Torres de Segre , novembre
n
20221

A l’A
Ajuntament i al Pubillatge de Torre
es de Segre ens plau convidar a tot el Pubillatge
d'arre
eu de Cata
alunya a la Proclama ció dels Nous/ves
N
Representa
R
nts i el Co
omiat
dels actuals, ell proper dia 3 de dese mbre al nostre municipi.

• 19:30 h – Trrobada i co
onfirmacionss a la Sala
a d’actes de
d la Plaçaa Catalunya
a (allí
podre
eu canviar-vos de roba
a si així ho d
desitgeu).
• 20::30 h – Ce
ercavila des
s de l’Ajunttament i fin
ns al Pavelló Municipaal. Precedirrà el
recorrregut la Ba
anda de Co
ornetes i Ta
ambors de Torres de Segre.
•21:0
00h – Comiat i Proclam
mació del pu
ubillatge.
• 22:30 h – Sop
par al mateix
x Pavelló.
• Dessprés de so
opar, el pub
billatge que vulgui acabar la nit entre nosaltrres podrà anar
a
a
l’albe
erg municipal a canviarr-se de roba
a.
• 00:30h – Nit al Pavelló am
mb els dels djs BLEIZY
Y i NARCÍS
S.

El Pu
ubillatge qu
ue ens visiti podrà dorrmir en el nostre
n
alberrg que dispposa de llits
s, tant
sols serà necesssari portar sac per pod
der-se tapar. Les porte
es de l’alberrg s’obriran a les
02:00
0 h i en accabar la fes
sta. Si algú té alguna urgència, es
e podrà diirigir a quallsevol
repre
esentant de
el pubillatge de Torres d
de Segre.

Per millorar la
a planifica
ació, serà necessari que ens envieu

un corre
eu a:

pubiillatgetorre
essegre@gmail.com i si voleu qu
uedar-vos a sopar, cal fer el paga
ament
aban
ns de diume
enge, 28 DE
D NOVEMB
BRE. Indiqu
ueu també:: Nom, títol i any, pob
blació,
coma
arca, provvíncia, nom
m i càrre
ec dels vostres rep
presentants
d’aco
ompanyantss.

i el nú
úmero
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Benvvolguts i ben
nvolgudes

Torres de Segre , novembre
n
20221

També serà ne
ecessari indicar si us q
quedareu a sopar i a dormir. Perr pagar el sopar
s
(9,50
0 € per vige
ents, caduca
ats, represe
entants i ac
companyan
nts) haureu de fer l'ingrés al
segü
üent número
o de compte
e, indicant p
poble + núm
mero de sop
pars al conccepte.
ES51
1 2100 0208 1302 000
07 0716
Serà
à necessari enviar el justificant de pagament del sopar al mateix corrreu.
En ccas d’algun tipus d’al·lèrgia o int olerància notifiqueu-ho
n
o. Si voleu l’adequaciió del
menjjar, a soparr vegetarià, cal indicar--ho també.
Des de l’Ajuntament ten
nim molta cura de que totes
s les messures sanitàries
s’aco
ompleixin, i és per això
ò que hem encomana
at el sopar a una emprresa de càttering
profe
essional.
Aque
esta és la nostra propo
osta, el beurre estarà inclòs en el preu
p
i durannt el sopar:

Tant les auto
oritats com
m els/les rrepresentan
nts entrantts i sortinnts estem molt
il·lusionats/des per la jorna
ada que enss espera, després d’un
n any en quue no hem pogut
p
fer ccap proclam
mació degu
ut a la Co
ovid-19. En
ns agradaria que vinggués una bona
repre
esentació del pubillatge
e d’arreu de
e Catalunya
a
Espe
erant pod
der-vos sa
aludar pe
ersonalmen
nt, rebeu una cord
rdial saluttació.

Pepitta Ruestes i Piñol
Regidora de Cu
ultura

Nota: Us recordem
m que en espais interiors
s cal portar la
l mascareta i heu de nettejar-vos les mans
amb g
gel hidroalco
ohòlic a l’entrrada.
Plaça Església, s/n, Torres
T
de Segre
e. 25170 Lleida. Tfno. 973 796 005.
0
Fax: 973 7792 726
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Volem recordarr, també, qu
ue tant el p
pubillatge vigent com el
e caducat ppot venir am
mb el
vestit tradicional i fer entrad
da (indicar- ho al correu
u).

