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Benvolgut pubillatge d'arreu i Foment de les Tradicions Catalanes,  
  
El diumenge 4 de setembre, dins la programació de la Festa Major de Vidreres, es 
dura a terme l'acte de comiat dels representants del pubillatge de Vidreres 2020-2022, 
i que alguns d’ells, han voltat per arreu de Catalunya durant el 2021-2022. Aquest 
mateix dia també celebrarem les Proclamació del Pubillatge 2022-2023, acte rellevant 
en la tradició del nostre poble amb més de cinquanta anys d’història. 
  
Així doncs, tots els representants vigents, us convidem amb els braços ben oberts per 
participar en els següents actes: 
 
 A les 17:00h, visita per diversos carrers i racons del centre de Vidreres, sortint 

des de Can Xiberta (costat Biblioteca Municipal). 
 

 A les 18:00h, trobada a Can Xiberta on es confirmaran les inscripcions i es farà 
el pagament del sopar. 
 

 A les 18:45h, cercavila fins al pavelló municipal. 
 
 A les 19:30h esteu convidats a l’acte formal de comiat del pubillatge vigent de 

Vidreres i la proclamació dels nous representants locals al pavelló de la nostra 
vila.  
 

 Després de l’acte formal es portarà a terme un sopar de germanor al teatre 
municipal, amb un cost de 4€ per als representants vigents. Per als caducats i 
acompanyants, el cost serà el de la carta. Cal reserva prèviament, quan ompliu 
el formulari. Places limitades. 
 

 Tot seguit, al mateix Teatre del Casino la Unió es portarà a terme l’acte 
informal. 
 

 També es disposarà de Can Xiberta per poder dormir tots aquells que ho 
necessiteu, confirmeu aquesta opció en el formulari també. 

 
Us agrairíem que formalitzeu les confirmacions al següent enllaç, 
https://forms.gle/ZAPhL1YiQjbt2nr7A. 
 

Vidreres, 22 d'agost del 2022. 
 
 
Atentament i esperant la vostra assistència,   
 

 

Francesc Baltrons  
Regidor de Cultura, Ensenyament, Fires, Festes i Serveis Ajuntament de Vidreres 


