
 
 

12 de novembre de 2021 

 

Benvolgut Soci: 

 

                       Mitjançant el present escrit la nostra Entitat us vol informar que aquest 

any tornarem celebrar-ho tots junts fent un gran SOPAR DE SOCIS i també en aquest 

acte atorgarem el XIV PREMIS AAMA60 a una persona d’importància rellevant dins 

el món musical dels anys 60. 

 

Aquest sopar es farà : 

El dissabte, dia 4 de desembre a les 9 del vespre. 

Lloc : S’AGARÓ HOTEL **** – Platja de Sant Pol – S’Agaró 

Tel: 972  32 52 00 – e-mail:  sagaro@hotelsagaro.com 

 

El menú serà el següent : 

1er. Plat: Caneló  de llamàntol amb crema 

d’escamarlans.   

2on. Plat a escollir : 

- Rap al forn amb patata panadera. 

- Melós de vedella amb demiglacé de 

     trompetes de la mort 

Postres: Sorbet de llimona al cava. 

Vins : Blanc i negre de la casa, aigües minerals i 

cafè. 

 

El segon plat s’haurà d’escollir entre carn o peix i ho haureu de dir a l’hora de fer la 

reserva.  

 Preu pels Socis = 28,- € i pels no Socis = 35,- €. 
 

                      L’hotel aquest any ha tingut el detall de fer-nos el preu del menú més 

econòmic, sense rebaixar la qualitat del sopar.                       

 

En el transcurs d’aquest acte, actuarà el grup musical THE BAZAGA’S, que 

tantes bones estones ens han fet passar en vetllades anteriors. Podrem gaudir de la 

música en viu d’aquest conjunt que ens farà ballar i recordar la nostra joventut amb 

les cançons dels prodigiosos 60’s. 

 

Per assistir a aquesta trobada cal fer una reserva prèvia trucant als telèfons que tot 

seguit us detallem: 

 

 

Zona de la Garrotxa i Pla de l’Estany :     EDUARD MERINO  – Tel : 609 372 926 

Zona del Baix Empordà, Gironès i resta :  ALFONS HEREU - Tel:  676 060 566 

                                                            JAUME GARCIA – 972 32 12 09 –  635 476 302 



 

                         El cobrament del sopar es farà a l’entrada de l’Hotel. 

                          

                         És molt important que totes les persones que estiguin interessades a 

assistir-hi, facin la reserva en ferm el més aviat possible, ja que l’Hotel ens demana 

que ho fem amb temps. 

        

El que us voldríem demanar per favor és que evitéssiu de fer anul·lacions, sempre 

que no fos un cas de força major, ja que ens veiem obligats a liquidar un import 

inicial per persona.  

 

ES PREGA QUE ESTEU A L’HOTEL A LES 9 DEL VESPRE AMB MOLTA PUNTUALITAT. 

 

                           Per a qui es vulgui quedar a dormir a l’Hotel S’AGARÓ,  demanem 

formalitzar el més aviat possible la vostra reserva al telèfon o e-mail a dalt indicat. El 

preu de l’habitació doble amb esmorzar inclòs serà de 65,- €, taxa turística a part. 

 

                          La data màxima per reservar plaça per a aquest sopar, serà  el dijous 

dia 2 de desembre. 

 

                           Tot esperant la vostra assistència, rebeu una sincera salutació dels 

vostres companys d’AAMA60. 

 

             ALFONS HEREU I RUAX                         JAUME GARCIA I VALL-LLOSERA 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA ANEXA : 

 

SONÀMBULS DELS 60 és un Programa de 

Ràdio 

 

Cada dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio 

Sant Feliu 107.0 

O bé per Internet a la Web de Ràdio Sant 

Feliu de Guíxols on-line 

Esperem poder-nos retrobar a les ondes 

radiofòniques. 
 

 

 


