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Benvolguts companys,
Ens adrecem a tots vosaltres amb motiu de l’audiència al Parlament de Catalunya, que
tindrà lloc aquest proper DIVENDRES dia 12 de JULIOL a les 17:30h.
Per tal de garantir un bon funcionament de la jornada, d’acord amb els horaris establerts i
amb el protocol que aquesta institució requereix, us exposem una sèrie de consells i
recomanacions per tal de que el nostre comportament en aquesta institució sigui digne
d’una entitat i d’una tradició com la nostra. Així mateix, us demanem que confirmeu la
vostra assistència abans de dissabte 06 de juliol a través del formulari d’inscripció que
trobareu a la nostra web.

- Tot el Pubillatge es concentrarà a les 16:45hores a les portes del Parlament
de Catalunya, situat al Parc de la Ciutadella de Barcelona.
- Cal que tots els assistents portin el DNI, per tal de poder-se identificar, si així es
requerís.
- Per tal d’agilitzar l’entrada a les instal·lacions, es demana fer-ho de manera
-

-

-

ordenada i en grups reduïts (d’unes 5 persones).
S’habilitarà una sala on el Pubillatge podrà canviar-se, i hi podrà deixar les bosses i
demés material que no sigui necessari durant l’audiència. Es prega ser àgils i
ordenats, ja que a les 17:30, començarà la visita per les instal·lacions.
Es prega mantenir el màxim silenci possible durant tota la visita, ja que és un lloc de
treball i no volem interrompre la seva feina.
També es demana restar units i evitar la dispersió del grup durant tot el recorregut.
A continuació serem rebuts per la M.H. Sr. Roger Torrent, president del
Parlament de Catalunya qui cedirà la paraula a la Pubilla i l’Hereu de
Catalunya.
Tenint en compte la institució que estem visitant, i la importància que això té,
agrairíem que estiguéssim atents en tot moment i mantenint respecte.
Es demana que si es volen fer fotografies, es faci de manera ràpida i ordenada.
Lla fotografia de grup es farà a les escales del Parlament, fora de l’hemicicle.
Agrairíem que es fes la sortida de les instal·lacions de la mateixa manera que es
demana que es faci l’entrada. Amb fluïdesa, grups reduïts i mantenint el màxim de
silenci possible.

Des del Parlament ens han demanat que no es repeteixin els mateixos episodis que van
esdevenir-se l’any passat: el personal de la institució ens va haver d’avisar en reiterades
ocasions perquè abandonéssim l’hemicicle i, un cop fora, perquè mantinguéssim l’ordre i
el saber estar a les escales. Així mateix, ens han limitat el nombre d’assistents a 135
membres del pubillatge i 40 acompanyants. Per això, des de Foment hem habilitat un
sistema d’inscripció que quedarà automàticament TANCAT quan s’arribi a aquestes
places.

Visca el pubillatge!
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