
Proclamació i comiat del pubillatge torderenc 

Estimada família del pubillatge, som la Cristina i l’Arnau, Pubilla i Hereu de Tordera 2016. 

Ja ha passat un any des que vam emprendre aquest viatge que ens ha dut a conèixer les 

vostres viles arreu de Catalunya, i això vol dir que és hora d’acomiadar-nos i deixar pas als nous 

representants de Tordera. És per aquest motiu, que us convidem el proper 23 d’agost a assistir 

al comiat dels representants 2016 i a la proclamació dels representants del 2017, que enguany, 

a més de Pubilla i Hereu, comptaran també amb Pubilleta i Hereuet. Això serà en un acte molt 

càlid i emotiu que està emmarcat dins la Festa Major de Tordera.  

Seguirem el següent horari 

17:00h - Trobada a l’Institut Lluís Companys (carrer Joan Maragall, s/n), on ens podrem posar 

el vestit tradicional i deixar les nostres coses. Qui no pugui venir abans de les 18:30h a 

l’Institut, no podrà deixar les seves coses fins després de sopar.  

17:30h - Comiat informal al mateix institut. 

18:30h - Es faran les confirmacions i es vendran els tiquets pel sopar que tindrà lloc acabat 

l’acte de la proclamació i comiat. El preu del sopar és de 8€ per a tots els assistents.  

18:45h - Ens dirigirem cap a la Plaça de la Concòrdia, on tindrà lloc l’acte. 

19:00h - Acte de proclamació de l’Hereu i la Pubilla de Tordera 2017. 

20:30 - Un cop finalitzat l’acte, anirem a la Plaça Miquel Martí i Pol (davant del Teatre Clavé de 
Tordera), on soparem a càrrec de l’”Art del Porcus”. Després de sopar, els qui vulgueu, podreu 
tornar a l’Institut per a canviar-vos i posar-vos còmodes per a les activitats de la Festa Major 
que hi ha previstes: el Correfoc, el Pregó i els concerts de La Loca Histeria i L’Orquestra la 
Litoral.  

Acabats els concerts, la festa i la xocolatada popular GRATUÏTA, tornarem a l’Institut Lluís 
Companys on podrem dormir.  

És obligatori haver confirmat l’assistència a l’acte i també el sopar ABANS DEL DISSABTE, 
19 d’AGOST, enviant un correu electrònic a pubillatgetordera2016@gmail.com . Allà, hi 
haureu d’indicar nom i cognoms, títol, població i a quins actes assistireu: proclamació, 
sopar i dormir.  

Si teniu qualsevol dubte, podeu contactar amb nosaltres al 653991420 (Cristina) o al 
618027567 (Arnau).   

Us hi esperem a tots i a totes! Una abraçada, i gràcies per formar part d’aquesta aventura! 

Arnau Costabella Noguera. Hereu de Tordera 2016  

Cristina Agell i Alofra. Pubilla de Tordera 2016 i Pubilla del Maresme 2017 


