
                                       

 

 

       Cort 14 · 08720 Vilafranc

 

Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 24 de maig al 2 de juny
 

Divendres, 24 de maig

 

19h            Raimon Gusi. Visita necròpolis Cal Pa i Figues.

                   El regidor de Cultura, 

s’exposaran els resultats de les excavacions arqueològiques al 

solar de l’edifici de Cal Pa i Figues, 

Jordi Amorós 

marc de la mostra 

mà de l’antropologia física”

16 de juny.

 

 

 

Dilluns, 27 de maig 

 

19h Pere Regull. Joan Manel Montfort. 

Raimon Gusi. 

 L’alcalde Pere Regull

Montfort i Ramon Zaballa

Gusi, i la regidora 

Setmana de la Gent Gran de Vilafranca a càrrec d’

Rupérez, metgessa geriàtrica del Centre Sociosanitari Ricard 

Fortuny. L’acte tindrà lloc al saló de sessions 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 juny 

Divendres, 24 de maig 

Raimon Gusi. Visita necròpolis Cal Pa i Figues.

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, assistirà a la visita on 

s’exposaran els resultats de les excavacions arqueològiques al 

solar de l’edifici de Cal Pa i Figues, a càrrec dels arqueòlegs 

Jordi Amorós i Imma Mesas, directors de l'excavació, en el 

marc de la mostra “Ossos: un viatge a l’època medieval de la 

mà de l’antropologia física” que es presenta a VINSEUM fins al 

16 de juny. La visita tindrà lloc al mateix solar (pl.

Pere Regull. Joan Manel Montfort. Ramon Zaballa. 

Raimon Gusi. Anna Doblas. Pregó Setmana Gent Gran

Pere Regull, els tinents d’alcalde 

i Ramon Zaballa, el regidor de Gent Gran, 

i la regidora Anna Doblas, assistiran al pregó de la 10a 

Setmana de la Gent Gran de Vilafranca a càrrec d’

, metgessa geriàtrica del Centre Sociosanitari Ricard 

Fortuny. L’acte tindrà lloc al saló de sessions de la Casa de la 
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Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 

Raimon Gusi. Visita necròpolis Cal Pa i Figues. 

irà a la visita on 

s’exposaran els resultats de les excavacions arqueològiques al 

a càrrec dels arqueòlegs 

, directors de l'excavació, en el 

“Ossos: un viatge a l’època medieval de la 

que es presenta a VINSEUM fins al 

La visita tindrà lloc al mateix solar (pl. Jaume I, 5). 

Ramon Zaballa. 

Pregó Setmana Gent Gran. 

d’alcalde Joan Manel 

el regidor de Gent Gran, Raimon 

assistiran al pregó de la 10a 

Setmana de la Gent Gran de Vilafranca a càrrec d’Aurora 

, metgessa geriàtrica del Centre Sociosanitari Ricard 

Fortuny. L’acte tindrà lloc al saló de sessions de la Casa de la 
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Dimarts, 28 de maig 

 

14.30h Raimon Gusi. 

Vilafranca.

El regidor de Cultura i de Gent Gran, 

entrevistat

Ràdio Vilafranca (

 

18h Raimon Gusi

El regidor de Cultura, 

representació de la cantata

projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i del XXIX 

Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en qu

participaran més de 650 escolars de 6è de primària de totes les 

escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. L’acte tindrà 

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

 

 

Dimecres, 29 de maig

 

18h Xell Montserrat

La regidora d’Ensenyament, 

benvinguda a la representació de la cantata

marc del projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i 

del XXIX Memori

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

L’acte tindrà lloc a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15).
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Raimon Gusi. Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Vilafranca. 

El regidor de Cultura i de Gent Gran, Raimon Gusi

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

Ràdio Vilafranca (107.8 FM). 

Raimon Gusi. Cantata Cantània. 

El regidor de Cultura, Raimon Gusi, donarà la benvinguda a la 

representació de la cantata A de Brossa, en el marc del 

projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i del XXIX 

Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en qu

participaran més de 650 escolars de 6è de primària de totes les 

escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. L’acte tindrà 

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

de maig 

Xell Montserrat. Cantata Cantània. 

La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat

benvinguda a la representació de la cantata A de Brossa

marc del projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i 

del XXIX Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en 

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

L’acte tindrà lloc a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15).
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Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Raimon Gusi, serà 

de l’emissora municipal 

, donarà la benvinguda a la 

, en el marc del 

projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i del XXIX 

Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en què hi 

participaran més de 650 escolars de 6è de primària de totes les 

escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. L’acte tindrà 

Xell Montserrat, donarà la 

A de Brossa, en el 

marc del projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i 

al Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en 

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

L’acte tindrà lloc a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15). 
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Dijous, 30 de maig 

 

13h Raimon Gusi. Presentació Congrés Art, Paisatge 

Vitivinícola i Enoturisme.

 El regidor de Cultura, 

del VII Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola 

tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny a Vilafranca del Pe

Subirats. L’acte tindrà lloc al pati de VINSEUM (pl. Jaume I, 1).

 

18h Xell Montserrat

La regidora d’Ensenyament, 

benvinguda a la representació de la cantata

marc del projecte Cantàni

del XXIX Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en 

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

L’acte tindrà lloc a l’Auditori 

 

 

Divendres, 31 de maig

 

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.
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Raimon Gusi. Presentació Congrés Art, Paisatge 

Vitivinícola i Enoturisme. 

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

del VII Congrés d’Art, Paisatge Vitivinícola i Enoturime, que 

tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny a Vilafranca del Pe

Subirats. L’acte tindrà lloc al pati de VINSEUM (pl. Jaume I, 1).

Xell Montserrat. Cantata Cantània. 

La regidora d’Ensenyament, Xell Montserrat

benvinguda a la representació de la cantata A de Brossa

marc del projecte Cantània produït per l’Auditori de Barcelona i 

del XXIX Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en 

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

L’acte tindrà lloc a l’Auditori municipal (av. Catalunya, 15).

Divendres, 31 de maig 

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 

les preguntes que li formulin els oients.
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Raimon Gusi. Presentació Congrés Art, Paisatge 

, assistirà a la presentació 

i Enoturime, que 

tindrà lloc els dies 20 i 21 de juny a Vilafranca del Penedès i 

Subirats. L’acte tindrà lloc al pati de VINSEUM (pl. Jaume I, 1). 

Xell Montserrat, donarà la 

A de Brossa, en el 

a produït per l’Auditori de Barcelona i 

del XXIX Memorial Josep Anton Casas de Música a l’Escola, en 

què hi participaran més de 650 escolars de 6è de primària de 

totes les escoles de Vilafranca i de 7 escoles de la comarca. 

municipal (av. Catalunya, 15). 

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

serà entrevistat al programa “Diàlegs 

FM), on respondrà 

les preguntes que li formulin els oients. 
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Dissabte, 1 de juny 

 

17h Pere Regull. Raimon Gusi. 

Arroyo. Festa de la Gent Gran.

L’Alcalde Pere Regull

el tinent d’alcalde de l’Àrea de Serveis a 

Promoció Social, 

Montse Arroyo

homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència. 

L’acte tindrà lloc al Pavelló Firal (av. Catalunya, 19).

 

19h  Raimon Gusi. 

Andreu. 

El regidor de Cultura, 

treball final de la 

Rosa Andreu

Migdia 16).

 

 

Diumenge, 2 de juny 

 

11h  Montse Arroyo. Arrossada intergeneracional.

La regidora d’Igualtat i de Solidaritat i Cooperació, 

Arroyo, assistirà a l’arrossada intergeneracional avis

el marc de la Setmana de la Gent Gran, organitzada per la 

Junta del Casal Municipal de Gent Gran de l’Espirall. L’acte 

tindrà lloc al Pavelló Firal (av. Catalunya, 19).

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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Pere Regull. Raimon Gusi. Ramon Zaballa. 

Arroyo. Festa de la Gent Gran. 

Pere Regull, el regidor de Gent Gran, Raimon Gusi

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

Promoció Social, Ramon Zaballa, i la regidora d’Igualtat, 

Montse Arroyo, assistiran a la Festa de la Gent gran i 

homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència. 

L’acte tindrà lloc al Pavelló Firal (av. Catalunya, 19).

n Gusi. Mostra treball final Master 

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

final de la Master Class “Buscant Brossa” amb l’actriu 

Rosa Andreu. L’acte tindrà lloc a l’aula teatrals del Casal (c/ 

Migdia 16). 

 

Montse Arroyo. Arrossada intergeneracional.

La regidora d’Igualtat i de Solidaritat i Cooperació, 

, assistirà a l’arrossada intergeneracional avis

el marc de la Setmana de la Gent Gran, organitzada per la 

unta del Casal Municipal de Gent Gran de l’Espirall. L’acte 

tindrà lloc al Pavelló Firal (av. Catalunya, 19). 

Vilafranca del Penedès, 24 de maig de 2019 
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Ramon Zaballa. Montse 

Raimon Gusi, 

les Persones i 

i la regidora d’Igualtat, 

, assistiran a la Festa de la Gent gran i 

homenatge a les parelles amb més de 50 anys de convivència. 

L’acte tindrà lloc al Pavelló Firal (av. Catalunya, 19). 

aster Class Rosa 

assistirà a la mostra del 

“Buscant Brossa” amb l’actriu 

. L’acte tindrà lloc a l’aula teatrals del Casal (c/ 

Montse Arroyo. Arrossada intergeneracional. 

La regidora d’Igualtat i de Solidaritat i Cooperació, Montse 

, assistirà a l’arrossada intergeneracional avis-néts, en 

el marc de la Setmana de la Gent Gran, organitzada per la 

unta del Casal Municipal de Gent Gran de l’Espirall. L’acte 


