ASSOCIACIÓ EMPORDANESOS A BARCELONA
"ELS ENTRAMUNTANATS"
_____________________________________________________________________
Hola gent. Som a la primavera, però no ho sembla.
El mon està tant entramuntanat, que ens ha mogut coses molt endintre que semblaven
superades.
La ventada es tan forta que ha remogut pedres i ens ha mostrat coses que més valdria
no haver-les hagut de veure. El nou mon que en surt no sabem si ens agradarà, però el cert és
que no serà el mateix i veurem si serem capaços d’apagar aquest foc que pot arrasar-ho tot.
De moment el poble s'ha mogut i amb quatre branquillons intenta apagar el gran
disbarat.
Si aconseguim apagar el foc abans que ho consumeixi tot, i la terra cremada quedi com
exemple de vergonya d’uns personatges malaurats, el nou mon haurà d'ésser més obert, capaç
d'acceptar la pluralitat, deixant per l’esfera privada el que no ha de ser públic, i obligant, del
primer a l'últim "mil homes" (amb ó sense bigoti) a actuar solament d'acord amb la llei, igual per
a tothom.
Em sap greu d'ésser tan sec, però espero retornar a descobrir la primavera, com la
vàrem descobrir el primer any que no tinguérem exàmens...
Us espero solidàriament al proper sopar.
© Xavier Delclòs, 2003
___________________________________________________________________________
Al nostre proper sopar ens acompanyarà en Xavier Testar Ymbert, figuerenc i
entramuntanat.
En Xavier és doctor en bioquímica i, a banda de la seva tasca docent a La Universitat
de Barcelona, exerceix també el càrrec de director del Centre d'Innovació "Les Cúpules"
pertanyent a la Fundació Bosch i Gimpera (Universitat de Barcelona).
Al llarg del sopar ens parlarà de la seva tasca professional, molt lligada a la promoció
de la innovació i la transferència de tecnologia en tots els camps de coneixement.
___________________________________________________________________________
LLOC:

Restaurant "LA LLUNA"
C/ Santa Anna (entre Rambla i P. Àngel) /

Preu:

€ 27,-- (socis)
€ 30,-- (no-socis)

DIA:
Dimecres dia 9 d'Abril
HORA:
21:30-22:00 h.
___________________________________________________________________________
Confirmar assistència als conductes habituals (e-mail)
e-mail: ccf@intercom.es
ó Telèfons:
93.455.19.01 (Albert) / 93.315.22.56 (Àngels)
___________________________________________________________________________
•

CONVOCATÒRIA
D'ELECCIONS
PER
LA
JUNTA
DE:
"EMPORDANESOS A BARCELONA, ELS ENTRAMUNTANATS"

"L'ASSOCIACIÓ

Us recordem que les candidatures poden adreçar-se per e-mail o bé a l'adreça de
l'Associació: c/ Diputació nº 239, 2º-1ª-A / 08007-Barcelona, fins al dia 20 d'abril.

