Nova etapa dels Sopars Entramuntanats
Aquesta temporada convidarem a un important cuiner empordanès diferent,
cada vegada, perquè ens prepari cadascun dels Sopars Entramuntanats i
convertir-los així en veritables esdeveniments culinaris d’alçada a la Ciutat
Comtal. L’Alt Empordà ha donat al món alguns dels seus més grans artistes,
com Salvador Dalí. Però també li està donant alguns dels cuiners més
importants, entre els que Ferran Adrià o Paco Pérez són només la punta de
l’iceberg. Així, ens plau anunciar-vos que el proper dimarts, 3 de desembre,
encetarem aquesta nova etapa amb el sopar de Nadal.
El cuiner convidat serà en Jaume Subirós, propietari i reconegut xef del
excel·lent restaurant Motel Empordà .de Figueres, de fama internacional.

Seu fixa per a les nostres trobades sopars
Abans cercàvem cada mes un Restaurant barceloní diferent que ens volgués
“acollir”. A partir d’ara, els ENTRAMUNTANATS tindrem una seu fixa cada any.
Per a la temporada 2019/2020, hem triat l'Hotel Barcelona 1882, ubicat al carrer
Còrsega, en ple Eixample Dret, a prop de la Sagrada Família.
És un hotel de luxe que ens ha ofert les seves instal·lacions per als sis sopars que
organitzarem d’aquí al proper mes de juliol.

Avenç dels cuiners dels propers mesos
El mes de gener no hi haurà sopar per la “ressaca” nadalenca, però el del mes
de febrer, serà el dilluns, dia 3 i anirà a càrrec d'en Gregory Abella del
Restaurant Falconera de Roses, el millor cuiner d’arrossos de les comarques
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gironines. En aquest sopar, tindrà lloc el lliurament de la distinció de
l’"Entramuntanat de l’any".
El mes de març, el sopar tindrà lloc el dimecres, dia 4 i serà cuinat per en
Carles Roig del Restaurant Can Cervera de Roses, un clàssic de la carn a
l'Empordà. Pel que fa als sopars d'abril, juny i juliol (al maig dinarem tots junts
a l’Empordà, per celebrar les Fires i Festes de Santa Creu), ja tenim un munt
de candidats, entre ells la família Jordà del Restaurant Empòrium de Castelló
d'Empúries (1 estrella Michelin), en Xavier Sagristà del Restaurant Castell de
Peralada (també 1 estrella Michelin), en Marc Descloux del Restaurant
Dràulic de Canyelles Petites (Roses), els Restaurants Els Brancs, Martel i
més que ja us comunicarem.

Els sopars, extensius als no empordanesos
Un canvi importants és la nova filosofia. Els “Sopars Entramuntanats” ja no
seran només un punt de trobada per als empordanesos “exiliats”, sinó que
tenen vocació de donar a conèixer la cuina empordanesa al Cap i Casal i de
convertir-se en l’enveja de tothom. En aquest sentit, a partir d’ara també seran
benvinguts tots els ‘fans’ de l’Empordà, inclosos els barcelonins que s’hi
vulguin apuntar, tot i que sempre tindran preferència els empordanesos de
l’associació. Els convidarem a través de tots vosaltres. Hi podeu portar tots els
amics amb els que vulgueu “fardar” que som de la terra més maca del món.
També ho podeu difondre als mitjans de comunicació i a les xarxes socials.

Més coses
Comptarem amb l'esponsorització del SETMANARI DE L'ALT EMPORDÀ,
que a més de l'anunci previ, dedicarà cada mes mitja pàgina al sopar que s'ha
celebrat. També hem iniciat els contactes amb la DO Empordà i amb Aigües de
Vilajuïga, perquè cada mes ens puguin aportar els vins i les aigües.
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“CONVOCATÒRIA SOPAR DE NADAL”
Dimarts, 3 de desembre de 2019, a les 20:30
Hotel Barcelona 1882. C/ Còrsega 482. Barcelona
Per aquest sopar, les places són limitades a 60 persones i es respectarà
estrictament l’ordre d’inscripció. Quan l’aforament s’hagi cobert, s’obrirà
una llista d’espera per a cobrir eventuals baixes i/o cancel·lacions. Si-usplau, us demanem que cancel·leu si heu reservat i us sorgís cap
impediment. Per a cobrir aquestes possibles baixes, els “Entramuntanats”
sempre tindran accés preferencial.
Finalment, us volem demanar que ens ajudeu a difondre aquesta notícia a
tots els empordanesos i no empordanesos més gran possible.

DIA i HORA: Dimarts 3 de desembre de 2019
LLOC: Hotel Barcelona 1882 Carrer Còrsega, 482 Barcelona 08025
PREU: Socis: 50 € / No socis: 60 €
A efectes de reserva, és necessari saber quants vindreu, així que us
agrairem que confirmeu amb temps a l’enllaç següent.

Ja podeu fer la vostra reserva clicant aquí
En cas de tenir algun problema amb l’enllaç̧ anterior, podeu reservar la vostre assistència a
info@entramuntanats.org o al Tel: 630 55 09 88 (Jaume Casamort)

•
•
Copyright © 2019 Entramuntanats, Tots els drets reservats.
Rebeu aquest correu electrònic perquè sou membres de l'associació Entramuntanats
•
Entramuntanats. C/ Roger de Llúria, 59, 6è. 2a. Barcelona, 08009. Spain
Add us to your address book
Voleu canviar la forma de rebre aquests correus electrònics?
Podeu actualitzar les preferències o donar-vos de baixa.
Podeu enviar-ho a un amic i us podeu subscriure si encara no rebeu aquest butlletí
•
•
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