SOPAR DELS "ENTRAMUNTANATS" CELEBRACIÓ DEL 10È ANIVERSARI!
LLIURAMENT DEL GUARDÓ A
"L'ENTRAMUNTANAT DE L'ANY 2003”
___________________________________________________________________
Benvolguts entramuntanats/des,
Com passa el temps...! sembla que fos ahir
que tota aquesta rauxa-entramuntanada va començar
de la mà d'en Jordi Jordà, la Cati Palou i en Thomas
Spieker per sacsejar la rutina urbanita barcelonina amb
un bon cop de vent, i, de sobte, ens adonem que... ja
fa 10 anys dels inicis!.
Ai jo! (com dirien les dones del meu poble),
quantes anècdotes, quantes experiències compartides
entre tots els empordanesos que ens trobem per raons
diverses empeltats al Cap i Casal!.
Definitivament això s'ha de festejar!, 10 anys
no es fan pas cada dia i és una xifra massa rodona i
bonica com per deixar-la de banda; així és que tots els
entramuntanats ens hem posat amb molta il·lusió a
preparar l'esdeveniment i per això:
_______________________________________________

*Fotografia del gegantó "Tramuntana", motiu del guardó de
"l'Entramuntanat de l'any", obra original d'Eduard Bartolí

_______________________________________________

1. Amb ajuda del setmanari "L'Empordà" sortirà al carrer com a suplement una
publicació especial sobre la història dels "entramuntanats", de la qual us en
lliurarem un exemplar a tots els assistents al proper sopar.
2. Es sortejarà també entre els assistents una litografia original del pintor empordanès i
amic: Lluís Roura.
ENTRAMUNTANT DE L'ANY 2003
Al llarg del sopar-celebració es lliurarà també el guardó consistent en una reproducció
del gegantó "Tramuntana", (veure imatge adjunta), al personatge que ha estat escollit
"entramuntanat de l'any 2003", per votació majoritària dels socis de la nostra entitat; es tracta
del matemàtic, pedagog i barcelonista militant: Joan Trayter.
SOPAR (LLOC DE TROBADA, DIA I HORA)
•

La trobada serà el Dimecres dia 4 de Febrer de 2004 / entre les 21:30 i les 22:00 h.

•

a l'ATENEU BARCELONÈS (Sala Verdaguer, cedida per l'ocasió per als
"entramuntanats") / C/ Canuda, 6; entre Rambles i Portal de l’Àngel)

•

Preu:
o

Socis:

€ 27,--

o

No-socis:

€ 33,--

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

