DIUMENGE dia 6 de maig: Trobada a l’Empordà
Cada començament de maig l'Empordà es vesteix de fires, de festa i de cultura i
els Entramuntanats busquem alguna excusa per no perdre-nos-ho. I aquest any,
més que una excusa serà tot un honor, trobar-nos el diumenge 6 de maig a
Figueres per cedir al Museu de l'Empordà el quadre que Ramon Pujolboira va
crear i ens va regalar amb motiu del desè aniversari de la nostra associació.
"Per començar, vaig triar els efectes de la
Tramuntana, i la resta va anar tot darrere",
recorda ara Pujolboira quan explica com
va fer aquell quadre a principis de l'any
2004. Una Tramuntana que fa bellugar la
Sagrada Família i el monument a Colom i
arrossega els papers i esperruca les
persones. Pujolboira, bon amic del
periodista Jordi Jordà, un dels fundadors
dels Entramuntanats, va voler traslladar
una escena quotidiana ben empordanesa
a la ciutat comtal. A partir d'ara, gràcies a
l'acord que firmaran la presidenta dels
Entramuntanats, Isabel Boncompte, i la
directora del Museu de l'Empordà, Anna
Capella, tothom que visiti el museu
figuerenc podrà gaudir d'aquesta obra que
tant ens estimem.
Després d'assistir a la cerimònia de cessió del quadre, podrem fer una visita al
museu i tot seguit us proposem anar a dinar al restaurant La Barretina d'Orfes. Si
les Fires de la Santa Creu són festa i cultura també són una bona reunió al voltant
d'una bona taula amb els bons amics...
DATA: Diumenge 6 de maig, a les 12.00h
LLOC de trobada i ACTE: Museu de l’Empordà, Rambla 2 a Figueres
LLOC del dinar Restaurant la Barretina Plaça Major, 28 d’ORFES a Vilademuls
PREUS: Soci 26€

No Soci 28€

*Si us feu socis al sopar us cobrarem a preu de soci!
Confirmacions d'assistència:
e-mail: info@entramuntanats.org
o bé al telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

