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Benvolguts amics i amigues del Pubillatge,

Som la Xènia, el Miquel, la Paula i l’Aleix i volem convidar-vos a visitar el

nostre poble en motiu d’una festa que se celebra cada any per Sant

Antoni. Concretament, el proper diumenge 23 de gener, se celebra a

Puig-reig la festa de “La Corrida”. Com ja és habitual en els últims anys,

es convida al pubillatge a assistir-hi.

Us expliquem una mica què farem. Ens trobarem a 1/4 de 10 al camp de

futbol de Puig-reig. A continuació esmorzarem tots plegats (pa amb

botifarra). A 2/4 de 12 començarà la cercavila de cavalleries i bandes

musicals pels carrers del poble. El pubillatge també s’afegirà a la passada.

Un cop acabada la cercavila, repartirem un petit record de la tradicional

festa. Si la pandèmia ens ho permet, i si voleu, us podeu quedar a dinar

(preu tiquet: 5€) i a la tarda, podeu gaudir de la resta de la festa (més

endavant us informarem si es fa o no el dinar popular). A 2/4 de 4 a la

zona del camp de futbol es fan les curses de “La Corrida”, cavalls, mules i

rucs, i també el tradicional “Joc de les Cintes”. Si voleu més informació

sobre aquesta festa de Puig-reig (història, activitats de la festa durant tot

el cap de setmana, fotos, etc.) podeu entrar a la següent pàgina web:

http://www.lacorrida.cat

Si us plau, us pregaríem que confirméssiu l’assistència i si voleu tiquet pel

dinar abans del dimarts 11 de gener a pubillatgepuigreig@gmail.com. Si ja

vareu confirmar, us agrairíem que ho tornéssiu a fer al correu anterior.

Disculpeu les molèsties.

Us esperem a tots/es a participar de la festa de #lacorridapuigreig22 !!!
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