
 
 
 
 
 
 
Benvolguts/des, 
 
Som l’Eva, en Martí, en Nil i la Martina i us volem convidar el proper 6 de maig a la 
celebració de la proclamació de la Pubilla, l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet de 
Breda 2017-2019, al Pati de l’Abadia. Juntament amb aquesta festa, tindrà lloc al poble 
la Festa de l’Ajust i la Fira del Monestir 
 
Ja que hem estat amb tots vosaltres aquests dos anys, ens agradaria poder compartir 
aquest moment tan especial. També fer-vos saber, que tots els caducats actualment, però 
que han estat dins del nostre recorregut, podran fer entrada amb banda i faixa. 
 
Esperant la vostra companyia, us exposem a continuació el programa: 

- A les 16:30, tindrà lloc la trobada i confirmació a l’Espai Jove de Breda 
(Carrer Nou número 3, pis superior del Cercle Bredenc), on aquelles persones 
que es vulguin quedar a dormir podran deixar les seves coses. 

- A les 17:30, allà mateix, hi farem l’informal  
- A les 18:30 farem una cercavila per la fira fins arribar al Pati de l’Abadia, que és 

on es farà la proclamació. 
- A les 19:00, proclamació de la nova Pubilla, l’Hereu, la Pubilleta i l’Hereuet 

2017-2019  
- A les 21:00, soparem a El Pati (just al pis de sota de l’Espai Jove, a peu de 

carrer) Preu del sopar: 10 €  
- A les 24:00 Festa al Cercle Bredenc amb LA LOCA HISTERIA i DJ MARVIN 
 
Esperem la vostra confirmació, tan de l’assistència com del sopar i d’aquells que es 
quedin a dormir abans del 30 d’abril, a través del correu 
pubillatgebreda@gmail.com. 
 
 Tots aquells que es vulguin quedar a sopar, hauran de fer una transferència al 
compte ES29 2100 0221 2402 0006 4491 (La Caixa) especificant les 
següents indicacions: 
 

BENEFICIARI: Sopar pubillatge 
CONCEPTE: Nom i cognoms dels assistents 
 

Esperem poder saludar-vos personalment amb molta il· lusió. 
 
 


