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Nit dels Entramuntanats
Benvolguts entramuntanats/des,
Sacosten mals vents per lEmpordà i la nostra comarca es veu amenaçada per les necessitats
tecnològiques dels temps actuals.
No obstant això nosaltres, que estimem el nostre petit país perquè hem crescut als seus boscos,
a les places dels seus bonics pobles i també a les seves platges, volem fer sentir la nostra pacífica
veu a Barcelona i convidar a tots els empordanesos que residim o treballem a Barcelona a una
nit de festa on tots puguem fer pinya, passant-nos-ho bé i alhora fent volar el nostre esperit
entramuntanat.
La nostra festa, com la nostra terra, és i serà oberta sempre a tothom que vulgui conèixer-la i
estimar-la.
Per això al llarg de la festa podrem gaudir dun magnífic sopar a càrrec de lAda Parellada,
coneguda cuinera que regenta a Barcelona entre daltres el restaurant la Semproniana.
A més podrem gaudir de les actuacions en directe dels músics empordanesos: Guillamino i
SanJosex.
També projectarem una presentació audiovisual amb motiu de la inauguració de la nostra plana
web.
I presentarem al públic la nostra senyera entramuntanada.
I sobretot, aprofitant la tranquil·litat de l'actual moment polític que viu el nostre país, una colla
d'empordanesos malintencionats vol presentar la seva proposta d'Estatut de l'Empordà.
No és pas que no estiguem d'acord amb les estructures administratives actuals (tot i que no
caldria anar a Girona a treure's el carnet de conduïr) però manifestem i exigim respecte per la
pluralitat nacional que conforma Catalunya, començant pels trets diferencials empordanesos.
Aquesta és una ma que la gent de l'Empordà apropa a la resta de Catalunya i que esperem no
ens sigui mossegada.

Gràcies a tothom i que no falti bon humor.

Lloc: Sala B de LUZ DE GAS

Invitació personalitzada a tots els actes, incloent-hi sopar

Confirmacions dassistència per telèfon: 656.42.54.05 (demanar per la Carme) o per e-mail a: info@entramuntanats.org

