Data del sopar: Dimecres 5 de Juny de 2002
L’Empordà està preciós. Ens ofereix tot un ventall de verds, des del més clar al fosc més intens.
La pluja ha omplert els rius que baixen amb una força com feia temps que no es veia.
La Tramuntana empeny els núvols i deixa el cel d’un blau intens, rogenc al capvespre. La
natura amb tota la seva força. Una natura que va inspirar a Gaudí; amb la seva obra plena de formes,
colors.
Gaudí hagués pogut ser de l’Empordà. Diuen que un reusenc és una mica l’empordanès del
Llobregat en avall, un indret on hi arriba una tramuntana similar, només similar, a la nostra.
© Dolors Nicolau, 2002

RESTAURANT

"MESÓN CINCO JOTAS"
Rambla Catalunya 91-93
(entre Malloca i Provença)

CONFERÉNCIA AMB EL TÍTOL:
"LA FUNDACIÓ TERRITORI I PAISATGE I
ELS SEUS OBJECTIUS"
•

•

Primer Plat
• Amanida de cruditées amb bolets en
escabetx
o
• Remenat de gambes i alls tendres
Segon Plat
• Entrecot de vedella de Girona amb
guarnició
o
• Bacallà a la mel amb nous
Postres
• Profiteroles amb xocolata
Vins
• D.O. Empordà-Costa Brava
Cafès
Preu: € 22,00

•

A càrrec d'en Jordi Sargatal, president de
l'esmentada fundació, empordanès, i
conegut entre nosaltres per la seva tasca de
recuperació i preservació del Medi Natural.
La conferència tindrà lloc a la Sala de
Reunions de la Fundació a l'edifici de "la
Pedrera", seu de la Fundació, i consistirà
en una petita xerrada amb imatges.
Acabada la conferència es farà el sopar
amb en Jordi Sargatal com a convidat, al
"meson las 5 Jotas", que és molt a prop.

_____________________________________

Convocatòries:
1. Conferència: a les 20:45 h., a la porta de
"la Pedrera" que dona a Passeig de
Gràcia, (no pas a la principal). Es prega
puntualitat, ja que l'edifici es tanca al públic
a les 21:00h. en punt.
2. Sopar: els qui vulguin anar directament al
restaurant, la convocatòria és a les 22:00 h.

Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail) ó Telèfons:
93.455.19.01 (Albert) / 93.315.22.56 (Àngels)
e-mail: ccf@intercom.es

Si no la teniu , recordeu sol·licitar la butlleta d'inscripcció a l'Associació "Entramuntanats"

