
Benvolguts amics i amigues del pubillatge,

Un any més, el Pubillatge de Ripoll i el Centre d’Iniciatives i Turisme

de la vila us convidem al certamen d’elecció de la Pubilla, l’Hereu, la

Pubilleta i l’Hereuet del bressol de Catalunya. Després de viure

experiències inoblidables durant l’últim any, arriba el moment de

penjar les bandes i les faixes. Per això us convidem a

acompanyar-nos el pròxim 15 d’abril a Ripoll. Esperem amb molta

il·lusió la vostra assistència al nostre comiat i a la proclamació.

A continuació, procedim a desglossar-vos els horaris del conjunt del

dissabte:

Dissabte 15 d’abril

● 10.00 h Trobada de candidats.

○ Lloc: Sala Eudald Graells

https://goo.gl/maps/chBnQnRUCLvi4z4C7

● 11.00 h Visita al refugi antiaeri de Ripoll o activitat ‘Buscar els

intrusos’ al Museu Etnogràfic de la vila

○ Les activitats duraran uns 45 minuts i el pubillatge es

dividirà en dos grups, que s’intercanviaran d’espai per a

poder fer les dues propostes.

https://goo.gl/maps/chBnQnRUCLvi4z4C7


● 14.00 h Dinar. Hi haurà un espai habilitat per a poder-se

canviar.

○ Lloc: Sala Eudald Graells

● 16.00 h Confirmacions

○ Lloc: Sala Eudald Graells

● 17.00 h Cercavila des de la Sala Eudald Graells, acompanyats

pels gegants i grallers de Ripoll.

● 18.00 h Acte de proclamació del nou pubillatge de Ripoll

○ Lloc: Plaça de Sant Eudald

https://goo.gl/maps/1E37Fv91i7W8ucwA9

○ En cas de pluja, la proclamació se celebrarà a l’antiga

església de Sant Pere

(https://goo.gl/maps/niRtG6J6re8yRkEX6)

● Tot seguit Sopar, comiat informal i festa
○ Lloc: Sala Eudald Graells

https://goo.gl/maps/chBnQnRUCLvi4z4C7

● 3.00 h Sortida de l’autobús per anar a l’allotjament càmping

del Ripollès

● 8.30 h Tornada a Ripoll des del càmping Ripollès

El diumenge, els Trabucaires de RIpoll faran un espectacle amb la

pólvora com a protagonista. L’activitat començarà a les deu del

matí, i s’allargarà fins als volts del migdia. Així mateix, el dissabte es

projectarà un espectacle visual, a les nou del vespre. Us convidem,

també, a participar d’aquesta proposta.

https://goo.gl/maps/1E37Fv91i7W8ucwA9
https://goo.gl/maps/niRtG6J6re8yRkEX6
https://goo.gl/maps/chBnQnRUCLvi4z4C7


El dinar constarà d’una amanida verda, paella, postres i beguda,

amb un cost de 10 euros per persona. El sopar, al seu torn, serà a

base de pa amb tomàquet i embotits i costarà 5 euros per persona.

El termini màxim per a confirmar l’assistència és fins al 9 d’abril, a

través del formulari que us facilitem a continuació.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdi91psvTmfcZA9n3K9

RFBaylUzh8O5FxSgl_WpCBZQJ7r9qw/viewform?usp=sf_link

El pagament es farà per transferència bancària (entitat: La Caixa) i

el número de compte és el següent: ES58 2100 0348 2502 0004
7288. No es podrà fer el pagament en metàl·lic el mateix dia de la

proclamació i no es retornaran els diners abonats si no s’avisa

abans del 9 d'abril que, finalment, no es pot assistir a l’acte.

Moltes gràcies i us hi esperem a tots!

Atentament,

Júlia, Uriel, Blanca i Aniol

Pubillatge de Ripoll 2022
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