
Associació d’Amics del Pubillatge de Pineda de Mar

Benvolguda família del pubillatge,

Des de Pineda de Mar, ens plau convidar-vos al Comiat i Proclamació del Pubillatge de
Pineda el Dissabte dia 20 d’agost 2022 a la nostra estimada vila.

Ha estat un any ple de sortides, quilòmetres, amistats i aventures i ara ja ha arribat
l'hora de donar pas a una nova generació de representants. Per aquest motiu ens faria
molt feliços compartir un dia tan especial per a nosaltres amb tots vosaltres.

Programa d'actes

A les 15:30h, a l’escola Jaume I, on es poden deixar els estris per a dormir, ja que es
dormirà allà.

A les 16:30h CONFIRMACIONS a la plaça de l'Ajuntament. S’ha d’anar ja amb el vestit
tradicional.

A les 18.00 h, Acte de Comiat del Pubillatge de Pinedenc 2021 i Proclamació del
Pubillatge 2022 a la Plaça Catalunya (Ajuntament).

A les 19.30 h aproximadament, ens dirigirem cap a l'Hotel Promenade on farem el
comiat informal a una sala habilitada. Per arribar a l'hotel, anirem tots junts en
cercavila per carrers cèntrics de Pineda.

A les 21.30 h, al mateix Hotel Promenade el Sopar de comiat del Pubillatge 2021.

Aquí teniu un sopar per no oblidar !!!!

El sopar té tan sols un cost de 16€ pel pubillatge vigent i 19€ pels acompanyants. Pels
petits (en aquest cas tots els menors de 13 anys) el sopar tindrà un cost de 10€
El sopar constarà d'un bufet lliure on podrem degustar:

• Primers plats freds i calents

• Segons plats típics catalans, també tindrem show cooking de carn i peix
• Postres
• Vi, aigua
• 1 refresc per persona

IMPORTANT: L'aforament al sopar és LIMITAT a 130 PERSONES, que s'inscriuen segons
l'ordre de rebuda de l' e-mail de confirmació amb el formulari adequadament omplert.

LES INSTRUCCIONS PER A LES CONFIRMACIONS ESTAN AL SEGÜENT FULL



Associació d’Amics del Pubillatge de Pineda de Mar

Per tal de dur a terme les inscripcions us demanem que ompliu el següent formulari :

L'enllaç al formulari d'Inscripció

Amb l’objectiu de poder fer una bona planificació, serà imprescindible confirmar la
vostra assistència abans del dia 17 d’agost .

Després d'aquesta data no acceptarem cap altra confirmació. Preguem que també
confirmin tots aquells acompanyants que participaran en algun dels actes.

Us recordem que tots aquells que us quedeu a sopar cal que envieu el
comprovant   de   pagament al mail amics.pubillatge.pineda@gmail.com

L'ingrés s'ha de fer al Compte (CaixaBank): ES19 2100 4104 5913 0011 9921 , indicant
com a concepte Sopar Pineda i el nom de la persona i població que fa l'ingrés.

Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als següents
telèfons:

● 655067587 (Aina)
● 626248724 (Txetxu)
● 616551780 (Constanza)
● 667570075 (David - President Entitat)

Esperem poder trobar-nos amb tots els que ens heu acompanyat al llarg del nostre
viatge. Us hi esperem a tots i totes amb moltes ganes i il·lusió.

Adreces d’interès:
• Escola Jaume I (lloc on dorm el pubillatge)

> Adreça: Carrer Vives, 7, 08397 Pineda de Mar
> Coordenades: 41.629545, 2.688887

• Casa de Can Comas (lloc on es fa la proclamació)

> Davant Ajuntament
> Coordenades: 41.627490, 2.689305

• Hotel Promenade (Sopar i comiat informal)
> Adreça: Passeig Marítim, 8
> Coordenades: 41.622058, 2.691807

Txetxu, Aina, Constanza i Érika
Pubillatge de Pineda de Mar 2021

https://forms.gle/DpWhh53Cn2Z4AmVN8

