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Estocolm, 10 de maig

Sant Jordi 2009
En un principi havíem planificat celebrar la diada de Sant Jordi el 26
d'abril, però atès que no vam poder reservar el restaurant on havíem
acostumat a fer el dinar els darrers anys, i que el local on ens hem
reunit darrerament no estava lliure aquell dia, hem hagut de ajornarho per a més endavant.
Així doncs, la diada de Sant Jordi la celebrarem el 10 de maig a
partir de les 14:00. Ho farem al mateix local de Solna on vam
celebrar l'assemblea anual, i on també hem fet altres festes com la
castanyada, i la torronada, vegeu el mapa i com arribar-hi a la
pàgina següent.
El dinar l'encarregarem a una empresa de càtering, i consistirà en un
bufet lliure, de beguda hi haurà vi, refrescos i cafè, no hi faltaran
tampoc les postres. Per als qui ho vulguin, mirarem de demanar
alguna cosa més adequada per a la mainada. Farem arribar més
informació sobre els menús ben aviat ho tinguem enllestit a través
de correu electrònic. Els qui no tinguin accés a Internet poden trucarnos per a demanar més informació.
El preu per els adults serà de 170 corones per als socis, i de 200 per
als no socis. Per a la mainada que siguin socis serà gratuït, i per als
no socis el preu serà de 50 SEK. No cal dir que podeu fer-vos socis
de Les Quatre Barres el dia mateix de la celebració.
Si voleu assistir-hi, podeu escriure fins el 5 de maig a l'adreça de
correu electrònic info@lesquatrebarres.org, o bé podeu trucar en
Josep Puigdemont al 070-748 97 68 o al 08-661 22 81.
Esperem que hi pugueu assistir!
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Sant Jordi 2009
Vi planerade tidigare att fira Sant Jordi den 26 april. På grund av att
vi inte har kunnat boka den restaurang där vi brukar vara sedan
några år, samt att den lokal där vi haft våra senaste sammankomster
inte heller är tillgänglig då, har vi beslutat om ett nytt datum.
Sant Jordi kommer att firas söndagen den 10 maj med start kl 14.00.
Lokalen blir densamma som för årsmötet, torronadan och
castanyadan/panelletadan förra året, dvs i Solna (se karta och adress
nedan). Vi kommer att anlita ett cateringföretag som kommer att
ordna en buffé samt efterrätt. Det kommer också att serveras vin och
annan dricka samt kaffe. För barnen hoppas vi kunna ordna något
mer barnanpassat än buffén för dem som så önskar. Vi kommer att
återkomma med information om både barn- och vuxenmenyerna via
mejl och hemsidan. För er som inte har tillgång till internet, hör av
er så berättar vi mer.
Priset är 170 kr för vuxna medlemmar och 200 kr för vuxna icke
medlemmar. För barn tillhörande en medlemsfamilj är det gratis,
och för barn som inte är medlemmar kostar det 50 kr. För den som
inte är medlem och vill bli det, går det bra att betala kontant i
samband med Sant Jordi-firandet.
Om ni vill vara med, hör av er senast tisdagen den 5 maj genom att
skriva till info@lesquatrebarres.org eller ringa till Josep Puigdemont
på 070-748 97 68 eller 08-661 22 81.
Varmt välkomna!!

Junta Directiva / Styrelsen
En la darrera assemblea general entre d'altres coses vàrem escollir la
nova junta directiva de Les Quatre Barres, que com és costum
presentarem el dia de Sant Jordi, i que aquest any la composen:
Under det senaste årsmötet valdes Les Quatre Barres nya styrelse,
som består av följande personer:
Josep Puigdemont i Casamajó (President/Ordförande)
Èric Torra Fernandez (Secretari/Sekreterare)
Mia Olsson (Tresorera/Kassör)
Ylva-li Martini (Vocal/Ledamot)
Consol Mompeó (Vocal/Ledamot)
Göran Widlund (Vocal/Ledamot)

Mapa / Karta

L'adreça del local és Wiboms väg 10, Solna, i un cop a l'edifici cal
baixar dues plantes. L'estació de metro més propera és Västra
Skogen.
Adressen till lokalen är Wiboms väg 10, 2 tr ned, i Solna. Närmaste
tunnelbanastation är Västra Skogen.

