
COMIAT DEL PUBILLATGE ARGENTONÍ 2018 
 
HORARI: 
 

 De 18:00h a 19:30h: Confirmacions al Saló de Pedra (antic Ajuntament) 
 De 19:30h a 20:00h: El pubillatge es podrà canviar de roba 
 A les 20:00h: Acte informal 
 A les 20:45h: Cercavila 
 A les 21:15h: Acte de proclamació 
 A les 22:30h: Sopar (6€) - Constarà de pa amb tomàquet, embotits variats, 

begudes i postre. 
 

INFORMACIÓ ADDICIONAL: 
 

 El dia 4 al matí hi ha la famosa competició d’aixecada de càntirs anual, si hi 
hagués interessats a assistir-hi, es podria organitzar un dinar en un restaurant 
de renom del poble on ens faran un preu reduït del menú. 

 
 La Garrinada (festa major Jove d’Argentona) té una durada de tres nits. 

 
Dia 4: Tribade - Tremenda Jauría - Baby Peach  
Dia 5: La Otra & Las Locas del Co - Oques Grasses - DJ Hochi 
Dia 6: Miquel del Roig - L’Orquestra de la Gran Porca - Mafalda - Ebri Knight - PD Domingo el 
Gran 
 
*Els tres dies hi haurà altres concerts/DJ’s pel poble, fora del recinte. 
 

 És molt important respectar l’espai que ens ofereixen per dormir. 
 

 Tothom que es llevi el matí del dia 5 abans de les 10, podrà gaudir de la 
piscina municipal d’Argentona de forma gratuïta. 

 
 El sopar s’ha de pagar al següent número de compte bancari (BBVA): ES78 

0182 0495 1202 0153 7695 
 

Per a confirmar, ENVIEU UN MAIL al correu: amicspubillatgedargentona@gmail.com 
amb la següent informació: 
 

 Nom, cognoms, títol, població i nombre d’acompanyants 
 Si vindreu al matí o no 
 Si teniu alguna intolerància, alꞏlèrgia o mania alimentària 
 Si teniu intenció de passar una, dues o tres nits a Argentona 
 Comprovant conforme heu fet el pagament del sopar 
  

Demanem si us plau que sigueu organitzats i no ens feu més difícil la feina: no us 
deixeu informació al correu i no espereu a l’últim moment per confirmar. 
 


