
Benvolguts amigues i amics del pubillatge,  

 

Un any més arriba el comiat del pubillatge de Ripoll 2018, els actuals representants, 

la Marta, l’Arnau, la Marta, la Paula i l’Oriol, ens volem acomiadar de tots vosaltres i 

agrair-vos els moments viscuts durant aquest any. I, com cada any, volem donar pas 

als nous representants de la nostra estimada vila.  

Esperem amb molta il·lusió que tant vigents, caducats i acompanyants assistiu en 

aquest dia tan especial per nosaltres.  

 

Enguany, el comiat i elecció es durà a terme el proper dia 13 d’Abril i seguirà el 

següent horari, en el qual adjuntem les ubicacions on es realitzarà cada acte:  

 

 16:00h: Arribada i confirmacions a la Sala Eudald Graells, on ens canviarem.  

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

 17:00h: Cercavila a ritme dels Tabalers i Diables de Ripoll, acompanyats pels 

Capgrossos de Ripoll.  

 Seguidament es durà a terme l’acte de comiat dels representants del 2018 i 

proclamació del nou pubillatge 2019. L’acte es durà a terme a l’Església de Sant 

Pere (https://goo.gl/maps/umxXLSXRiGt).  

 Durant l’acte gaudirem de l’actuació de l’Esbart Dansaire de Ripoll.  

 19:30h: Tornarem a la Sala Eudald Graells, on ens podrem tornar a canviar.  

 20:30h: Sopar a la mateixa Sala i seguidament donarem pas al comiat informal 

del pubillatge 2018.  

 A continuació, pels que es vulguin quedar a dormir, anirem al pub Harlem de 

Ripoll, on continuarem la festa. L’espai habilitat per dormir és la mateixa Sala 

Eudald Graells.  

 

El sopar constarà de pa amb tomàquet, embotit variat i postre (dolços del Ripollès), i 

tindrà un cost de 5,00€.  

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


Per confirmar la vostra assistència caldrà enviar un correu dient el vostre nom, títol i 

població a l’adreça electrònica: ripollcit@gmail.com 

 

Si us quedeu a sopar, amb el mateix correu confirmeu el nombre d’acompanyants. 

 

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 

 

Us esperem amb molta il·lusió! 

 

 

Marta, Arnau, Paula i Oriol 


