Foment de les Tradicions Catalanes
Ronda del Pintor Mombrú, 16
08553 Seva - Osona

Benvolguts,

El pubillatge de Ripoll 2018 i el CIT (Centre d’Iniciatives i Turisme) ens plau convidar-vos a tots,
pubilles, hereus, dames, fadrins, pubilletes, hereuets, dametes i fadrinets, sense oblidar
l’acompanyament de pares i amics, a la 52a edició de la Festa Nacional de la Llana i Casament a
Pagès, que es durà a terme el dia 20 de maig a Ripoll.
Des de fa 52 anys, amb aquesta festivitat reunim un conjunt de tradicions i elements festius que
rememoren tant l’època pairal, amb el casament a pagès, com la tradició ramadera de la nostra
comarca, amb la celebració de l’inici de la transhumància amb el Concurs nacional d’esquilada
d’ovelles, a la plaça.
A les nou del matí ens trobarem a la sala Eudald Graells, on ens podrem canviar, confirmar
l’assistència, deixar les pertinences i esmorzar amb coca. Tot seguit, a tres quarts de deu, el
pubillatge es dirigirà cap al carrer del Progrés, per començar la comitiva des de casa del nuvi fins
la plaça Gran. Allà ens hi espera la núvia i també una demostració de balls tradicionals. A les
dotze del migdia entrarem a l’emblemàtic Reial monestir de Santa Maria, on presenciarem l’ofici
solemne d’enllaç dels nuvis. Finalment, a la una, s’oferirà el tradicional petit convit als assistents,
amb coca, llonganissa i vi.
En aquesta festa tan especial, tothom que porti vestit tradicional, banda o faixa podrà formar
part de la comitiva, amb tot el pubillatge vigent. Així mateix, us recordem que a la Festa nacional
de la llana i casament a pagès el protocol és molt important. És per aquest motiu que no es

poden portar pírcings, no es pot menjar durant la cercavila, no es pot fumar, no es poden beure
begudes alcohòliques i tampoc es poden dur ulleres de sol.

Centre d’iniciatives i turisme de Ripoll
ripollcit@gmail.com

Acabats els actes, al pavelló poliesportiu municipal, oferirem un dinar de germanor en què
també pot accedir el pubillatge i els acompanyants. Les opcions de menú són les següents:
MENÚ NORMAL

MENÚ INFANTIL
(fins a 12 anys)

MENÚ ALTERNATIU

Primer plat
Paella

Primer Plat
Macarrons a la
bolonyesa

Constarà de plats vegans,
vegetarians i/o adaptats per
gent amb al·lèrgies o
intoleràncies alimentàries.

Segon plat
Botifarra amb
acompanyament

Segon plat
Llom arrebossat

Pa, aigua, vi, postres, cafè,
gotes i xarrups

Pa, aigua i gelat

Preu: 15 €

Preu: 10 €

Pa, aigua, vi, postres, cafè,
gotes i xarrups
Preu: 15 €

Podeu confirmar l’assistència per correu electrònic a ripollcit@gmail.com. Si us plau,

especifiqueu la població, el títol, els acompanyants i els menús.
Pel bon funcionament de l’organització també us demanaríem que féssiu el pagament al compte
bancari següent: ES 58 2100 0348 2502 0004 7288 (entitat: Caixabank). En aquesta ocasió no es
podrà pagar en mà el mateix dia.
La data límit per confirmar és el dia 12 de maig.
Esperem la vostra visita. Per nosaltres serà un goig que ens acompanyeu en aquest dia tan

especial!

Atentament,
Arnau, Marta, Oriol i Paula. Hereu, pubilla, hereuet i pubilleta de Ripoll 2018.
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