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L'Institut de Puig-reig celebra els 25
anys amb un àpat i l'actuació dels
Giovinetto
Els tiquets per a la vetllada del dia 26 es poden adquirir fins el proper 13 de maig

L'Institut de Puig-reig amb la pancarta que conté el logo del 25è aniversari. | Cedida

L'Institut de Puig-reig celebra enguany el seu vint-i-cinquè aniversari amb un acte obert a tot el
poble i a totes les persones que hi han estudiat. La festa s'inclou en el programa d'actes de la
festa major del municipi berguedà, la qual se celebra el cap de setmana anterior. El dia escollit per
a l'acte de celebració és dissabte, dia 26 de maig, a partir de les 8 del vespre, al Pavelló de Puigreig, on s'habilitarà una de les pistes per a un sopar ofert pel Restaurant Baixador, de la població,
amb la col·laboració del professorat i l'alumnat del Cicle Formatiu d'Elaboració de Productes
Alimentaris, que s'imparteix al centre.
A més de l'àpat, l'acte inclourà una actuació musical del Cor Giovinetto, format bàsicament per
exalumnes de l'institut.
Aquests 25 anys d'història del centre van començar quan el que era una extensió de l'escola de
Formació Professional de Navàs, ubicada a l'antic convent de Cal Pons, es va convertir en un
institut públic el 1993. Tres anys més tard, l'institut es va traslladar als mòduls prefabricats
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instal·lats davant del Pavelló, i finalment el 2004, mentre també s'estava cobrint la riera de la
Sala, es va inaugurar l'actual edifici.

Els tiquets per a la vetllada del 26 de maig ja es poden adquirir a la consergeria de l'institut en les
hores d'obertura del centre i a l'Administració de Loteria de Puig-reig en horari comercial. La data
límit és el 13 de maig i tenen el preu de 20 euros. També es podran adquirir mitjançant
transferència bancària, en aquest cas es pot demanar més informació per telèfon. A més del
sopar, hi haurà un petit record de l'institut per a tots els assistents.
Nou logo

Enguany l'Institut de Puig-reig ha estrenat el logo dels 25 anys creat pel professor Jordi Miralpeix.
A la festa d'aniversari, s'esperen alumnes i professorat de totes les èpoques en una vetllada que
serà especial, amb molts retrobaments i amb els parlaments de la directora actual, Dolors Uriz,
l'alcalde de Puig-reig, Josep Maria Altarriba, i el director dels Serveis Territorials a la Catalunya
Central, Ramon Bajona, antic director de l'Institut de Puig-reig, que ja ha confirmat la seva
presència.
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