SOPAR D'ABRIL DELS ENTRAMUNTANATS"
Benvolguts entramuntanats/des,
Estem a punt d'entrar a la primavera i la sang se'ns altera!, si més no això diu el conegut
refrany. I els entramuntanats, seguint el nostre tarannà acollidor i curiós per conèixer altres
cultures i altres nacions, hem volgut fer una visita al Canadà.
Sí!, no és broma!, els assistents al proper sopar viurem una vetllada en territori Canadenc, al
bell mig de Barcelona, ja que la Consol d'aquest bonic país ens convida a casa seva per
acostar-nos els paisatges, la cultura i en general les particularitats d'aquest país nord-americà.
Si us agrada viatjar, encara que només sigui mentalment aquest cop, us esperem, doncs, el
proper dimecres dia 31 de març a la seu del consolat del Canadà, on la nostra convidada, la
Roberta O. Cross, ens parlarà del seu país i de les experiències d'una dona diplomàtica molt
jove i alhora molt empentada, tant, que més aviat en diríeu una "entramuntanada" més, serà
per casualitat que Empordà rima amb Canadà?.
___________________________________________________________________________
LA CUINA DEL SOPAR
•

L'encarregada de la preparació del sopar que en aquesta ocasió es prepararà
especialment combinant d'una forma original les tradicions culinàries del Canadà i de
l'Empordà, serà l'Ada Parellada, propietària i ànima del conegut restaurant barceloní
"la Semproniana".

•

Els vins que s'hi serviran seran canadencs, gentilesa del consolat, i també de la D.O.
Empordà-Costa Brava

___________________________________________________________________________
SOPAR (LLOC DE TROBADA, DIA I HORA)
•

La trobada serà el Dimecres dia 31 de Març de 2004

•

entre les 21:30 i les 22:00 h.

•

al CONSULAT DEL CANADÀ Plaça de Catalunya nº 9, 1er., 2ª

•

Preu:
o

Socis:

€ 27,--

o

No-socis:

€ 33,--

Per motius d'espai les places seran limitades (l'aforament és de 40 persones màxim),
es donarà prioritat als socis i als qui primer confirmin la seva assistència, per aquest
ordre.
___________________________________________________________________________

CONFIRMACIONS D'ASSISTÈNCIA PER E-MAIL O BÉ
AL TELÈFON: 656.42.54.05 (Demanar per la Carme)

