
                                       

 

 

       Cort 14 · 08720 Vilafranca del Penedès 

 

Agenda d’actes de l’Alcalde de Vilafranca i altres 
membres de l’equip de Govern
Del 12 al 21 de juliol
 

Recordatori cap de setmana

 

Divendres, 12 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.

 

20h Xell Montserrat. Anna Doblas. 

Vallformosa.

 Les regidores 

l’11è Sopar Solidari per a la lluita contra el càncer que 

organitza Masia

 

 

Dissabte, 13 de juliol

 

20h Ricard Rafecas. Ina

 El regidor de Cultura, 

inauguració de l’exposició de l’artista vilafranquí 

Andrade. L’acte tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. Sant 

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 

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.

Montserrat. Anna Doblas. Sopar S

Vallformosa. 

Les regidores Xell Montserrat i Anna Doblas

l’11è Sopar Solidari per a la lluita contra el càncer que 

Masia Vallformosa (La Sala, 45. Vilobí del Penedès).

Dissabte, 13 de juliol 

Ricard Rafecas. Inauguració exposició Pepe Andrade.

El regidor de Cultura, Ricard Rafecas, assistirà a la 

inauguració de l’exposició de l’artista vilafranquí 

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

Sopar Solidari 

Anna Doblas assistiran a 

l’11è Sopar Solidari per a la lluita contra el càncer que 

Vilobí del Penedès). 

uguració exposició Pepe Andrade. 

, assistirà a la 

inauguració de l’exposició de l’artista vilafranquí Pepe 

. L’acte tindrà lloc a la capella de Sant Joan (pl. Sant 
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Dimarts, 16 de juliol 

 

11.30h Pere Regull. Valoració Vijazz.

 L’alcalde Pere Regull

Margalef, oferiran una roda de premsa per valorar la passada 

edició del Vijazz Penedès. La roda de premsa tindrà lloc a la 

sala Pau Boada de la Casa de la Vila.

 

14.30h Joan Manel Montfort

Vilafranca.

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

Projecció Exterior, 

l’espai “Casa de la Vila”,

Vilafranca (

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 
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Pere Regull. Valoració Vijazz. 

Pere Regull i el president de Tastavins Penedès, 

, oferiran una roda de premsa per valorar la passada 

edició del Vijazz Penedès. La roda de premsa tindrà lloc a la 

sala Pau Boada de la Casa de la Vila. 

Joan Manel Montfort. Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

Vilafranca. 

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

Projecció Exterior, Joan Manel Montfort, serà entrevista

“Casa de la Vila”, de l’emissora municipal Ràdio 

Vilafranca (107.8 FM). 

Vilafranca del Penedès, 12 de juliol de 2019 
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i el president de Tastavins Penedès, Max 

, oferiran una roda de premsa per valorar la passada 

edició del Vijazz Penedès. La roda de premsa tindrà lloc a la 

Entrevista “Casa de la Vila” a Ràdio 

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

à entrevistat a 

de l’emissora municipal Ràdio 


