








L’últim cap de setmana d’octubre va tenir lloc la primera estada 
al municipi d’un grup de francesos de Béruges. La comissió 
d’agermanament, amb la col·laboració de l’Ajuntament i de 
les societats dels diferents pobles, va organitzar un programa 
d’actes per tal de donar a conèixer el municipi i algunes de les 
festes i tradicions catalanes que se celebren a la tardor, com 
la Festa del Most i la castanyada.
El diumenge dia 30 al matí va començar amb una visita al 
Monestir de Sant Sebastià. En acabat, al punt de migdia, 
a l’Ajuntament es va procedir a la signatura del protocol 
d’agermanament per part dels alcaldes dels dos municipis i 
de les presidentes d’ambdues comissions d’agermanament. 
Aquest acte va ratificar l’acord signat el mes de juliol a Béruges 
i dóna plena validesa formal a l’agermanament.
Tot seguit es va anar a la Festa del Most de les Gunyoles, 
on hi va haver una cercavila pels carrers del poble amb 
balls tradicionals de bastoners, cercolets, les cintes i els 
diables. A continuació es va celebrar el dinar de germanor 
a la societat La Torre de les Gunyoles, un bingo popular i 
un ball de fi de festa.
El dilluns dia 31 al matí es va fer una visita a les Caves Codorniu 
per tal de donar a conèixer al grup de Béruges un dels trets 
més característics del Penedès com a regió vitivinícola. Per 
dinar es va fer una paella a l’Arboçar i una passejada fins a la 
Torre de l’Arboçar de Baix i l’històric Colombari.
A la tarda es va fer una visita pels carrers del centre i el nucli 
antic de Vilafranca. Per acabar el programa d’actes d’aquesta 
primera visita es va fer un sopar de comiat al Centre Cultural la 
Parra, on es va celebrar la típica castanyada.
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