FUNDACIÓN ROSALíA
Df, CASTRO

@

cnse oe noseríe

Estimado hostaleno/ a:

A Flndaclón Ro&lfa de Cast¡o qu@ comemo¡d o Día de Rosalia,.omo xa

corezou
en

a facer o ano

¡oü¡, ro¿d, (1880)

adversidades que

a

Con el non só log¡a

paedo, lembrado

e no que unha

roded

e ás súás

"Miña casiña, meu lar", incluido

o poema

muller pobre .onta .omo coÉEue, lronte ás
propias penurias, la.er un "caldo de glona".

alirentm€ e sbrsivn: m

súa

huildade

llre

e ao pé do

da

O caldo que se vai desoibindo ó longo do p@ma cos seu6 ingredientes

(au8a s.l,

hro,

defmdia en

verzas) e que incorpora o "¡olo do pote", responde ó quÉ Picadillo

¿Esba e que el

1905 como .aldo Br¡qo

niqudla

con Iabas, tar¡én

chatudd fenóns, e pata.as cortadas.
o que

se

pretende

é

que Gáli.ia lembre a Rosaüá no seu dja

.oñpaltindo m

luges públicos ou no dbiente fúilia. este caldo dos humildes, o dúia mulle.
que ñ6 iepresenta a todós, com R@li4 Por iso che pediños que participes destá
.elebración

imlündo m carta ou

mneúa

celebi

de

en Gali.ia e

gastronómica popular

e

nas

tap6

¡o mundo o que nos une:

unha leferencia galega

e

e na

nosa páxina web 6erán

.ela.ionados .o evento,

Se vas

a nosa

culru¡a

universal como é Rosalia.

!€lriftnte ,6¡Ín8 ou
dera¡gables iódolos materiais e text$

Pdá potencid sta párti.ipa.ión a.tiva c¡edemos

.a,.do

gloia". Seiiá uniE

dese dia ó "Caldo de

o

paiticipa. ponie en c@tacto con¡osco pala fi8úraies

na listare de locais adheridos e facerche chegd o mantel de papel deseñado

ftasión

e

que ágora che adxuntaños. E

nñ

pda a

dubides en eknbünG se tes tamén

.alquera coñulta que fá.ú: funda.tunrosaliadecash o@)mail com.
Espero que a proposta sexa do ieu

i

€

n,:aq¡on

€

agradezo de

áteftin

a túa

nóüia,le ca,bo

A Mataroa Pad¡ó¡, 29 de xaneiro de 2018

