Benvolguts/des,
El proper diumenge 3 d’abril durem a terme la tradicional trobada a Montserrat
de tot el pubillatge de Catalunya. Després d’haver de posposar la visita del
2021 al mes d’octubre passat, ara fem una passa més cap a la normalitat
recuperant la data aproximada en què es feia aquesta visita abans de la
pandèmia.
Els horaris d’enguany seran als següents:
10.00h – Trobada dels qui vulguin pujar amb el Cremallera des de l’estació
Monistrol-Vila.
La sortida del cremallera és a les 10:15h (el següent surt a les 10:55h).
10.40h – Trobada de tot el pubillatge a les afores de la Basílica i entrada.
11:00h – Missa Conventual a la Basílica de Montserrat.
IMPORTANT: Des de l’abadia ens indiquen que per assistir a la missa cal
reservar entrada.
➢ Pubillatge i Familiars-Acompanyants que no tinguin reserva):
Ompliu el següent formulari:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu__i74gTykr5Rcl0iD
AR-nBS7J2PtgAzYgypPFkTs3PipEQ/viewform?usp=sf_link
➢ Acompanyants i Familiars que ja tinguin reserva NO és necessari
que us inscriviu al formulari.
Un cop finalitzada la missa, el Pare Abat dirigirà unes paraules a tot el
pubillatge assistent.
12:15h – Fotografia de tot el pubillatge a fora de la Basílica.
12:55h – Primer cremallera de baixada un cop finalitzada la trobada.

PRESENTACIÓ DE LA NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL FOMENT DE LES
TRADICIONS CATALANES
Per altre banda, des del 29 de gener, data en què es van celebrar les eleccions
de la nostra entitat i en què va entrar la nova Junta Directiva es realitzarà una
breu presentació de les persones que en formem part i quines són les principals
línies del nostre projecte a tot el món del pubillatge.
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13.15h – Presentació de la nova junta del Foment de les Tradicions Catalanes.
LLOC: Casino Borràs de Castellbell i El Vilar. Està situat a 7 minuts de
l’estació del cremallera de Monistrol-Vila amb cotxe. (Direcció: Carrer
Joaquim Borràs, 36. Castellbell i El Vilar).
Serà un acte curt i obert a tothom.
13.50h – Precs i preguntes.
14:00h – Final de la presentació (en funció de l’hora d’inici i de les preguntes que
es puguin formular).

Esperem comptar amb vosaltres i, per qualsevol dubte, ens podeu contactar a
pubillatge@tradicionscatalens.com.

Us saludem cordialment,

Foment de les Tradicions Catalanes
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