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El Consell d'Infants de Puig-reig serà
el protagonista del pregó de la Festa
Major
Els responsables seran els vuit nens i nenes de 5è i 6è de primària de l'escola
Alfred Mata i l'escola Sant Martí del municipi

Cartell Festa Major de Puig-reig 2021 | Ajuntament de Puig-reig

Puig-reig està a punt d'iniciar la Festa Major 2021 i enguany, els encarregats de donar el tret de
sortida oficial a la celebració seran els més menuts del municipi. El Consell d'Infants de Puig-reig
serà el protagonista del pregó de la festa major d'enguany.
Els responsables de fer el pregó seran els vuit nens i nenes de 5è i 6è de primària de l'escola Alfred
Mata i l'escola Sant Martí del municipi. Els infants que formen aquest organisme, en representació
de tots els nens i nenes del municipi, van rebre l'encàrrec per part de l'Ajuntament de Puig-reig i la
Comissió de Festes de donar el tret de sortida a la festa major d'enguany i durant les darreres
setmanes han estat preparant aquest pregó. Com en els darrers anys, l'objectiu es donar veu als
diferents col·lectius del municipi fentlos protagonistes d'aquest acte popular de la festa major.
La cita serà el proper divendres, 21 de maig, a les 7 del vespre al pavelló petit de Puig-reig, sota el
títol ?Puig-reig amb ulls d'infant? i tal i com han anunciat en un vídeo que han penjat a les xarxes,
ho esperen amb molta il·lusió i prometen alguna sorpresa als presents.
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=xg3FNBft_F0
L'Ajuntament de Puig-reig va impulsar la creació del consell d'infants el 2019, que és quan es va
constituir oficialment aquest organisme. Està format per vuit nens i nenes de 5è i 6è de les dues
escoles de primària del municipi, escollits democràticament entre els alumnes. L'objectiu del
Consell d'Infants és traslladar als més joves les decisions que els afecten directament i fer-los
participar de la vida del poble implicant-los en allò que els implica i a la vegada, fent-los partícips
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de la presa de decisions sent crítics i reflexionant i a través del diàleg i l'entesa entre la resta de
companys als que representen.
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