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Benvolgut/da senyor/a,

Ens plau convidar-vos a la FESTA DE SANT MARTÍ de Puig-reig, que enguany celebrarem els
dies 11, 12 i 13 de novembre.

Dins els actes de la festa tindrà lloc la PROCLAMACIÓ DE LA PUBILLA, LA DAMA i
L'HEREU del nostre poble. L'acte es farà el dissabte dia 12 de novembre al Pavelló
d’Esports, al qual ens agradaria que vinguéssiu amb els vostres Hereus i Pubilles.

Aquest any us volem convidar també al “comiat informal” que farem els del pubillatge de
Puig-reig. Aquest comiat es farà abans de l’acte de proclamació. Els horaris i llocs de trobada els
detallem a continuació:

A les 18:00h Inscripcions per a la proclamació a la Sala Dr. Llaveries.
A les 18:45h Acte de comiat informal a la Sala Dr. Llaveries.
A les 19:15h Cercavila cap al Pavelló Municipal de Puig-reig.
A les 20:00h Inici de la PROCLAMACIÓ al Pavelló d’Esports.

Després de la proclamació farem un sopar popular. Us agrairíem si ens féssiu saber possibles
intoleràncies amb el menjar per tal de poder adaptar-nos a tothom.
Enguany, recuperem la tradicional festa de Sant Martí organitzada pels Joves de Puig-reig. Els
membres del pubillatge que ens visiten d’arreu del país tindran la possibilitat de quedar-se a
dormir en un espai municipal, sempre i quan es comprometin a ser respectusos amb les
instal·lacions i el descans dels veïns i veïnes.

Per tal de facilitar-nos l’organització us agrairem que ens confirmeu la vostra assistència, tant al
comiat informal com a l’acte, i si necessiteu espai per dormir, el més aviat possible per correu
electrònic a pubillatgepuigreig@gmail.com; en tot cas com a màxim abans que s’acabi el mes
d’octubre.

Esperem retrobar-nos tots i totes a Puig-reig ben aviat. Mentrestant rebeu salutacions ben
cordials.

 Cristian Pérez i Gómez
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