
Resum de la Reunió del 11/01/2013 
Organització de la Fira de Sant Antoni

Divendres dia 18 

- Hem comentat que els representants de Vaux que venen a la fira arribaran tots junts el 
divendres, ja que viatgen  amb el minibus del seu ajuntament. No sabem l'hora, però serà a 
mitja tarda. Volen ser-hi a la inauguració de les exposicions i de la fira. Per calcular l'hora 
d'arribada aproximada preguntarem a quina hora tenen previst marxar de Vaux.

- Per desar les ostres o els patès / fromatges en fred, en Josep C proposa utilitzar les neveres 
dels col·legis si fa falta, però si continua fent tanta fred com fins ara es poden deixar als 
balcons durant la nit i l'endemà portar-ho a la fira de bon matí.

- Hem aclarit que en lloc de caixes, les ostres s'havien d'encarregar per dotzenes. Hem fet 
una llista de les famílies i la quantitat de dotzenes que cadascuna volia, per tal de fer-ho 
arribar el més aviat possible a la Presidenta de l'associació de Vaux. Pel que fa a les caixes 
encarregades per les famílies que no han pogut assistir a aquesta reunió, hem fet la conversió 
aproximada de 1 caixa = 2 dotzenes.  Ells  portaràn els  nostres  encàrrecs  i  una quantitat 
suplementària d'ostres per poder oferir-ne en degustació als anglesencs.

- Aprofitant que assisteix a la reunió el Regidor de Cultura de l'Ajuntament, ens comenta 
que a les 20 h tindrà lloc la inauguració de l'exposició d'en Ricardet i la presentació de la 
xapa de cava de l'Agermanament a la Sala Polivalent de la Burés. Hi haurà cava i un pica-
pica de pa amb tomàquet al qual la gent de l'associació estem convidats. També podrem 
acostar-nos a veure l'exposició sobre els 20 anys d'agermanament que alguns de nosaltres 
han estat preparant amb molta il·lusió. 

- En referència a les ampolles de cava encarregades, disposarem de 9 caixes de 6 ampolles 
que vindràn amb la placa de l'agermanament (54 ampolles). Si en volem més, ens les poden 
subministrar amb la xapa a part. La Teresa S té la llista dels encàrrecs per família. 

- En acabar, cadascú soparà a casa seva amb els acollits que li pertoquin.

Dissabte dia 19

8:00 : Els organitzadors de l'ajuntament seran al carrer Indústria a les 7:30. En Josep L, en  
Paco C i l'Astrid D començaran a muntar les carpes i les taules a les 8 del matí, a davant 
d'HCA.

9:00 : Vindràn els francesos a descarregar els seus productes i a col·locar-los a la parada. 

10:00: Inici de la fira. L'Anna M s'ha ofert per portar un termo de cafè calent, sucre i gots 



petits. També prepararem o anirem a buscar xocolata calenta. Recomanem a les famílies que 
han encarregat ostres que les vinguin a buscar al matí.

- L'Astrid hi serà tot el dia venent crpes excepte una estona que marxarà per dinar. L'Anna 
M s'ha ofert per venir al migdia. En Paco C, la Marta T, la Joana J i en Josep L vindran  
també a estones a la parada. Tothom que vulgui és convidat a col·laborar. 
- A la parada tindrem un portàtil connectat a una tele que utilitzarem per passar el DVD 
sobre l'Agermanament que va fer la Junta Anterior i també un recull de fotos.

11:00 a 14:00: Obertura de l'exposició a la Burés sobre els 20 anys d'Agermanament. Al 
matí hi seràn la Teresa i la Pilar. 

13 – 16 h : establirem torns per anar a dinar. 

16:00 – Tots a la parada, continuem la fira

17:00 a 20:00: Obertura de l'exposició a la Burés. Hi seràn la Maria C i la Dolors V. 

18:00 : Sorteig del portàtil a la parada de l'Agermanament (C/Industria 27)

19:00 : fi de la fira, descans abans del sopar.

21:00 : Sopar de germanor al Restaurant Ca l'Elisa. Hi haurà amanides, escalivada, torrades 
amb embotits, carn a la brasa acompanyada de patates fregides i fesolets. De postres crema 
catalana.  Pa, vi  i  aigua inclosos.  Preu 15 € per persona. Hem fet una llista per calcular  
aproximadament el nombre de persones. De moment, som 28 incloent els francesos, però 
pot ser que s'apuntin un parell de famílies més. Hem comentat que qui no s'hagi apuntat a la 
llista  el  dia  de  la  reunió,  però  decideixi  a  última  hora  venir  igualment,  ha  de  trucar 
directament a Ca l'Elisa i dir que els afegeixin al grup, o bé dir-ho a algú de la Junta amb dos 
o tres dies d'antel·lació. El cost del sopar dels francesos va a càrrec de l'associació.

Diumenge dia 20

10:00 / 10:30 :  En principi, les famílies que acollim francesos ens trobarem al supermercat 
Dia i anirem plegats a veure els brocanters, les motos i els cotxes antics. També passarem de 
nou per l'exposició de l'Agermanament on hi haurà la Roser P i la Maria C.

Encara no sabem del cert si es quedaran a dinar o no, però ho acabarem de parlar entre tots  
el dissabte.
 

Recordatori:
 

– La Dolors portarà les copes a la botiga.
– En Toni (Regidor) portarà el programa complet de la Fira.
– Dimecres a les 9 del matí la Teresa i el grup que han preparat l'exposició van a netejar les 

vitrines.

Nota: Com que aquesta acta serà publicada al web de l'agermanament, per tal de protegir la privacitat de les  
persones que s'esmenten en la mateixa i que els buscadors no els puguin indexar (Google per exemple) els 
noms van acompanyats de la inicial del cognom.


