Piera, agost de 2022

Benvolguts amics del Pubillatge,
Som la Lucia, l’Abel, la Dúnia, la Laia, l’Oriol i la Sara, i el dissabte 10 de
setembre, dins dels actes de la Festa Major de Piera, us convidem al nostre
comiat i a la proclamació dels nous representants del Pubillatge de Piera
2022/2023.
L’horari previst és el següent:
- 11:00 h 🡪 Gimcana infantil “Les proves d’en Jaume I”. Activitat destinada al
pubillatge infantil. (Cal portar roba còmoda i que es pugui mullar, així com una muda de
recanvi). Punt de trobada: Institut Escola Piera.
- 11:00 h 🡪 Visita guiada pel nucli històric de la Vila de Piera. Activitat destinada al
pubillatge juvenil, i a l’infantil que no faci la gimcana, així com a acompanyants,
delegats i autoritats. Punt de trobada: Pista del Parc del Gall Mullat.
- 16:00 h 🡪 Confirmacions al Teatre Foment de Piera (c/ de la Plaça, 19).
(Lloc per canviar-se i deixar les maletes per qui es quedi a dormir.)
- 17:30 h 🡪 Acte de comiat i proclamació dels nous representants de Piera 2021/2022
a la pista del Parc del Gall Mullat (c/ Llobregat, s/n).
- 19:00 h 🡪 Cercavila pels carrers de la vila conjuntament amb els Eixerits Geganters
de la Vila de Piera, la Colla Gegantera de Collbató i els Falcons de Piera. Des de la pista
del Parc del Gall Mullat fins al Teatre Foment de Piera.
- A continuació 🡪 Comiat informal al Teatre Foment de Piera. I seguidament,
pica-pica al mateix Teatre Foment de Piera.
- A més a més, a les 22:00 hores es durà a terme el correfoc i a partir de les 23:00
concerts amb els grups Mosaic i Buhos.

Per a una millor organització cal que confirmeu la vostra assistència abans del
divendres
9
de
setembre
a
través
del
següent
formulari
https://forms.gle/z4RsZzeT3A2CWCVr8, o bé al correu electrònic
pubillatgepiera@gmail.com.
Us hi esperem amb molta il·lusió!
Atentament,
Amics del Pubillatge de Piera

