
 

 

Benvolguts/des, 

El pròxim dia 18 de desembre de 2022 tindrà lloc a Breda (La Selva) la trobada de Nadal del 
pubillatge. 

Aquesta activitat entra dins del previst per l’actual junta de canviar el format dels antics 
“Obrim Foment” i realitzar jornades en què el pubillatge pugui participar d’activitats culturals 
diferents de les que podem trobar als actes de pubillatge, a la vegada que es busca crear un 
clima de proximitat amb els membres de la junta de Foment. Per això, la Delegació del Foment 
de les Tradicions Catalanes a La Selva s’ha ofert per a organitzar i acollir la primera edició 
d’aquesta trobada. En pròximes ocasions, aquest format de trobades es faran en altres zones 
segons la disponibilitat dels delegats territorials de Foment. 

Així doncs, el dia 18 de desembre es planteja de la següent forma: 

● Excursió i vista al Castell de Montsoriu. 

   

● Dinar (carmanyola o entrepà a càrrec de cadascú) 

● Visita del Pessebre Vivent de Breda 

A part d’aquestes visites, es preveu que durant el dia es duguin a terme diferents activitats 
que afavoreixin la dinàmica de grups així com a donar certs recursos per al que suposa 
participar de la tradició del pubillatge. 

Tot està previst perquè hi puguin assistir tant pubillatge infantil com adult. No obstant això, 
no excloíem que puguin participar acompanyants (especialment del pubillatge infantil), però 
caldrà entendre que es prioritzaran les reserves d’entrades del Castell i el Pessebre per al 
pubillatge vigent, així com que les activitats estan orientades al pubillatge. 

A continuació, procedim a desglossar-vos els horaris i ubicacions: 

Diumenge 18 de desembre de 2022 

● 10:30 h Trobada     

○ Lloc: Aparcament “La Miranda” de Breda. 

 Ens trobarem i pujarem fins a mig camí del Castell 

 

● 11:00 h Excursió i posterior vista al Castell de Montsoriu   

○ Lloc: encreuament carrera GI-552 amb el camí de Montsoriu 

○ Segons afluència, es faran dos torns de visites guiades. A concretar més 

endavant. 

 

 



 
 

● 14:30 h Dinar (carmanyola o entrepà a càrrec de cadascú) 

○ Lloc: Ermita Santa Anna de Breda / Espai Jove de Breda (segons 

meteorologia). 

   

● 15:30 h Activitats de grup     

○ Lloc: Espai Jove de Breda 

   

● 18:30 h Visita del Pessebre Vivent de Breda     

○ Lloc: Nucli històric de Breda 

Preus 

● Pubillatge adult: 10,50 € (5,50 € del Castell i 5,00 € del Pessebre Vivent) 

   

● Pubillatge infantil entre 10 anys i 13 anys:  5,00 € (Pessebre Vivent) 

   

● Pubillatge infantil menor de 10 anys: 2,00 € (Pessebre Vivent) 

   

● Acompanyants majors de 25 anys: 12,50 € (7,50 € del Castell i 5,00 € del Pessebre 

Vivent) 

 

El pagament s’ha d’efectuar al compte corrent de Foment ES88 3025 0011 7114 0014 8134, 
indicant el nom i cognoms de la persona que assistirà a la trobada (nom de qui s’ha inscrit). 

Inscripcions 

Per a inscriure-us, heu d’emplenar el formulari que trobareu al següent enllaç. 

 

Altres consideracions: 

No s’haurà de dur el vestit tradicional, però sí la banda/faixa per a la tarda. S’ha de venir amb 
roba per poder caminar i per aguantar el fred. 

Per a qualsevol dubte, podeu posar-vos en contacte amb les delegades del Foment de les 
Tradicions Catalanes a La Selva al correu laselva@tradicionscatalanes.com o als següents 
telèfons: 

● Laura Badia Calm (690 665 702) 

   

● Júlia Barceló Puig (673 788 390) 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-goGArZJQxubuZd_rDidPysGU0-vXkw7GyCc0lfx-TO4K1A/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-goGArZJQxubuZd_rDidPysGU0-vXkw7GyCc0lfx-TO4K1A/viewform?usp=sf_link


 
 

Pel que fa als menors d’edat que no vinguin acompanyats, serà necessari adjuntar una 
autorització del pare/mare/tutor i l’haureu de dur el dia de la trobada o enviar-la a les 
delegades de La Selva abans de l’activitat. 

 

Rebeu una salutació cordial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnau T. Akhtar i Bertran 

President del Foment de les Tradicions Catalanes 

 

 

https://www.tradicionscatalanes.com/wp-content/uploads/2022/12/Autoritzacio-pare-mare-tutor-1.doc

