Benvolguts/des,
Els propers dies 18, 19 i 20 de novembre tindrà lloc a la vila de Peralada (Alt Empordà) el
certamen nacional per a l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya i de les quatre
demarcacions.
Com ja és habitual, durant tot el matí del dia 19 i fins a l’hora de dinar, el pubillatge candidat
durà a terme els exàmens escrit i oral. Aquella mateixa tarda s’inaugurarà una majòlica i es
farà una ballada de sardanes. Finalment, el dia acabarà amb un sopar de gala.
L’endemà, un cop el jurat hagi emès un veredicte en relació amb l’elecció dels candidats, es
procedirà a fer una cercavila i a celebrar la proclamació del pubillatge nacional, que tindrà
lloc el mateix dia 20 de novembre a les 12.00h a la Plaça Gran de Peralada. Tot plegat,
finalitzarà amb un dinar de cloenda.
A continuació, procedim a desglossar-vos els horaris del conjunt del cap de setmana:
Divendres 18 de novembre
▪

19.00h Confirmacions i check-in
o Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
Els check-in es podran fer directament als hotels. Si teniu alguna incidència
podeu venir al Centre de Turisme Cultural Sant Domènec.

▪

21.00h Sopar i acte informal dels títols nacionals 2021
o Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic de Peralada

Dissabte 19 de novembre
Matí
Per als candidats
▪

9.00h Trobada de candidats i entrega d’acreditacions
o Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

▪

10.00h Benvinguda de les autoritats
o Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec

▪

10.30h Exàmens
o Lloc: Institut Peralada

▪

14.00h Dinar de treball
o Lloc: Sala d’actes del Centre Cívic de Peralada

Per al pubillatge no candidat i acompanyants
▪

De 10.00h a 18.00h Visita al Claustre romànic de Sant Domènec i al Museu de la Vila.
o Lloc: Centre de Turisme Cultural Sant Domènec
o Preu: 4€ (adults) - 2,50€ (pensionistes i estudiants amb acreditació)
Gratuït (fins a 7 anys)

▪

A les 10h, 11h, 12h i 15.30 h Visita al Museu del Castell de Peralada
o Lloc: Castell de Peralada
o Preu: 7€ (adults) - 5€ (pensionistes i estudiants amb acreditació)
Gratuït (fins a 10 anys)

▪

De 10.00h a 18.00h Visita al nou Celler Peralada
o Lloc: Paratge la Granja, s/n
o Preu: 20€ (adults) - 10€ (menors de 12 a 17 anys)
Gratuït (fins a 11 anys)
o Reserves: Al web www.perelada.com o al telèfon 972.53.80.11

Dissabte 19 de novembre
Tarda
▪
▪

16.30h Pregó del certamen nacional i descoberta de la placa commemorativa
Lloc: Plaça Gran
o Pregó a càrrec del peraladencs Anna Pallisera Lloveras, Pubilla de les
Comarques Gironines 1999 i Adrià Malagón Rodríguez, Hereu de Catalunya
2016.

▪

17.00h Ballada de 5 sardanes amb la Cobla Rossinyolets
o Lloc: Plaça Gran
o Repertori:
▪ 1. Peralada Josep Serra Bonal (39x73, s50)
▪ 2. El parc de la Guineu Pere Fontàs i Puig (25x79, s64)
▪ 3. Llevantina Vicenç Bou i Geli (29x91, s71)
▪ 4. A la vila de Peralada Joan Escapa i Serra (27x75, s64)
▪ 5. Vilanova de la Muga Rossend Palmada i Teixidor (33x75, s62)

▪

20.30h Sopar de gala
o Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
En acabar el sopar, festa a càrrec de l’Associació de Joves de Peralada.

Diumenge 20 de novembre
▪

10.30h Confirmació de pubillatge i autoritats i organització de la cercavila
o Lloc: Passeig de La Principal de Peralada

▪

11.15h Cercavila
o Lloc: Pel centre històric i fins a la Plaça Gran

▪

12.00h Proclamació del pubillatge nacional 2022
o Lloc: Plaça Gran

▪

14.00h Dinar de cloenda
o Lloc: Pavelló Municipal d’Esports
Durant el dinar es farà l’entrega de diplomes al pubillatge que ha plegat al llarg
d’aquest últim any.

Per a més informació sobre els portals de venda i reserva d’allotjaments consulteu el web
www.tradicionscatalanes.com/nacional

Altres consideracions:
Per a presentar candidats no és necessari que els municipis siguin socis de Foment de les
Tradicions Catalanes, però sí és necessari tenir entre 16 i 23 anys, complir la resta de
requisits previstos en el reglament de l’elecció de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya i adquirir el
Pack Pubillatge Candidat al web de Foment (1 nit o 2 nits).
Al web del Foment de les Tradicions Catalanes podreu adquirir els següents Packs:
-

Pack Pubillatge Candidat (amb 1 o 2 nits)
Pack Pubillatge No Candidat (amb 1 o 2 nits)

Si no entreu dins d’aquests packs, també trobareu diferents productes per adquirir per
separat:
-

Sopar de gala (menú adult i infantil)
Dinar de cloenda (menú adult i infantil).
Allotjaments per a 1 o 2 nits.

La venda i confirmació al certamen nacional es tancarà el pròxim dia 6 de novembre de
2022.

Foment de les Tradicions Catalanes no es farà responsable de les persones menors d’edat i
serà necessari adjuntar una autorització del pare/mare/tutor.

Rebeu una salutació cordial.

Arnau T. Akhtar i Bertran
President del Foment de les Tradicions Catalanes

