
 
 

Benvolguts amics, amigues del Pubillatge i gent d’arreu,  

 

El dissabte 4 de juny Rosselló està de festa i ens agradaria comptar amb la 

vostra companyia.  

L’any 1992 es va prendre la iniciativa i, per votació popular vàrem tenir la 

primera pubilla i dames d’honor a Rosselló.  

Així doncs, estem de celebració dels 30 anys del pubillatge. Per nosaltres és un 

dia molt especial, i com no pot ser d’una altra manera ho volem celebrar amb 

tots i totes vosaltres.   

A continuació us detallem el programa i l’horari:  

10h: Rebuda del pubillatge 

Arribada i confirmacions a la planta baixa de l’Ajuntament, on us rebrem 

amb un petit esmorzar. Ubicació: https://goo.gl/maps/VdFbSL1fTxVZnUZP9  

10.45h: Cercavila 

Sortida de l’Ajuntament amb la cercavila acompanyada pels gegants 

Antolí i Pilareta, els grallers i bastoners de Reus, pubillatge, autoritars, 

acompanyants i veïns i veïnes.  

11h: Acte institucional 

Entrada del pubillatge, parlaments de les autoritats i entrega d’un petit 

obsequi al pubillatge local.  

12.15h: Cercavila fins l’església 

Cercavila fins a la plaça de l’església i, tot seguit, visita guiada per 

l’exposició sobre l’església de Sant Pere Ad vincula.  

13.30h: Cercavila fins el Casal Rossellonés 

Últim tram de la cercavila per anar cap al dinar popular.  

14h: Dinar  

Dinar popular i tot seguit, petit espectacle de màgia amb tocs de 

tradicions catalanes.  

 

https://goo.gl/maps/VdFbSL1fTxVZnUZP9


 
El dinar constarà d’una amanida verda, fideuà de marisc, pastís selva negra i 

beguda (aigua, vi, gaseosa i refresc) amb un cost de 10€ pel pubillatge vigent i 

12€ pel pubillatge no vigent i acompanyants. També hi ha l’opció del menú 

vegà i sense gluten sempre que ens aviseu amb antelació al correu: 

cultura.rossello@gmail.com  

 

Per confirmar la vostra assistència caldrà emplenar el següent formulari:  

https://forms.gle/F81cU8HvrAb3BJru6  

 

El pagament es durà a terme per transferència bancària (entiat: La Caixa) al 

següent número de compte: ES03 2100 0531 0102 0000 6936.  

 

La data límit és el 30 de maig de 2022. 

 

Moltes gràcies i us hi esperem a tots i totes. 
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