
 

 

 

Oficina de premsa 
� comunicacio@vilafranca.cat

�  93 892 03 58 

∞ comunicacio.vilafranca.cat 

 

Les Fires de Maig de Vilafranca se suspenen arran de la situació 

sanitària 

L’Ajuntament preveu una nova campanya de promoció comercial potent per a tot el mes de 

maig 

Arran de la situació de pandèmia actual i de les mesures 

massius, l’Ajuntament de Vilafranca, d’acord amb la Comissió de Fires de Maig, ha decidit 

suspendre la celebració de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats

habitualment tenen lloc a mitjans de maig. La 

les virtuals.  

El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, 

ens ha ensenyat la pandèmia és la necessitat de poder adaptar

motiu, i davant la impossibilitat de realitzar les Fires de Maig tradicionals, s’ha decidit 

“economitzar els recursos i portar a terme una potent campanya de promoció comercial a 

Vilafranca que serà vigent durant tot el mes de maig”

Monfort ha afegit que “estem ac

presentarà el proper mes d’abril”
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Les Fires de Maig de Vilafranca se suspenen arran de la situació 

L’Ajuntament preveu una nova campanya de promoció comercial potent per a tot el mes de 

Arran de la situació de pandèmia actual i de les mesures que impossibiliten celebrar actes 

massius, l’Ajuntament de Vilafranca, d’acord amb la Comissió de Fires de Maig, ha decidit 

suspendre la celebració de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats

habitualment tenen lloc a mitjans de maig. La decisió afecta tant a les fires presencials com a 

El regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Joan Manel Montfort, explica que 

ens ha ensenyat la pandèmia és la necessitat de poder adaptar-se a la situació”

avant la impossibilitat de realitzar les Fires de Maig tradicionals, s’ha decidit 

“economitzar els recursos i portar a terme una potent campanya de promoció comercial a 

Vilafranca que serà vigent durant tot el mes de maig”.  

“estem acabant de dissenyar els últims punts de la campanya que es 

presentarà el proper mes d’abril”. 
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Les Fires de Maig de Vilafranca se suspenen arran de la situació 

L’Ajuntament preveu una nova campanya de promoció comercial potent per a tot el mes de 

que impossibiliten celebrar actes 

massius, l’Ajuntament de Vilafranca, d’acord amb la Comissió de Fires de Maig, ha decidit 

suspendre la celebració de les Fires i Festes de Maig o dels Enamorats d’enguany, que 

decisió afecta tant a les fires presencials com a 

, explica que “si una cosa 

se a la situació”. Per aquest 

avant la impossibilitat de realitzar les Fires de Maig tradicionals, s’ha decidit 

“economitzar els recursos i portar a terme una potent campanya de promoció comercial a 

abant de dissenyar els últims punts de la campanya que es 


