
Benvolguts amics i amigues del pubillatge, 

 

Us fem arribar el programa d’actes del nostre comiat, que serà el dissabte 8 de juliol. 

 

4 de la tarda.  Al gimnàs de l’escola Setelsis (Av. Cardenal Tarancon, 20)  els membres del 

pubillatge es podran canviar. També podran deixar-hi els coses els que es quedin a dormir. 

Sortirem del gimnàs a les 5 i no hi tornarem fins que s’acabi l’acte. 

 

5 tarda. Visita guiada pel nucli antic de Solsona, la Catedral, el pou de Gel i el Quarto dels 

Gegants. 

 

3/4 de 7 de la tarda. A l’Ajuntament de Solsona (c/Castell, 20) veurem el vídeo de comiat 

de l’Anna, la Maria i la Marta. Tot seguit, hi haurà berenar per a tothom i ens col·locarem 

en fila per assistir a l’acte de comiat. 

 

8 de la tarda. A la plaça de Sant Pere, acte de comiat de la Pubilla i les Donzelles d’Honor 

de la Ciutat de Solsona 2016 i proclamació de les representants del 2017. 

Aquest any us demanem la vostra col·laboració en l’acte de comiat d’una manera molt 

especial: ens agradaria que portessiu una bosseta o una ampolleta amb terra del vostre poble. 

Ja descobrireu per què. 

 

Un cop finalitzat l’acte, els membres del pubillatge es podran anar a canviar al gimnàs de 

l’escola Setelsis i recollir els tiquets del sopar.  

 

El sopar serà al bar-restaurant EL CASAL, VALDRÀ 12€  i el menú és el següent: 

- Pa amb tomàquet i embotits 

- Assortit d’amanides variades 

-  Truites 

Beguda, postres i cafè inclosos 

El CASAL és un espai gestionat per l’AMISOL i sopant allà contribuïm a ajudar aquesta 

entitat que vetlla per la integració social de persones amb discapacitat. 

 

Després del sopar ens afegirem als actes nocturns organitzats per Joventut Solsonina en el 

marc del Cap de Setmana Jove. 

 

Preguem que confirmeu la vostra assitència abans del dimecres 5 de juliol al correu 

electrònic: pubillatgesolsoni@gmail.com omplint la graella que s’adjunta més endavant. Cal 

enviar el resguard de la transferència de l’ingrés bancari. 

 

El número de compte és el següent: ES03 0182 2939 8502 0008 2234 de Catalunya Caixa. 

 

Us esperem a Solsona! 

 

Associació del Pubillatge Solsoní 

         

 

mailto:pubillatgesolsoni@gmail.com


 

 

POBLACIÓ:  

Núm. Assistents visita  

Assistents acte 

(relació nom-títol) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acompanyant acte 

 

Núm. Assistents sopar  

Quants us quedeu a dormir?  

 


