
 
Ajuntament de Figueres 

Alt Empordá 
 
 

Benvolguts/des, 

El proper 6 de maig es celebrarà la proclamació de la Pubilla i l'Hereu de Figueres 2017, a la Plaça de  
Catalunya de Figueres. 
 
Per donar més rellevància a l'acte, m'agradaria poder comptar amb la vostra assistència i, és per aquest 
motiu, que convidem a totes les Pubilles, Hereus, Dames, Fadrins, Pubilletes i Hereuets de Catalunya a 
participar. 

Esperant comptar amb la vostra presència, a continuació us exposo els detalls de la trobada a Figueres: 

•El  lloc de  trobada serà  la Salle Figueres, a 2/4 de tres de la tarda (14.30 h.). 

•Comiat informal, a les tres de la tarda (15:00 h.). Tothom ja amb el vestit tradicional. 

•Segon lloc de trobada serà Passeig Nou, a les 16:30 h.(amb el vestit tradicional) 
•Els actes seran els següents: 

- 17:00 hores. Cercavila amb la Trobada de Gegants. 
-18.00 hores. Entrada a la Plaça. 
-18.10 hores. Entrada a la carpa. 
-18:30 hores. Proclamació de l’Hereuet, la Pubilleta, l’Hereu i la Pubilla de Figueres 2017. 
-19.00 hores. Concert per l’Orquestra Internacional Meravella. 
-20.00 hores Sopar al restaurant El Trànsit. Carretera de Roses (menú: Canelons, Graellada de 
carn (Xurrasco, botifarra, pollastre, patata caliu i verdures brasa) pastis de iogurt amb fruits 
vermells i beguda. (places limitades (per rigorós ordre inscripció). 
 Preu Sopar: Pubillatge vigent gratuït. 
                     10,00 € menú infantil per persona (fins a 13 anys.). 
                 15,00 € pubillatge caducat i acompanyants. 
Allotjament a l’Alberg de la Salle de Figueres, Pubillatge vigent gratuït. 

Al vespre podreu anar a l’Embarraca’t 2.017, on podreu escoltar i ballar amb el grup La Raíz. 
 
Amb l’objectiu de poder fer una bona planificació, serà imprescindible confirmar la vostra 
assistència abans del dia 30 d’abril , acompanyant el full d’inscripció, al correu electrònic 
pubillatgefigueres@gmail.com, pubillatge caducat i acompanyants facin la transferència del sopar a 
l’entitat bancària “Caixabank” a l’IBAN ES51.2100.0370.8102.0015.8321. 
 
Esperant poder-vos saludar presencialment, rebeu una cordial salutació. 
 

 
Joaquim Felip. 
Regidor de Serveis Urbans i Qualitat Urbana, Manteniment, Cultura Popular i Festes, i Seguretat Ciutadana i 
Protecció Civil. 
Figueres, Març de 2.017 
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FULL INSCRIPCIÓ 

ACTE DE PROCLAMACIÓ DE PUBILLATGE FIGUERES 2017 
 

 

POBLACIÓ: .................................................................................................................. 

 

 

Cognoms i Nom 

 

Càrrec 

 

Sopar 

Sop. Inf.  

(fins 13 anys) 

 

Dormir 

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

CONFIRMAR ABANS DEL DIJOUS 30 D’ABRIL al correu ele ctrònic: pubillatgefigueres@gmail.com 

  

 


