
 
 

 

Benvolguts amics i amigues del pubillatge i gent d’arreu, 

 

El pubillatge de Ripoll 2022 i al 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 55ª edició de la Festa Nacional de la 

Llana i Casament a Pagès, que es durà a terme el dia 22 de maig. 

 

Enguany, com cada any, reunim a la nostra vila un conjunt de tradicions i festivitat que 

rememora tant l’època pairal, amb el Casament a Pagès, com la tradició ramadera de la 

nostra comarca, celebrant l’inici de la transhumància amb el Concurs Nacional 

d’esquilada d’ovelles a la plaça. 

 

A les 9:00h del matí ens trobarem a la Sala Eudald Graells, on ens podrem canviar (on 

donarem coca i aigua per esmorzar-cal confirmar-ho) i deixar les coses.  

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

 

Tot seguit, a les 10:00h, s’incorporarà a la cercavila amb la comitiva des de casa el nuvi 

fins la Plaça Gran, on recollirem a la núvia i podrem gaudir dels balls tradicionals.  

 

Ja a les 12:00h entrarem a l’emblemàtic Monestir de Ripoll, on presenciarem l’ofici de 

l’enllaç dels nuvis.  

A les 13:00h s’oferirà un petit convit pels assistents (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. 

 

Recordem que en aquesta festa és MOLT IMPORTANT el protocol. Cal recordar, en 

aquest sentit, no es pot menjar durant el cercavila i el casament, no es pot fumar, beure 

begudes alcohòliques i/o tampoc podem utilitzar ulleres de sol. 

 

  



 
 

Acabats els actes oferim un dinar al porxo de l’Escola Salesiana ( Carrer de 

les Vinyes, 1) de germanor pel pubillatge i acompanyants que constarà de: 

 

Macarrons 

Botifarra amb patates xips 

Flam,Crema o Iogurt de la Fageda 

Aigua, vi, gasosa 

Cafè i gotes 

 

 

                        15€ 

 

 

Podeu confirmar la vostra assistència al formulari https://forms.gle/9jiyFMC2FjQf98r69 

especificant el poble, títol, els acompanyants i al·lèrgies. 

Pel bon funcionament de l’organització us demanem que feu el pagament a la següent 

compta bancària: (Entitat: La Caixa) ES 58 2100 0348 2502 0004 7288, en aquesta 

ocasió no es podrà pagar en mà el mateix dia. 

 

La data límit per confirmar és el dia 13 de maig. 

 

Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquest dia tan especial. 

 

 

Atentament, 

 

 

Júlia, Uriel, Blanca i Aniol 

Centre d’Iniciatives i Turisme de Ripoll. 

https://forms.gle/9jiyFMC2FjQf98r69

