Associació Pubillatge de Calella
(Maresme - Barcelona)

Benvolguda família del pubillatge:
Des de Calella, ens plau convidar-vos al Comiat del Pubillatge 2019 i 2020 i a la Proclamació del
Pubillatge de 2021 el proper diumenge 26 de setembre de 2021 a Calella en el marc de la nostra Festa
Major.
Han estat dos anys molt especials per nosaltres en les sortides, actes, amistats, quilòmetres i com no
podia ser una experiencia diferent del nostre pubillatge i ara ha arribat l'hora de donar pas a una nova
generació de representants. Per aquest motiu ens faria molt feliços compartir aquest moment tant especial
amb tots vosaltres.

Programa d'actes:
•

11:00h. a 11:45h. Trobada i confirmació al Passeig de Manuel Puigvert davant de l'envelat.

•

11:45h. Col·locació per ordre d'entrada

•

12:00h. Acte de Comiat del Pubillatge 2019 i 2020 i Proclamació del Pubillatge de Calella 2021
a l'envevat.

Aquest any, a causa de les resticcions per evitar la propagació de la pandèmia del Covid-19, no podem
celebrar la nostra festa de la forma habitual, no hi haurà acte informal ni refrigeri/dinar.
Per aquesta mateixa raó, es demana a tots els assistents a l'acte oficial que vinguin canviats de casa
i amb la mascareta corresponent, nosaltres no podem cedir cap zona per utilitzar com a vestidor,
preguem disculpeu les molèsties que això pot provocar-vos, al finalitzar l'acte haurem d'acomiadar-nos
fins a la propera desitjan canvis positius en relació a les restriccions.
Amb l'objectiu de poder fer una bona planificació, serà imprescindible confirmar la vostra
assistència abans del dia 23 de setembre les 00:00h. Necessitem saber exactament quanta gent ens
acompanyarà per poder distribuir correctament les cadires a l'espai cedit, no s'acceptarà cap inscripció
posterior a la data abans esmentada. Per poder reservar lloc pels vostres acompanyants és
imprescindible que constin al vostre formulari d'inscripció, no els podem garantir lloc, prioritzarem
l'ordre d'inscripció de l'acompanyant, moltes gràcies per seguir les instruccions i facilitar-nos la feina.
Per tal de dur a terme les inscripcions us demanem que ompliu el següent formulari

Enllaç al Formulari d'Inscripció.
Per qualsevol dubte us podeu adreçar a: adelacastella@gmail.com - calellapubillatge@gmail.com
Aprofitem per saludar-vos i esperem veure-us a Calella el diumenge 26 de setembre de 2021

Salutacions
Geni, Abel, Ainhoa i James

Calella, 3 de setembre de 2021

