SOPAR DE DESEMBRE DEL "ENTRAMUNTANATS"

Benvolguts entramuntanats,
Arriba Nadal (i que consti que no parlo del nostre amic Pere), i amb ell la fi de l'any 2002. Aquest any capicua
que ara ens deixa ha vist néixer la nostra Associació del "entramuntanats" exiliats a Barcelona i amb ella moltes
il·lusions de fer realitat projectes que ens refermin en la nostra arrel empordanesa, encara que ens trobem allunyats de
la nostra terra.
Per bé que cadascú de nosaltres tenim les nostres maneres de pensar i de ser hi ha quelcom que no es pot
definir només amb paraules però que ens fa ser empordanesos.
Fem doncs que aquest "quelcom" que en uneix ens obri a tot allò diferent que ens envolta, a les altres
cultures i als altres costums i així poder continuar fent del nostre Empordà una terra d'acollida, d'empenta i de
creativitat.
Molt bones festes a tothom! I que us cagui bé el tió!
© Àngels Yécora, 2002
______________________________________________________________________________________________
SOPAR DE DESEMBRE:

CONVIDAT:

Lloc:

RESTAURANT NORDBÀLTIC
C/ Consell de Cent 239

Día:

Dimecres 11 de Desembre

-Assistirà com a convidat especial l'Erick Hauck,
empordanès que actualment ostenta el càrrec de
Responsable de Solidaritat i Cooperació al "Fòrum
2004 de les Cultures".

Hora:

21:30 h-22:00h

-A les 21:15 h es farà una petita xerrada sobre la seva
tasca al Fòrum 2004
Preu:
Socis: 23 € / No socis: 27 €
______________________________________________________________________________________________
CONCURS "ENTRAMUNTANAT DE L'ANY"
Convocatòria:
"L'associació Empordanesos a Barcelona-Entramuntanats" convoca el concurs "l'Entramuntanat de l'any",
destinat a reconèixer la tasca d'empordanesos i empordaneses, persones i institucions relacionades o amb alguna
vinculació amb l'Empordà que s'hagin distingit, el darrer any, per promoure i defensar el fet diferencial empordanès en
els àmbits social, cultural, científic, humanístic, tecnològic, polític, etc. En definitiva, i tal com diuen els estatuts de
l'associació, en promoure i difondre:
"l'empordanisme arreu de l'univers, fomentar les petites realitats dins del món global amb la finalitat del
coneixement i respecte mutu, el diàleg, la difusió, diversitat i intercanvi entre cultures que ens enriqueix com a
individus i com a persones"
El President de l'Associació és l'encarregat de convocar aquests premis.
Bases:
•
Els premis tenen caràcter anual
•
Qui pot ser candidat?
-Podrà optar a una distinció d'aquesta categoria qualsevol persona o institució.
•
Els membres de l'Associació són els encarregats de presentar 3 candidats cadascun, al guardó de l'entramuntanat
de l'any.
•

Jurat
-El jurat estarà format per la Junta de Govern de l'Associació
-El jurat farà públic el veredicte en el següent sopar desprès del termini de votació (el
sopar de Febrer, el de l'Aniversari).
-Aquest termini de votació serà per correu ordinari o e-mail o directament durant el
sopar del mes de desembre mitjançant la butlleta que a l'efecte es lliurarà amb la
convocatòria del sopar

•

Lliurament del guardó
-El lliurament del guardó designat pel jurat es realitzarà durant el sopar de l'aniversari (el corresponent al mes
de Febrer), per mitjà de la comissió delegada la qual informarà a tots els socis amb temps suficient.
•

Guardó
"Entramuntanat de l'Any" a l'Empordanès/sa, institució empordanesa, persona o institució en general, amb algun
lligam amb l'Empordà, que d'acord amb la finalitat i esperit dels estatuts s'hagi distingit per promoure i defensar el fet
diferencial empordanès i l'empordanisme arreu del món.
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BUTLLETA VOTACIÓ ALS CANDITATS DE L'ENTRAMUNTANAT DE L'ANY 2002:
•

Candidat nº 1: ..........................................................................................................................................

•

Candidat nº 2: ..........................................................................................................................................

•

Candidat nº 3 ...........................................................................................................................................

Nom del soci "entramuntanat".........................................................................................................................
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