Nau 
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Dimarts, 19 de març 

 

10.15h Pere Regull. Aureli Ruiz

fase pla reasfaltatge i millora.

 L’alcalde Pere Regull

regidor de Terr

Martí, presentaran la 1a fase del pla de

de carrers als diferents barris de Vilafranca. 

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

 

14.30h Anna Doblas

Vilafranca.

La regidora d

entrevistada

Ràdio Vilafranca (

 

 

Dimecres, 20 de març

 

19.30h Montse Arroyo

Cabezas. 

La regidora de Solidaritat i Cooperació, 

assistirà a la xerrada sobre la situació sociopolítica a la ciutat 

de Puerto Cabezas (Nicaragua), agermanada amb Vilafranca 

del Penedès, a càrrec de 

Cooperació al Desenvo

l’Escorxador (c/ Escorxador, 19
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Pere Regull. Aureli Ruiz. Josep M. Martí. Presentació 

reasfaltatge i millora. 

Pere Regull, el regidor d’Hisenda, Aureli Ruiz

regidor de Territori, Serveis Urbans i Medi Ambient, 

, presentaran la 1a fase del pla de reasfaltatge i millora 

de carrers als diferents barris de Vilafranca. La roda de premsa 

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

Anna Doblas. Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Vilafranca. 

La regidora d’Esports i de Salut i Consum, Anna Doblas

da a l’espai “Casa de la Vila”, de l’emissora municipal 

Ràdio Vilafranca (107.8 FM). 

de març 

Montse Arroyo. Xerrada situació sociopolítica Puerto 

 

La regidora de Solidaritat i Cooperació, Montse Arroyo

assistirà a la xerrada sobre la situació sociopolítica a la ciutat 

de Puerto Cabezas (Nicaragua), agermanada amb Vilafranca 

del Penedès, a càrrec de Xavi Ruiz, del Fons Català de 

Cooperació al Desenvolupament. La xerrada tindrà lloc a 

l’Escorxador (c/ Escorxador, 19-21). 
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Josep M. Martí. Presentació 1a 

Aureli Ruiz, i el 

bient, Josep M. 

reasfaltatge i millora 

a roda de premsa 

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

Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Anna Doblas, serà 

de l’emissora municipal 

Xerrada situació sociopolítica Puerto 

Montse Arroyo, 

assistirà a la xerrada sobre la situació sociopolítica a la ciutat 

de Puerto Cabezas (Nicaragua), agermanada amb Vilafranca 

, del Fons Català de 

lupament. La xerrada tindrà lloc a 
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Dijous, 21 de març 

 

9.15h  Joan Manel Montfort. 17a Jornada Emprenedor

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

Promoció Exterior, 

17a Jornada de l’Emprenedor en què es lliuraran els premis 

Creajove 2019 als millors projectes empresarials presentats per 

persones menors de 40 anys. L’acte tindrà lloc a l’Auditori 

municipal (av. Catalunya, 15).

 

18h  Raimon Gusi. Di

El regidor de Cultura, 

poema La poesia

i musical a càrrec de 

commemoració del Dia Mundial de la Poesia. L’acte tindrà 

al pati de la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 1).

 

 

Divendres, 22 de març

 

9.30h  Pere Regull. Josep M. Martí. Jornada innovació món rural 

PECTs agraris.

L’alcalde Pere Regull

Serveis Urbans i Medi Ambient, 

jornada d’innovació al món rural. Una mirada a través dels 

projectes PECTs agraris de Catalunya”, organitzada per 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, amb el suport de les Diputacions de Tarragona, 

Girona i Lleida.

General d’Administració Local de l

Dionís Guiteras
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Joan Manel Montfort. 17a Jornada Emprenedor

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

Promoció Exterior, Joan Manel Montfort, obrirà i clourà la 

17a Jornada de l’Emprenedor en què es lliuraran els premis 

Creajove 2019 als millors projectes empresarials presentats per 

persones menors de 40 anys. L’acte tindrà lloc a l’Auditori 

municipal (av. Catalunya, 15). 

Raimon Gusi. Dia Mundial de la Poesia. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà la lectura del 

La poesia de Rosa Fabregat i, tot seguit

i musical a càrrec de Núria Martínez Verní

commemoració del Dia Mundial de la Poesia. L’acte tindrà 

al pati de la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 1).

Divendres, 22 de març 

Pere Regull. Josep M. Martí. Jornada innovació món rural 

PECTs agraris. 

Pere Regull, acompanyat pel regidor de Territori, 

Serveis Urbans i Medi Ambient, Josep M. Martí

d’innovació al món rural. Una mirada a través dels 

projectes PECTs agraris de Catalunya”, organitzada per 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, amb el suport de les Diputacions de Tarragona, 

irona i Lleida. També hi assistiran Rosa Vestit

General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, i 

Dionís Guiteras, vicepresident de la Diputació de Barcelona i 
 

 

www.vilafranca.cat  

Joan Manel Montfort. 17a Jornada Emprenedor 

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

, obrirà i clourà la 

17a Jornada de l’Emprenedor en què es lliuraran els premis 

Creajove 2019 als millors projectes empresarials presentats per 

persones menors de 40 anys. L’acte tindrà lloc a l’Auditori 

, assistirà la lectura del 

tot seguit, recital poètic 

Núria Martínez Vernís, en 

commemoració del Dia Mundial de la Poesia. L’acte tindrà lloc 

al pati de la capella de Sant Joan (pl. St. Joan, 1). 

Pere Regull. Josep M. Martí. Jornada innovació món rural 

, acompanyat pel regidor de Territori, 

Josep M. Martí, obrirà la 

d’innovació al món rural. Una mirada a través dels 

projectes PECTs agraris de Catalunya”, organitzada per la 

Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Vilafranca del 

Penedès, amb el suport de les Diputacions de Tarragona, 

Rosa Vestit, Directora 

a Generalitat de Catalunya, i  

, vicepresident de la Diputació de Barcelona i 
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president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

tindrà lloc a la sala polivalent de l’edifici de l’Enològica (c/ 

Amàlia Soler, 29).

 

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

Vilafranca

 L’Alcalde Pere Regull

amb l’alcalde”, de Ràdio Vilafranc

en directe les preguntes que li formulin els oients.

 

19h  Raimon Gusi. Presentació i cantada goigs Creus de 

Terme. 

El regidor de Cultura, 

estrena dels goigs a lloança de les cinc Creus de Terme de 

Vilafranca, amb lletra de 

Gemma Rovira Medina

Excursionista del Penedès

Penedesencs

(av. Tarragona

 

 

Dissabte, 23 de març

 

10h  Xell Montserrat.

plantació d’una prunera

La regidora de Relacions Internacionals, 

rebrà una delegació d’unes 40 persones dels clubs de 

jardineria-horticultura i d’història local de la localitat de 

Vimbuch, pertanyent al municipi de Bühl, ciutat alemanya 

agermanada, que faran una estada a Vilafranca. La rebuda 

tindrà lloc al saló de ses
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president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

tindrà lloc a la sala polivalent de l’edifici de l’Enològica (c/ 

Amàlia Soler, 29). 

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. Presentació i cantada goigs Creus de 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a la presentació i 

estrena dels goigs a lloança de les cinc Creus de Terme de 

Vilafranca, amb lletra de Joan Solé Bordes 

Gemma Rovira Medina, a càrrec de la Coral del Centre 

Excursionista del Penedès, organitzat per Gogistes 

Penedesencs. L’acte tindrà lloc davant la creu de Sant Salvador 

(av. Tarragona-c/ Sant Pere). 

Dissabte, 23 de març 

Xell Montserrat. Recepció grup de Vimbuch (Bü

plantació d’una prunera. 

La regidora de Relacions Internacionals, Xell Montserrat

rebrà una delegació d’unes 40 persones dels clubs de 

horticultura i d’història local de la localitat de 

Vimbuch, pertanyent al municipi de Bühl, ciutat alemanya 

agermanada, que faran una estada a Vilafranca. La rebuda 

tindrà lloc al saló de sessions de la Casa de la Vila
 

 

www.vilafranca.cat  

president delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat. L’acte 

tindrà lloc a la sala polivalent de l’edifici de l’Enològica (c/ 

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

serà entrevistat al programa “Diàlegs 

FM), on respondrà 

en directe les preguntes que li formulin els oients. 

Raimon Gusi. Presentació i cantada goigs Creus de 

, assistirà a la presentació i 

estrena dels goigs a lloança de les cinc Creus de Terme de 

 i música de 

, a càrrec de la Coral del Centre 

, organitzat per Gogistes 

. L’acte tindrà lloc davant la creu de Sant Salvador 

Recepció grup de Vimbuch (Bühl) i 

Xell Montserrat, 

rebrà una delegació d’unes 40 persones dels clubs de 

horticultura i d’història local de la localitat de 

Vimbuch, pertanyent al municipi de Bühl, ciutat alemanya 

agermanada, que faran una estada a Vilafranca. La rebuda 

sions de la Casa de la Vila i a 
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continuació es procedirà a la 

típic de Bühl, al parc de la Pau, al barri de la Girada, prop del c/ 

Bühl. 

 

 

Diumenge, 24 de març

 

12.30h Xell Montserrat. Anna Doblas. Lliurament trofeus Cros 

Sant Ramon.

 La regidora d’Ensenyament, 

d’Esports, Anna Doblas

Cross del col·legi Sant Ramon de Penyafort (c/ Ferran, 1).

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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continuació es procedirà a la plantació d’una prunera

típic de Bühl, al parc de la Pau, al barri de la Girada, prop del c/ 

Diumenge, 24 de març 

Xell Montserrat. Anna Doblas. Lliurament trofeus Cros 

Sant Ramon. 

La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat, i la regidora 

Anna Doblas, assistiran al lliurament de trofeus del 

Cross del col·legi Sant Ramon de Penyafort (c/ Ferran, 1).

Vilafranca del Penedès, 15 de març de 2019 
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plantació d’una prunera, arbre 

típic de Bühl, al parc de la Pau, al barri de la Girada, prop del c/ 

Xell Montserrat. Anna Doblas. Lliurament trofeus Cros 

, i la regidora 

, assistiran al lliurament de trofeus del 

Cross del col·legi Sant Ramon de Penyafort (c/ Ferran, 1). 


