
Convocatórir §1 Trobada dels Cardelús

Figueres-Barcelona 16 de juliol 2018

Benvolguda família,

Aquest any es commeffrora el 25d aniversari de la primera trobada dels Cardelús.

S'ha creat un grup de treball per tal de retre homenatge a1 nostre recordat Alfons i hem
decidit preparar la propera trobada {ámiliar pel dia 13 d'Octubre de 2018 a OIot.

Atesa ia grán tasca de recerca duta a terme per l'Alfons i donat que \ia tenir Íemps
d'acabar l'arbre genealügic, hern pensat que ara és el moment de publicar la seva obra i
per aquest motiu estem preparant I'edició d'un LI"IBI{§ que repartirem el proper i3
d'Octubre a un preu de 20 euro§. També aprofitarem per presentar la Página Web
que s'ha creat per tatr de poder difbndre í actualitzar l'arbre fbmiliar í ia infbrmació sobre

l'origen de la familia i el seu cogfiorn així com també per poder canalitzar les activitats i

no\,etats dels Cardelús"

Ens agradaria la rnáxirna participació dels components de la família pel proper 13

d'Octubre i al mateix temps us agrairern que passeu la noticia a 1a resta de familiars, ja
que no disposem en la base de dades la informació de tothom.

Com hem vingut fent en les anteriors trobades familiars, hern considerat oportú, pels qui
hi wlguin assistir, celebrar $na Mista a l§sslé*sia del TUa d'Olot a les 11h del matí *n
memória dels n,:stres famiiiars difunts. Després de Missa, a les 12 h. ens reunirem al
Parc Noild'Qlot per f,er-nr:s Ia foto del grup i arnb la possibilitat de visitar el Museu dels
Volcans, pels qui ho desirgin" Seguidament cap a les i3,30 h. anirem a dinar al

Restau{eÁrt La Deu. de la mateixa localitat d'Olot.

Per tal de }a millor organització possible de la 6* trobada. dernanem que ens doneu
resposta ab.ans dgl dia 14 de setembre sobre la identitat i nombre de persones de ia
vostra famiiia que vindreu, per poder fer les reserves al Restaurant amb temps suficient.
El preu del dinar será de 25 euros"

Esperem les vostres notícies, prefereniment al eoffeu electrünic
ó.cardelussada@gmail.com que s'ha creat a tal efecte, o bé podeu trusar a §steve
Cardelús (67S-295-918) o a Carlos Cardelús {607-§90-793} o bé si voieu r"espcndre
per coüeu postal, adregar-lo a Carles Cardelús de Baile, Carrer Ccnsell de Cent 286
ler. l'de Barcelona {CP-080ü7}.

Us saludem molt cordialment,

Carios Cardelús de Balle Mario Fábrega Carde!üs
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