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

Del 20 al 29 de setembre 
 
Recordatori cap de setmana 

 

Divendres, 20 de setembre 

 

20h Ricard Rafecas. Inauguració instal·lació Joan Brossa. 

 El regidor de Cultura, Ricard Rafecas, assistirà a la 

inauguració de la instal·lació “No em va fer Joan Brossa”, a 

càrrec de cabosanroque en commemoració del centenari del 

naixement del poeta. L’acte tindrà lloc a la sala dels Trinitaris 

(c/ Font, 43). 

 

Dimarts, 24 de setembre 

 

11h Anna Doblas. Noves tanques pavelló hoquei i Firal. 

 La regidora d’Esports, Anna Doblas, visitarà les noves tanques 

instal·lades als pavellons d’Hoquei i Firal. La visita s’iniciarà al 

pavelló d’hoquei (av. Catalunya, 31). 

 

17.30h Miquel Medialdea. Presentació jornades de rol. 

El regidor de Joventut, Miquel Medialdea, presentarà les 

jornades de rol a l’espai jove La Nau que es realitzaran el 

dissabte 5 d’octubre, que donen el tret de sortida dels actes de 

celebració del 25è aniversari de l’entitat juvenil La Casa dels 

Estranys. La roda de premsa tindrà lloc a l’espai jove La Nau 

(c/ Baltà de Cela, 45-47). 
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19h  Pere Regull. Ple municipal setembre. 

 L’Alcalde Pere Regull presidirà la sessió ordinària de ple 

municipal corresponent al mes de setembre, amb l’assistència 

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

de la Casa de la Vila. 

 

 

Dimecres, 25 de setembre 

 

9.30h Pere Regull. Aureli Ruiz. Joan Manel Montfort. Esmorzar-

col·loqui FEGP. 

 L’alcalde Pere Regull, acompanyat pels tinents d’alcalde 

Aureli Ruiz i Joan Manel Montfort, assistirà a l’esmorzar-

col·loqui organitzat per la Federació Empresarial del Gran 

Penedès (FEGP). L’acte tindrà lloc al Centre Àgora (pl. Àgora, 

1). 

 

 

Divendres, 27 de setembre 

 

18h Xell Montserrat. M. Dolors Rius. Conferència Alicia 

Estrada enoturisme. 

 La regidora d’Educació, Xell Montserrat, i la regidora de 

Turisme, M. Dolors Rius, assistiran a la conferència 

"Aproximació a la segmentació motivacional dels consumidors 

de vi i enoturisme: com transferir emocions a la comunicació 

del vi, a la degustació i a la creació de productes enoturístics", 

que serà pronunciada per Alicia Estrada, especialista en 

comunicació i comercialització del vi i en enoturisme, en el 

marc del Postgrau Interuniversitari en Gestió d’Empreses 
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Vitivinícoles. L’acte tindrà lloc a l’edifici de l’Enològica (c/ 

Amàlia Soler, 29). 

 

 

Dissabte, 28 de setembre 

 

16.30h Anna Doblas. Presentació equips SEC Casal. 

 La regidora d’Esports, Anna Doblas, assistirà a la prsentació 

dels equips de bàsquet de la SEC Casal. L’acte tindrà lloc al 

teatre Casal-Societat La Principal (rbla. Nostra Senyora, 35). 

 

 

 

Vilafranca del Penedès, 20 de setembre de 2019 


