Benvolguts i benvolgudes membres del pubillatge d’arreu,
Ens plau convidar‐vos als actes de comiat i proclamació del pubillatge almacellenc que es
realitzaran el dijous 23 de setembre de 2021 a la nostra vila. Aquests estan inclosos dins del
programa de les Festes de la Mercè. Per això mateix, ens agradaria comptar amb la vostra
presència en una jornada tan especial per a tots nosaltres, com és aquesta.
Els horaris programats són els següents (tot i que pot haver‐hi algun canvi d’última hora):







A les 19:00: Arribada del pubillatge a Casa Clara (C/ de la Mercè, 21) on es realitzaran les
CONFIRMACIONS i on deixarem les coses i ens canviarem.
19.30: “Tast Limonetti” (Elixirs de Ponent). Ja us comunicarem el lloc on es farà.
20.15: Ens dirigirem al cinema del Centre Cultural on tindrà lloc l’ACTE INFORMAL.
21.00: Assistirem al SOPAR que s’ha organitzat per al pubillatge i acompanyants al C/ de la
Mercè (entrepà fred o calent i beguda). El preu d’aquest serà de 6 euros tant per al pubillatge
vigent, caducat i acompanyants. Cal realitzar el pagament del sopar al número de compte ES04
0081 7063 5300 0101 2603 (Banc Sabadell) indicant: Pubillatge + nom + poble o si sou
acompanyants.
22.00: A la Plaça de la Vila es realitzarà l’ACTE FORMAL de comiat i de proclamació del
pubillatge almacellenc. El pubillatge caducat també podrà fer entrada.
Un cop acabat l’acte formal, ens podrem anar a canviar per poder assistir al concert del grup de
versions DeNoche.
Podeu confirmar la vostra assistència responent el següent qüestionari abans del diumenge 19
de setembre i enviant el rebut de pagament a festesmerce2021@gmail.com.
https://forms.gle/DZkPktL2j6g9B1FC8 (qüestionari).
Així doncs, us esperem a tots el dia 23 de setembre a Almacelles!
Per a qualsevol dubte podeu posar‐vos en contacte amb nosaltres a través del correu
asspubillatgealmacellenc@gmail.com o contactant directament amb:
Jordi Nòria: 618 15 26 27
Aura Susagna: 675 82 10 43

