Benvolguts amics,
Com cada any i ja és tradició Gironella entra en plena Festa Major, uns dies on la gent del Berguedà i
arreu visiten la nostra vila i gaudeixen del magnífic programa d'actes que hem preparat amb molta
il•lusió.
No podríem entendre però la nostra Festa Major sense les nostres tradicions, les que fan país, i es que
Gironella és una vila compromesa amb el moviment del Pubillatge, enguany fem 26 anys de la primera
proclamació.
Doncs com cada any celebrarem la proclamació on acomiadarem l’Oriol i la Mireia representants del
2016 i coneixerem els nous representants del 2017.
L'acte es celebrarà el divendres 18 d'agost a les 22:00h a la plaça de la Vila. Si sou dels que teniu previst
arribar a Gironella durant el matí, us recordem que podreu deixar les vostres maletes i pertinences al
Casal de la Gent Gran “La Llar” i accedir gratuïtament a la piscina, camp de futbol i les pistes de volei.
Tan sols cal que contacteu prèviament amb l’Oriol Riba (691 29 90 66) o la Mireia Roca (697 40 27 91).
Acte seguit es dura a terme l'acte informal a la sala de plens de l'ajuntament, amb un petit pa amb
tomàquet totalment gratuït.
Els que tinguin ganes de gresca podran seguir amb la festa a la zona de food trucks a la plaça de
l'església i els més troneres els oferim marató de DJ'S amb la festa THIS IS COOL amb Sergi Torra i Mon
Dj entre d'altres a la Font del Balç, tot totalment gratuït.
Posem a disposició la llar d'avis per tal de poder pernoctar.
L'endemà al matí els qui ho sol•licitin podran accedir a la piscina municipal.
Les confirmacions s'han de fer a l'adreça: departamentcultura@gironella.cat abans del divendres 11
d'agost.
Que cap excusa et faci quedar a la teva vila i vine a gaudir de la Festa Major de Gironella.
Bon estiu i rebeu una cordial salutació,

Lluís Vall i Carrillo
Regidor de Cultura, Festes, Patrimoni, Comunicació i Tic
Gironella, 18 de juliol de 2017
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