
Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Peralada · Plaça Peixateria, 6 · 17491 · Peralada (Girona) 
Tel. 972.53.88.40 · dinamitzacio@peralada.cat 

              

                                          

 
 

ELECCIÓ DE LA PUBILLA I L’HEREU  
COMARCAL DE ALT EMPORDÀ 2021 
Peralada, dissabte 13 de novembre de 2021 

 
Benvolguts/des,  
 
És un plaer informar-vos que el proper, dissabte 13 de novembre, coincidint amb la Festa 
Major de Sant Martí, la vila de Peralada acollirà l’acte d’Elecció de la Pubilla i l’Hereu 
Comarcal de l’Alt Empordà 2021 al mateix temps que la Txell, en Joaquim, la Maria i en 
Víctor, cediran les bandes i faixes que els han representat des de l’any 2018. 
 
Han estat tres anys molt especials i diferents del pubillatge comarcal i ara ha arribat  
l'hora de donar pas a una nova generació de representants. Per aquest motiu seria  
un plaer compartir aquest moment amb l’acompanyament de les Pubilles, Hereus, Dames, 
Fadrins, Pubilletes i Hereuets d’arreu de Catalunya. 
 
És per això que us fem arribar aquesta invitació, pensant que la fareu extensiva a tot el 
pubillatge i als delegats del vostre municipi. 
 
HORARI: 
 
09.30 h Rebuda dels candidats i candidates i membres del jurat.  

Passeig de La Principal de Peralada.  
 
Seguidament: Exàmens escrits i orals.  

  
11.30 h Trobada del Pubillatge convidat on es confirmaran les inscripcions.  

Passeig de La Principal de Peralada. 
 
12.30 h Acte de proclamació de la Pubilla i l’Hereu Comarcal de l’Alt Empordà 2021.  

Al centre social. 

 
Per tal de facilitar-nos l’organització de l’acte, us agrairem que ens confirmeu la vostra 
assistència el més aviat possible, fent arribar les vostres dades (nom + cognom + càrrec + 
població) al correu electrònic cultura@peralada.cat. Inscripcions obertes fins el proper 
dimarts, 9 de novembre.  
 

Malauradament, enguany no us podrem oferir lloc per a canviar-vos. Per participar de l’acte, 
l’ús de mascareta serà obligatori. 
 
Estarem molt contents d’acollir-vos novament a Peralada. Mentrestant rebeu una salutació 
ben cordial. 
 
Ben cordialment,  
 
 
 
 
 
Miquel Brugat Vilanova 
Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Peralada 
Peralada, document datat i signat electrònicament 
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