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La Bertha i en David, pubilla i hereu
de Seva 2007
Â Dins dels actes de la Setmana de Joventut, el municipi de Seva va escollir el passat divendres la
seva pubilla i el seu hereu de l'any 2007. Els escollits sÃ³n la Bertha Villegues, de 19 anys i
estudiant de biologia, i en David Calonge, de 21 anys, estudiant d'informÃ tica i porter d'hoquei
patins de primera divisiÃ³ amb el MatarÃ³.El dissabte, el nou hereu i la nova pubilla de Seva ja
van fer el primer acte oficial, a SÃºria (Bages).
NOTA DE PREMSAPUBILLATGE DE SEVA UNA ESTUDIANT DE BIOLOGIA I UN
ESTUDIANT DE INFORMÁTICA, NOUS HEREU I PUBILLA DE SEVA 2007Mes de 800
persones omplien la plaça de l'església de Sant Miquel de Balenyà per acollir la proclamació de
l'hereu i la pubilla 2007. La jornada va començar a les 9 del vespre quan els gegants de sant
Miquel de Balenyà i els Grallers el Gurri van anar a buscar a l'hereu i la pubilla 2006 a casa seva,
per acompanyar-los fins la plaça fent una cercavila. Hereus, pubilles, fadrins i dames d'arreu de
Catalunya hi varen ser presents per acomiadar els fins divendres hereu i pubilla Antoni Mas i
Anna Solasegalés i donar la benvinguda als nous escollits. El prego d'en Pep Sala amb la cançó
"Boig per Tu" va encetar l'acte i va donar el tret de sortida de la IV Setmana de Joventut.Nervis,
emocions, parlaments, projeccions i musica amenitzaren la vetllada, però no va ser fins passades
les 11 de la nit quan es projectaven els noms dels guanyadors a la pantalla de la plaça i el
presentador llegia el resultat. Sota el Cant dels segadors i amb la imposició de la banda i la faixa
Berta Villegues i Vila i David Calonge i Barrio eren proclamats nova pubilla i Hereu de Seva 2007.
Els dos varen rebre diferents regals de les entitats del municipi i dels diferents pobles visitants. La
Berta te 19 anys i el setembre començarà 1er de Biologia, en David en te 21 és porter de hoquei
de primera divisió amb el Mataró i estudia un cicle formatiu de grau superior de tècnic informàtic.Tant
la Berta com en David varen fer el dijous 5 un examen escrit de 30 preguntes, 10 de la comarca
d'Osona, 10 del Poble i 10 de Catalunya que puntuaven el 75% i una prova oral amb diferents
preguntes d'actualitat, que puntuaven el 25 % restant. Aquest dia és va fer la primeria eliminatòria
de candidats, passant a la final de divendres tres nois i tres noies. Ahir dissabte 7 de juliol ja van
fer el primer acte oficial a Súria el Bages, la propera setmana el faran a la trobada de gegants
de St. Miquel de Balenyà i a finals de mes a Monistrol de Montserrat. Ara els queda un any per
endavant per representar el poble i al igual que els seus antecessors es podran presentar a finals
de setembre a l'elecció de l'hereu i la pubilla de Catalunya i el mes de maig de 2008 al certamen
d'hereu i pubilla de la Catalunya Central.
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