EN NOM DE L’EXM. GRAN MESTRE SENYOR ISIDRE OLIVELLA i MOLINS,

EL CAPÍTOL NOBILIARI DELS HOMES DE PARATGE DEL PRINCIPAT DE
CATALUNYA
US CONVOCA A LA FESTA PRENADALENCA:

PÒRTIC DE NADAL 2015
Que se celebrarà el DISSABTE 19 DE DESEMBRE. Abans de dinar tenim visita al MUSEU
OLÍMPIC I DE L’ESPORT, Av. del Estadi, 60, al costat de l’Estadi Olímpic, a partir de les
11h. del matí. El Dinar tindrà lloc al restaurant del MNAC, PALAU NACIONAL de Montjuïc
a la una del migdia. Hi ha aparcament gratuït i unes vistes que no tenen preu.

Malgrat que no és imprescindible, es prega als assistents que aportin la seva nadala, la qual
s’editarà i s’escoltarà. Es prega, doncs, a totes les poetesses i poetes que facin arribar una còpia
de la nadala a na Montserrat Pujals, C/ de Lluís Dalmau, 5 bx. GAVÀ (BCN) abans del dia
20 de novembre de 2015.

PROGRAMA
I.- Obertura de l’acte pel Ministre Ordenat del Capítol Mn. Jaume Bogunyà.
II.- Dinar de germanor: de primer plat, raviolis; de segon, a triar entre carn o peix, i postres.
III.- En acabat, en el mateix local tindrà lloc la lectura de les nadales a càrrec dels seus autors.
IV.- Acabarem l’acte de germanor amb una copa de cava.

INDICACIONS
El preu del tiquet (de 47,50 € per persona) inclou també dos exemplars del llibretó de Nadales.
El pagament del tiquet es farà exclusivament mitjançant ingrés al compte corrent del Capítol:
CATALUNYA CAIXA 2013-6130-82-0200186119 indicant el nom de cada assistent,
precisament abans del dia 30 de novembre proper. Enguany, hem cregut oportú recórrer a la
loteria de la Grossa de Nadal per fer front a les despeses de l’associació del Capítol. Tenim
participacions de la Grossa a 2,50 €, on juguem 2 € al número 32108, que és la superfície del
nostre país, i 0,50 € de donació pel manteniment de l’associació i, si ens toca, dinem de franc.
Els membres del Capítol portaran llurs insígnies.
NADAL APLEGA LES FAMÍLIES, ELS AMICS, ELS POETES...I LES SEVES NADALES.
MEMBRES DEL CAPÍTOL, AMICS I SIMPATITZANTS, POETESSES I POETES, MOLT ENS
PLAURIA LA VOSTRA PRESÈNCIA. VAL LA PENA.

AFECTUOSAMENT

El Senescal del Capítol Sr. Eduard Miró

