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Benvolgut Senyor/a, 
 
El proper divendres 28 de juny, dins els actes de la XVI Setmana de Joventut, es 
celebrarà la Proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Seva 2019 al mateix temps que 
cediran la banda i la faixa l’Eva i en Ricard. 

 
Amb la voluntat de poder compartir aquest acte amb tots vosaltres us fem arribar 
aquesta invitació que agrairíem que féssiu extensiva al pubillatge i delegats del vostre 
municipi. 

 
L’horari establert serà el següent: 
 

- Trobada a les 18:00h de la tarda a la Plaça de la Creu de Seva, on es 
confirmaran les inscripcions i es lliuraran els rams. 

- A les 18:30h els gegants, autoritats i el pubillatge, aniran a buscar a l’Eva i a en 
Ricard a casa de la Pubilla. 

- Seguidament, cercavila fins a la Masia Can Vives on es durà a terme l’Acte. 
- A les 20:00h inici de la proclamació i tot seguit es celebrarà el comiat informal.   
- Al finalitzar l’acte participarem al sopar jove a la pista poliesportiva de Seva., 

que acabarà amb el concert del grup “Sleeping the monkey” i amb PD. 
 

Amb l’objectiu de poder fer una bona planificació, serà imprescindible confirmar la 
vostra assistència abans del divendres 21 de juny. Donat que el sopar és gentilesa 
de l’Ajuntament de Seva i no cal fer cap pagament, no s’acceptarà cap inscripció 
posterior a la data anteriorment citada. Si teniu alguna intolerància o al·lèrgia en 
relació al menjar, ens ho hauríeu de comunicar amb la confirmació d’assistència. 

 
Per tal de dur a terme les inscripcions us demanem que ompliu la fitxa que s’adjunta a 
continuació i l’envieu a l’Ajuntament de Seva per correu electrònic a marimt@diba.cat 
(Per a qualsevol dubte truqueu a en Toni al 938840111 o al 685577693). 

 
Us informem que es repartiran els tiquets del pica-pica al moment de l’arribada i que 
seran imprescindibles per entrar al recinte. Així, es recorda que no s’acceptarà cap 
persona no inscrita abans del divendres 21 de juny. 

 
Aprofitem per saludar-vos i esperem veure-us a Seva el proper divendres 28 de juny. 
 
Atentament, 

 
Seva a data de la signatura electrònica 
 
 
L’Alcalde en funcions     Tècnic d’Atenció a les Persones 

 

 

 

Xavier Rierola Rovira     Toni Marí Moldes 

http://www.seva.cat/
mailto:marimt@diba.cat
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ACTE DE PROCLAMACIÓ DE L’HEREU I LA PUBILLA DE SEVA 2019 
 
 
 
 

 
POBLACIÓ: .................................................................................................................. 
TOTAL DE PERSONES: .............................................................................................. 
NOM  
 - HEREU ............................................................................................................. 
 - PUBILLA ........................................................................................................... 
 - 1a DAMA ......................................................................................................... 
            - 2a DAMA ..........................................................................................................             
 - 1r FADRÍ .......................................................................................................... 

- 2n FADRÍ ........................................................................................................ 
 
NOM I CÀRREC DEL DELEGAT ACOMPANYANT: 
....................................................................................................................................... 
 
TELÈFON DE CONTACTE .......................................................................................... 
 

 
 
 
CONFIRMAR ABANS DEL DIVENDRES 21 DE JUNY A:  marimt@diba.cat 
 
  
Nota: Pel sopar donarem un tiquet a cada Hereu i Pubilla, fadrins i dames i dos per 
cada delegat, si ve més gent s’haurà d’abonar la quantitat de 3 € al mateix moment 
d’inscripció. 
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