
   
Girona,  6 de maig de 2013 

     

Benvolgut/da amic/ga, 

 

Enguany, per a celebrar la festivitat del nostre patró Sant Isidre, hem pensat 

d’organitzar una visita a la Finca Mas Genover de Vilanant, Alt Empordà i tot seguit  

un sopar a la mateixa finca. El dia que t’has de reservar és el proper divendres, dia 

17 de maig. 

 

La finca Mas Genover té unes 250 ha i fou afectada parcialment per l’incendi de 

l’any passat. El Foc fou aturat a la zona pasturada. A la finca s’hi han realitzat 

treballs d’estracció de tot la fusta cremada. La finca disposa també d’un vedat de 

caça intensiu, d’un turismo rural. A més tambe hi ha una explotació extensiva de 

vaques, s’estan recuperant les oliveres i es conrea el cereal. 

 

Dins la finca s’hi trova la casa de turisme rural mas Coquells ,que és on soparem. 

 

 

PROGRAMA. 

 

19.00 h  Punt de trobada. L’hora de trobada és a les 19 h davant 

l’ajuntament de Vilanant, per fer la visita, i a les 21 h a Mas 

Coquells, per qui vulgui venir directament a sopar.  

 

19.00 h   Visita a la finca Mas Genover  

 

21.00 h  Sopar a la casa de turisme rural Mas Coquells  

 

Preu 

Adults: 27,5 euros 

 

Nota: s’adjunta  menú i mapa d’accés i dades contacte restaurant. 

 

Et prego que confirmis la teva assistència a través del formulari d’inscripció a la 

web del Col·legi, abans del dia 15 de maig, indicant el nombre de persones. 

 
El pagament es farà per domiciliació bancària al número de compte on es passa la quota 

del col·legiat/da.  

 

 

Esperant que ens puguem trobar em el dinar rep una forta abraçada dels teus 

amics. 

 

                                      
 Josep Maria Dilmé i Ferrer   Imma Malet i Prat  

          DELEGAT GIRONA    VOCAL GIRONA 
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