
 

 

 

Benvolguts i benvolgudes membres del pubillatge d’arreu, 

Ens plau convidar-vos al primer acte de comiat i proclamació del pubillatge de Raimat que es realitzarà el 
dijous 25 de juliol de 2019 al nostre poble. Aquest acte està inclòs dins la programació de la Festa Major 
d’estiu i, per primera vegada, volem compartir-lo amb tots vosaltres. 

Els horaris programats són els següents: 

18:00 Arribada del pubillatge a la Casa de la Vila on es realitzaran les CONFIRMACIONS i on deixarem les 
coses i ens podrem canviar. 

19:00 A la sala d’actes de la Casa de la Vila, es celebrarà l’ACTE FORMAL de comiat i proclamació del 
pubillatge de Raimat. Durant aquest acte, també escoltarem el pregoner d’enguany. El pubillatge caducat 
també podrà fer entrada amb banda i faixa. 

20:15 Seguidament , donarem el tret de sortida a la CERCAVILA pels carrers del poble acompanyada pels 
nostres capgrossos i gegants i de la BATUKADA SAMBALA. Durant aquesta, farem una aturada per esclatar 
en una gran BATALLA DE CONFETI. 

Finalitzarem la cercavila a la pista de les piscines on assistirem al SOPAR POPULAR  que constarà d’un 
entrepà de llonganissa (botifarra pels de fora de les terres de Ponent) GRATUÏT PER TOTS ELS MEMBRES 
DEL PUBILLATGE. Els acompanyants hauran de pagar 3€ en el moment de les confirmacions. Ens 
amenitzarà el sopar el Duet Stylette. 

22:30 Tornarem a la Casa de la Vila on realitzarem l’ACTE INFORMAL i podrem canviar-nos de roba abans 
d’anar a la festa.  

00.30 Ens espera una gran nit de festa a la pista de les piscines amb una sessió de DJ Rucho. 

Pels qui encara tingueu ganes, el divendres al matí podreu continuar gaudint dels actes al nostre poble. 

9:00 CAMINADA POPULAR per conèixer l’entorn rural que envolta Raimat 

9:30 Podrem reposar forces a l’ESMORZAR POPULAR  de la plaça major. 

11:00 Per passar la calor, a la PISCINA MUNICIPAL s’instal·laran inflables. El preu de l’entrada és de 4 euros 
que es pagaran a la mateixa taquilla de les piscines. 

Podeu confirmar la vostra assistència responent el següent qüestionari abans del dia 19 de Juliol  
responent el següent qüestionari: 

https://forms.gle/91dT8F7mFgDwVQJ7A 

Per qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb: Gerard Masnou (Hereu): 637683591 i/o Olga 
Contreras: 686724715. 

Així doncs, us esperem a tots el dia 25 de Juliol a Raimat. 

Salutacions, 
EMD de Raimat  
 

https://forms.gle/91dT8F7mFgDwVQJ7A

