Bones:
Us envio la convocatòria del sopar del mes de maig, encara que sigui al darrer dia de l'abril:
****************************************************************************************************************
FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU DE FIGUERES

"La sirena es feu un xic ençà
un xic ençà el pastor de la muntanya
fins que es trobaren al bell mig del pla
i de l'amor plantaren la cabana;
Fou l'Empordà"

Amb aquesta estrofa finalitza una de les nostres més populars sardanes i amb ella voldríem saludar a tots
els figuerencs, empordanesos i forasters vinguts d'arreu del país que ens visitaran amb motiu de les
nostres FIRES I FESTES DE LA SANTA CREU.
La "cabana" plantada al bell mig de la plana podria ésser la nostra estimada Figueres cap i casal d'aquest
magnífic Empordà que uneix i agermana els pobles de la comarca i que traspassa fronteres.
Com una gegantina sardana s'hi retroben a la vil·la de Figueres els dies de la FESTA MAJOR gent de
totes classes i estaments. Es com un torrent abassegador que omple places i carrers amb l'afany
d'amarar-se d'aquest perfum de simpatia que exhala per tot arreu la ciutat de Figueres.
A tots, empordanesos i forasters, Figueres us espera i us convida en aquesta gran sardana de la seva
Festa Major, perquè tots junts fruïm dels seus encants i dels seus atractius, i fent-nos ressò d'una estrofa
de la nostra tradicional dansa:
"Ballem-la tots plegats
glatiran junts tots els cors"
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Fora de copyright:
Com podeu comprovar per l'escrit de convocatòria, el sopar del mes de maig és a Figueres, coincidint
amb les Fires i Festes de la Santa Creu. Serà el dilluns 30 d'abril, a 2/4 de 10 del vespre al SETRILL
D'OR, al carrer petit aquell paral.lel al de Lasauca, que també acava a la carretera. És molt conegut i fàcil
de trobar. L'any passat ja li vàrem fer.
El menú NO és tancat, és a dir, que tothom tria allà mateix el que vol (hi ha de tot) i, si no us passeu, el
cost pot estar per les 2.500'- o 3.000'-Ptes
Com sempre, cal confirmar amb temps suficient (màxim divendres a la tarda, si us plau) al telèfon de la
Cati, 93.491.49.96 o al e-mail empbcn@intercom.es
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