
  
 
 
 

 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Des de la capital del Maresme, MATARÓ, l’Oriol i la Marta us volem convidar el proper 6 de 

novembre a l’acte de proclamació dels nous representants de la nostra ciutat.  

Els horaris i llocs de trobada són detallats a continuació: 

- 16.00 h – Visita per diversos punts del centre de Mataró. 

- 17.30 h a 18.10 h – Trobada i confirmacions al Col·legi Cor de Maria (La Riera, 58). 

- 18.20 h – Sortida des de l’escola cap al Pati del Cafè Nou.  

- 18.45 h – Inici de l’acte al Pati del Cafè Nou (és a l’aire lliure). 

- Tot seguit – Sopar al Col·legi Cor de Maria. Preu: 5 € (vigents, caducats i 

acompanyants), pagament en metàl·lic al moment de fer les confirmacions. 

 

Si us plau, us pregaríem que formalitzéssiu la vostra inscripció a l’acte tot omplint el següent 

formulari: https://forms.gle/zrs39XJWeqypWmTs8  

És imprescindible confirmar l’assistència abans de l’1 de novembre a les 23:59h, per tal 

de poder fer una bona planificació de la festa. 

Pregaríem que per confirmar el sopar us poséssiu directament en contacte amb qualsevol de 

nosaltres. En cas d’algun tipus d’al·lèrgia o d’intolerància, persones vegetarianes o veganes, 

feu-nos-ho saber. 

A causa de la situació de la Covid-19, no es disposa de cap lloc per canviar-se ni quedar-se 

a dormir. Us recordem que l’AFORAMENT ÉS LIMITAT i, per això, s’ha establert un ordre de 

prioritat (vigents, caducats i acompanyants). 

 

Per a qualsevol dubte o aclariment, podeu trucar o enviar un missatge al 

 

633 235 689 (Marta – Pubilla de Mataró 2019) 

697 596 218 (Oriol - Hereu de Mataró 2019) 

o al correu: mataropubillatge@gmail.com  

 



  
 
 
 

 

 

Tant l’Associació Cultural i d’Esbarjo Mestres del Gai Saber com el Pubillatge, estem molt 

il·lusionats perquè ens pugueu acompanyar en aquesta data tan especial per nosaltres. 

Esperem amb entusiasme la vostra participació! 

 

Us hi esperem! 

Oriol i Marta 

 

 

Eva Ribas 

Presidenta de l’Associació Cultural i d’Esbarjo  
Mestres del Gai Saber 

 

 

 

 


