
ENNOM DE L'EXM. GRAN MESTRE SENYOR JORDI VANRBLL I ROCA,

EL CAPÍTOL NOBILIARI DELS HOMES DE PARATGE I}EL PRINCIPAT DE
CATALUI{YA

US CONVOCA A LA FESTA PRENADALENCA:

pÓnrrc DE NAD ALzat4

Que se celebrará el 13 DE DESEMBRE A LES 2 h. DE LA TARDA al local no 3 de la

PLAQA JOA}IC, de Barcelona

Malgrat que no.és imprescindible, es prega als assistents que aportin la seva nadala, la qual

s'editará i s'escolta¡á. Es prega, doncs, a totes les poetesses i poetes que.facin arribar una cópia

de la nadala a na Montserrat Pujals, Cl de Lluís Dalmau, 5 bx. GAVA (BCf$ abans del dia
25 de novembre de 2014.O també al mail : lBaneltqSqq@yAhaq§§
)

tel: (659 430 104

PROGRAMA

I.- Obertura de I'acte pet Ministre Ordenat del Capltol Mn. Jaume Bogunyt.

II.- Dinar de germanor: Amanida, Escudella de galets amb formatge ratllat, Carn d'olla amanida
amb oli d'oliva, postres i ca{b, Acompanyat de vins escollits per la mestra somelier de la casa.

En acabat de dinar, en el mateix local tindrá lloc la lectura de les nadales a

cárrec dels seus autors , una actuaeió musical del duo Tingla-2 i la presentacié del darrer llibre
Esperanga de I'autor Sedacrof.

fV.- Acabarem lnacte de germanor amb copa de cava i proieccions de dvd .

Ih[DICACIONS

El preu del tiquet ( 38 € /persona) inclou dos exemplars del llibreté de Nadales. El pagament

del tiquet es fará exclusivament mitjangant ingrés al compte corrent del Capítol:

CATALUNYA CAIXA 2013-613ü-82-0200186119 indicant el nom de cada assistent'
precisament abans del dia 30 de novembre proper.

Els membres del Capítol portaran llurs insígnies.

NADAL APLEGA LES TAMÍLIES, ELS AMICS, ELS POETES...I LES SEVES NADALES.
MEMBRES DEL CAPÍTOL, AMICS I SAMPATITZA¡ITS, POETESSES I POETES, MOLT ENS

PLATJRIA LA VOSTRA PRESüNCIA.

ATECTUOSAMENT,
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