Benvolguts amics, amigues del Pubillatge i gent d’arreu,
Som l’Aina, en Lluís, la Jana i en Jan, els representants del 2019 de Ripoll. Després
de tres anys, arriba la data, ja ens acomiadem!! Ens plau convidar-vos a tots i totes
(pubillatge vigent i no vigent) al nostre comiat i a la proclamació dels nous
representants de la nostra estimada vila.

És un dia molt especial per nosaltres i ens agradaria compartir-lo amb tots vosaltres, per
agrair-vos haver fet possible que aquests tres anys hagin estat únics i irrepetibles.
IMPORTANTÍSSIM: L’acte tindrà lloc el dia 24 d’abril de 2022 i seguirà el següent horari
(si més no, aproximadament)


10:30h Arribada i confirmacions a la Sala Eudald Graells, on hi haurà un espai
habilitat per canviar-se. Tot i que us recomanem venir canviats.

Ubicació: https://goo.gl/maps/PUsZHbkpUB72


11:30h Cercavila a ritme dels Tabalers de Ripoll, acompanyats pels Capgrossos
de Ripoll. Seguidament, acte de proclamació del pubillatge de Ripoll 2022 a
l’Església de Sant Pere.

Ubicació: https://goo.gl/maps/umxXLSXRiGt


13:30h Anirem a la Sala Eudald Graells, on ens podrem canviar.



14:00h Començarem el dinar i el comiat informal a la mateixa Sala Eudald
Graells, per acomiadar finalment el pubillatge 2019 de Ripoll.

El dinar constarà d’hamburguesa del Ripollès amb patates, iogurt i beguda amb
un cost de 8,00€. També disposarem d’opcions veganes i vegetarianes sempre
que ens ho feu saber.

Si algú vol dinar en algun dels restaurants del municipi, us podem facilitar el contacte.
Per confirmar la vostra assistència caldrà emplenar el formulari:
https://forms.gle/PuCowJGVTdZxntXP9

El pagament es durà a terme per transferència bancària (entitat: La Caixa), el número
de compte és el següent: ES58 2100 0348 2502 0004 7288 o bé podeu pagar el mateix
dia sempre que s’hagi confirmat.
Les confirmacions tenen data límit el dia 17 d’Abril.

Moltes gràcies i us esperem amb molta il·lusió!
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