
Resum de la Reunió del 25/10/2013

1. Balanç Fira de “Vins et Saveurs”

Vam  ser  molt  ben  acollits,  com sempre,  però  aquesta  vegada,  malgrat  tot  l'esforç  que 
representa comprar els productes,  anar-los a buscar,  el  viatge i  tot  plegat,  no ha sortit  a 
compte. Comentem que hi ha un recull de fotos i la notícia sobre la fira a la nostra pàgina 
web http://anglesvaux.wordpress.com

2. Fira de Sant Antoni

Com l'any passat, tindrem una parada de l'agermanament al c/ Indústria davant de l'HCA. 
Demanarem 2 carpes a l'ajuntament, més dues que ja tenim. Encara no sabem qui vindrà 
dels francesos. Tant bon punt com ens ho confirmin, avisarem a les famílies corresponents 
per veure si els poden acollir. Si no poden, demanarem col·laboració a les altres famílies de 
l'associació. 

Segurament, farem com l'edició passada, és a dir, anar a sopar tots plegats el dissabte de la 
fira (ja demanarem pressupostos). Hi estaran convidats tota la gent de l'associació i amics 
seus,  representants  de  l'ajuntament  i  qualsevol  persona  aliena  a  l'agermanament  que 
manifesti que vol assistir-hi (en aquest cas haurà d'avisar a la junta). 

3. Proper intercanvi 2014

Les dates seràn el 16, 17 i 18 de maig de 2014, coincidinta amb l'últim cap de setmana del  
Temps de Flors  a Girona.  La idea és  portar-los el  dissabte a  veure les  flors.  La resta 
d'activitats s'acabaran de perfilar més endavant. 

Es preveu que també vindran joves d'entre 13 i 18 anys (estem pendents de saber quants).
També hi haurà intercanvi a nivell de pintors, però concretarem més endavant.

Hi ha un matrimoni nou, amics de la senyora que va sempre a casa de la Lluisa i en Jordi. 
Com que es preveu que sigui un intercanvi de llarga durada, s'haurà de buscar uns nous 
corresponsals.  En  cas  de  no  trobar-ne,  miraríem  de  trobar  encaix  entre  les  famílies 
associades. En qualsevol cas, confirmem ja que són benvinguts i que els esperem.

4. Sopar 16 de novembre a la Burés

Hi haurà desfilada de moda (bosses artesanals i joieria), sopar i música amb en Josep Ma 
d'Avinyó. Per sopar, donarem el mateix que en el sopar del 4 de maig ja que els assistents 

http://anglesvaux.wordpress.com/


van comentar que era molt bo. 

Comentem també que, tot i que no ho diu la publicitat, és un sopar popular i que no hi 
hauran  els  francesos,  sinó  que  és  per  recaptar  fons  per  finançar  el  proper  intercanvi 
d'agermanament de l'any vinent. Preguem als associats que ho diguin a les seves amistats i 
coneguts.

D'altra banda, pel que fa a l'organització de la festa, demanem la col·laboració dels associats 
per venir a ajudar, tal com es va fer la vegada anterior, a xucar el pa amb tomata, coure la 
carn,  col·locar  cadires,  etc.  Atès  que  la  festa  començarà  a  les  20:30,  seria  convenient 
començar els preparatius a les 19:30. Qui pugui venir li ho agrairem. 

Ens pregunten si en vendre els tiquets es poden fer colles. Atès que hi ha 4 botigues del 
poble que vendran tiquets, no és possible situar la gent sobre un plànol per que una botiga no 
sabrà els llocs reservats per l'altre. Així doncs, hem pensat que, per no donar massa feina a 
les botigues que vendran els tiquets, aquestes informin a la gent que vol anar en colla, que al  
menys una persona de la colla arribi puntual i hi hauran retoladors per a que ells mateixos 
marquin l'emplaçament de la seva colla sobre les estovalles o col·loquin una cartolina.

Atès que l'escenari de la Burés ha quedat com un teatre (veure fotos al butlletí de les cortines 
que han posat), comentem que la desfilada tindrà lloc a la part de davant d'aquest. Quan la 
gent arribi, ja estaran col·locades les cadires a davant de tot de l'escenari. La gent marcarà el 
seu lloc a les estovalles i tot seguit s'anirà a asseure prop de l'escenari. Un cop acabada la 
desfilada, cadascú agafarà la seva cadira i es dirigirà al seu lloc a la taula. Tot seguit, es 
començarà a servir el sopar.

Finalment, comentem que la publicitat d'aquesta festa surt a la contraportada del butlletí que 
s'està repartint, però que de totes maneres hem fet 2000 fulletons per repartir bústia a bústia.
Des de la junta, agraïm molt que a majoria d'assistents s'han ofert a ajudar en les tasques de 
repartiment en el seu carrer i carrers adjacents. 

Fixem la data d'inici del repartiment durant la setmana després del 1er de novembre. Els 
tiquets es portaran a les botigues abans del dia 1 i se'ls explicarà com han de separar-los del 
talonari, ja que una part del tiquet s'haurà d'entregar a l'entrada del recinte, i l'altra part se 
l'haurà de quedar la persona assistent per participar en el sorteig de joies.

 


