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TROBADA NACIONAL DEL PUBILLATGE A MONTSERRAT 

10 DE FEBRER DE 2019 

  
Sent conscients que l’amistat i la companyonia són els principals valors representatius d’hereus i pubilles 

d’arreu del territori, entenem que l’entitat ha de trobar ocasions per reunir de nou tots aquells que han 
compartit les emocions del seu pas pel pubillatge.  

Per tant i com cada any, us convidem a unir-vos a la trobada anual a Montserrat per tal de compartir una 
jornada de germanor amb totes les pubilles, hereus, dames, fadrins, pubilletes, hereuets, dametes, fadrinets, 
pares, familiars, amics i tants altres que ens vulguin acompanyar en aquesta trobada del “MÓN DEL 
PUBILLATGE”.  

Els horaris seran els següents:  

o 10.15 : Ens trobarem, puntualment, al claustre de la Basílica (recomanem màxima puntualitat ja que 

l’església s’omple a vessar i caldrà entrar una estona abans).  

o 11.00 : Missa conventual a la Basílica. En acabar la cerimònia i després d’escoltar el “Salve” el Pare 

Abat de Montserrat ens dirigirà unes paraules des del mateix Altar Major.  

o A la sortida, es farà la tradicional foto de grup a les escales de la plaça exterior al recinte de la Basílica. 

Preguem el màxim d’agilitat possible. Acte seguit, ens dirigirem al dinar conjunt.  

La Junta del Foment de les Tradicions Catalanes aprofitarem tots aquests moments per poder-vos 
saludar. Us hi esperem!  

  
INDICACIONS IMPORTANTS:  

o El pubillatge vigent cal que vingui amb el vestit tradicional.   
o El pubillatge caducat, únicament cal que porti la banda o la faixa corresponent.   
o A la Basílica únicament hi haurà espai reservat pel pubillatge de Títol Nacional 2018. Per tant, 

preguem de nou màxima puntualitat a tothom.   
o Es demana que en tot moment, especialment un cop dins de la Basílica i durant la missa conventual, 

es mantingui el màxim de silenci i respecte cap a les altres persones ja que la Basílica és un espai 
d’oració i meditació.  

o Preguem que es segueixin les indicacions del personal del Monestir i dels membres de la Junta 
Directiva de Foment.  

Els que desitgeu pujar amb el Cremallera o amb l’Aeri podeu consultar els horaris i tarifes en els següents 
enllaços:  

 · Cremallera, des de Monistrol Vila a partir de les 8.35:  

http://www.cremallerademontserrat.cat/cremallera/horaris-tarifes/  

 · Aeri, a partir de les 9.40 :  

https://www.aeridemontserrat.com/ca/horaris-tarifes/  
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 INDICACIONS DEL DINAR:  

Aprofitant la trobada anual del pubillatge d'arreu de Catalunya a Montserrat, des del Foment de les 
Tradicions Catalanes hem considerat oportú organitzar un dinar de germanor conjunt en acabar l'acte. El 
dinar tindrà lloc a HOTEL BRUC i té un cost de 20€/pax. Consta de bufet lliure i cal fer inscripció prèvia, a la 
venda online de la web de foment. Hi ha places limitades, afanyeu-vos! 
 
Esperem poder comptar amb tots vosaltres. 
 
Hotel Bruc 
Autovía A2 Km 570  Sortida Montserrat-Manresa 
www.hotel-bruc.com 
 
 
 
 
 
  

Per qualsevol dubte ens podeu contactar a través de tradicionscatalanes@gmail.com  


