
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 Diumenge dia 1 de setembre 2019 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 16:00 h, a l’escola Jaume I, on es faran les confirmacions, també ens podrem canviar 
i inflar matalassos, ja que es dormirà allà. 

A les 17:00 h es sortirà en cercavila per a anar a l’acte central. 

A les 18.00 h, Acte de Comiat del Pubillatge de Pinedenc 2018 i Proclamació del 
Pubillatge 2019 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 2018.  

Aquí teniu un sopar per no oblidar !!!! 

El sopar té tan sols un cost de 14€ pel pubillatge vigent i 18€ pels acompanyants. Pels 
petits (en aquest cas tots els menors de 12 anys) el sopar tindrà un cost de 9€  
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 150 PERSONES, que s'inscriuran 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 confirmar, heu d'enviar un correu a amics.pubillatge.pineda@gmail.com amb el 
formulari omplert i indicant NOM, COGNOMS, TÍTOL i POBLACIÓ abans del 27 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 adjunteu   el   
comprovant   de   pagament. 

 L'ingrés s'ha d'efectuar al CC (Bankia):(ES41 2038 6658 2260 0006 2739), indicant com 
a concepte Sopar Pineda i el nom de la persona que fa l'ingrés. 

Els acompanyants que vulguin quedar-se a dormir al mateix hotel, aquí us deixem 
l’adreça web, allà podreu fer la reserva,  
http://www.aquahotel.com/es/hotel/promenade-pineda-mar/ 
 
Per a qualsevol dubte podeu posar-vos en contacte amb nosaltres als següents telèfons:  
 622035811 (Albert), 622351469 (Aina), 638100070 (Carla Garro), 616775767 (Oriol) 
 
667 57 00 75 (David Ponsdomènech President Entitat) 
O enviar un e-mail a amics.pubillatge.pineda@gmail.com 

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 hi ha confirmacions i dorm el pubillatge) 

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

• Plaça Catalunya (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 
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