
Ens plau convidar-vos a la nostra estimada vila, el dijous, 30 de desembre, per
assistir a l'espectacle de Les Pastoretes de Piera.

Aquesta és una obra de teatre, basada en la històrica peça Els Pastorets, que
reivindica la cultura popular del nostre municipi en l'actualitat. Suposa un gran
esdeveniment pel pubillatge local, donat que el vam impulsar algunes de
nosaltres i ara quasi totes i tots, d'una manera o l'altra, ens hi hem implicat, ja sigui
actuant, codirigint, cantant... I si una de les grans funcions d'aquesta tradició
catalana que compartim és donar a conèixer les nostres poblacions, no ho
podríem fer de millor manera. Tot comptant amb gairebé una vintena d'entitats,

enguany, volem superar-nos i iniciar, així, aquesta sortida cultural del pubillatge
d'arreu a Piera.

A les 17:00 h tindran lloc les confirmacions a l'entrada del Teatre Foment de Piera
(carrer de la Plaça, 16), amb el vestit tradicional. A les persones no vigents se les
convida a venir amb la faixa o la banda.

Seguidament, a les 18:00 h, tindrà lloc l'inici de l'espectacle.

L'entrada és per taquilla inversa, és a dir, si us ha agradat i us ve de gust perquè us
ho podeu permetre, en sortir, podeu contribuir, sense compromís, amb una
donació perquè la producció de l'any vinent encara sigui més gran.

Podeu seguir el procés creatiu i d'assajos a l'Instagram de @lespastoretes. Allà,

anirem ampliant la informació amb el pas del temps. A foc lent, s'estan coent
moltes sorpreses!

Les entrades són limitades, per això, us preguem que confirmeu la vostra
assistència com abans millor, i amb el diumenge, 12 de desembre, com a últim dia
per fer-ho, en el següent enllaç: https://forms.gle/sdoLoSGFkbr1vDAWA

Per a qualsevol consulta, adreceu-vos al 686 72 77 44 (Marina).

A S S O C I A C I Ó  A M I C S
D E L  P U B I L L A T G E  D E
P I E R A

Benvolgudes i benvolguts,

Una cordial salutació,

Associació Amics del Pubillatge de Piera

https://goo.gl/maps/3NpfcZgLyU7xz7bR7
https://instagram.com/lespastoretes?utm_medium=copy_link
https://forms.gle/sdoLoSGFkbr1vDAWA

