ASSOCIACIÓ AMICS
DEL PUBILLATGE DE
PIERA

Benvolgudes i benvolguts,
A la collita del pubillatge pierenc 2019-2020 ens toca penjar les nostres bandes i
faixes, però no ho podem fer sense vosaltres. És per això que ens plau convidar-vos
a la nostra estimada vila de Piera, el diumenge, 12 de setembre, per
acompanyar-nos en la fi d'aquest viatge.
L'esperit de pubillatge radica en descobrir els municipis que en formen part, amb
la seva història i la seva gent. Així doncs, us volem oferir poder conèixer Piera de la
mà dels seus vilatans i vilatanes (podeu anar vestides i vestits de carrer).
A les 11:00 h, en Martí Coral Fernández, Hereu de Piera 2015 i Primer Fadrí de la
Catalunya Central 2016, llicenciat en Història de l'Art, ens farà una visita guiada pel
nucli històric, en la qual descobrirem la història dels carrers de la nostra vila i el
seu patrimoni cultural. La trobada serà en el parc del Gall Mullat (carrer Llobregat,
s/n, 08784 Piera, Barcelona), vora l'escenari.
A les 13:00 h, el mossèn Xavier i el mossèn Carles ens obriran les portes de
l'església de Santa Maria (plaça de l'Església, s/n, 08784 Piera, Barcelona) per
ensenyar-nos aquesta obra arquitectònica, els seus racons i les veus del passat que
impregnen les pedres que l'alcen.
A partir de les 14:00 h es disposarà de temps lliure per dinar. Donat que no
podem oferir compartir aquest àpat conjuntament a causa de les mesures de la
COVID-19, hem fet un recull de recomanacions:
Si voleu un lloc on poder seure i gaudir de la bona cuina i la bona companyia,
aquestes són les propostes amb més encant:
Cafè La Vila (carrer de la Plaça, 21, 08784 Piera, Barcelona): bar d'entrepans i
tapes del nucli antic que reuneix i agermana el veïnatge de la zona, dels barris
de les Guineus i dels Gats, a més a més de ser un dels punts de trobada més
particulars de la Colla de Diables de Piera. Està obert tot el dia, amb horaris
flexibles, i serveixen en sala i en terrassa.
Bar Foment (carrer de la Plaça, 19, 08784 Piera, Barcelona): situat al costat del
Teatre Foment i acompanyat dels antics gegants, Jaume i Elisenda, aquest és
l'indret, especialitzat en la cuina de brasa, de descans dels artistes i les artistes
que passen per la nostra vila. El seu horaris és de 7:30 h a 17:00 h, i també
serveixen en sala i en terrassa. Sol haver-hi exposicions fotogràfiques o
pictòriques.
Brûlè Kfè (carrer Piereta, 10, 08784 Piera, Barcelona): bar d'entrepans i tapes
situat en un dels indrets més cèntrics i amb més vida urbana del nostre poble,
envoltat de botigues i passejants. Romanen oberts de 9:00 h a 23:00 h, i
serveixen en sala i en terrassa.
La Cantina (avinguda de la Carretera d'Igualada, 51, 08784 Piera, Barcelona):
restaurant històric i antic hostal amb menjars tradicionals per fer una perfecta
parada i fonda a la vila de Piera. Els horaris són de 6:00 h a 21:00 h. És un
restaurant de menú, i el dinar se serveix en sala.
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Per altra banda, si el que voleu és gaudir de l'encant natural de la vila, amb
respecte i amor per la seva fauna i flora, i veniu amb el menjar preparat o comprat,
no us podeu perdre:
Safareig (carrer Ntra. Sra. de la Salut, 4, 08784 Piera, Barcelona): antiga zona de
trobada a l'hora de fer la bugada i perfecte indret per refrescar-se, vora la plaça
de la Sardana, amb les magnífiques vistes del nostre castell.
Font del Prat (pg. del Prat, 08784 Piera, Barcelona): zona de pícnic situada al
costat de la Font del Rossinyol i d'una de les entrades a Les Flandes, un entorn
natural marcat per l'efímer de les seves formes argiloses, que van modelant-se
amb el pas de cada gota de pluja.
A les 17:00 h es duran a terme les confirmacions al Casal de Joves i Grans (plaça 1
d'octubre, 1, 08784 Piera, Barcelona), on es procedirà a fer l’acte informal a les
17:30 h. Mitja hora més tard, hi haurà un refrigeri en les grades del parc del Gall
Mullat (al costat del Casal de Joves i Grans). Us preguem que mantingueu les
distàncies i eviteu les aglomeracions a l'hora de baixar-vos la mascareta per
menjar o beure.
A les 18:45 h procedirem a preparar-nos per dur a terme les entrades, les quals
tindran el seu inici a les 19:00 h. Serà llavors quan puguem gaudir de la trobada
d'entitats i mostra d'actuacions, a càrrec de la Colla Infantil de Diables, l'Agrupació
Sardanista, Falcons i Gegants de Piera, a l'escenari del parc del Gall Mullat (carrer
Llobregat, s/n, 08784 Piera, Barcelona). En aquest mateix lloc, a les 20:00 h
començarà l’acte de comiat i proclamació.
Seguidament, a les 21:30 h finalitzarà la nostra Festa Major amb un castell de focs.
Malauradament, no us podem oferir lloc per canviar-vos ni per dormir, així que us
preguem que vingueu amb el vestit tradicional posat a les confirmacions o bé, si
voleu marxar un moment durant el temps de refrigeri, teniu fins a les 18:30 h (més
tard, hem d'estar a punt per fer les entrades).
Podeu arribar a Piera en transport públic, amb l'R6 de Ferrocarrils de la Generalitat
de Catalunya o amb autobús. Si veniu en transport privat, trobareu un aparcament
de sorra vora l'escenari del parc del Gall Mullat.
Us preguem que us inscriviu en aquest formulari per tal de confirmar la vostra
assistència a les diferents propostes que us oferim:
https://forms.gle/q5M6v3izfhRg8HSw5

Una cordial salutació,
Associació Amics del Pubillatge de Piera
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