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Apreciado/a compañero/a:
Quiero poner en tu conocimiento que el Colegio celebra el 40 aniversario de su
creación. El acto tendrá lugar conjuntamente con los correspondientes al “Día del
Colegiado” que celebramos anualmente.
La cita es el viernes 7 de junio, a partir de las 18:00 horas y el lugar escogido
es el emblemático Palacio de Congresos de Palma.
Para esta ocasión se ha propuesto la presencia de un invitado sorpresa para
entretener a los asistentes, a parte de los habituales reconocimientos a los compañeros
fallecidos, los colegiados recién incorporados y a los que cumplen 25 y 50 años de
colegiación. Tras el acto institucional se servirá un coctel en la terraza superior del
Palacio hasta la medianoche.
El importe de los tickets será sin cargo para el/la colegiado/a y de 15 € para el/la
acompañante, por lo que te ruego que si estás interesado en asistir, pases a retirarlos
por la oficina colegial del 13 al 31 de mayo (ambos incluidos), siendo imprescindible la
presentación del mismo para el acceso a los actos.
Esperando poder contar con tu presencia, recibe un cordial saludo.

Juan Ribas Cantero.
Decano COPETI Illes Balears.
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Benvolgut/da company/a,
Vull posar en el teu coneixement que el col·legi celebra el 40 aniversari de la
seva creació. L'acte tindrà lloc conjuntament amb els corresponents al “Dia del Col·legiat”
que celebrem anualment.
La cita és el divendres 7 de juny, a partir de les 18.00 hores i el lloc triat és
l'emblemàtic Palau de Congressos de Palma.
Per a aquesta ocasió s'ha proposat la presència d'un convidat sorpresa per a
entretenir als assistents, a part dels habituals reconeixements als companys difunts, als
col·legiats que acaben d'incorporar-se i als que compleixen 25 i de 50 anys de
col·legiació. Després de l'acte institucional se servirà un còctel a la terrassa superior del
Palau fins a la mitjanit.
L'import dels tiquets serà sense càrrec per al/la col·legiat/da i de 15 € per al/la
acompanyant, per la qual cosa et prego, que si estàs interessat a assistir, passis a retirarlos per l'oficina col·legial del 13 al 31 de maig (ambdós inclosos), sent imprescindible la
presentació del mateix per a l'accés als actes.
Esperant poder comptar amb la teva presència, rep una cordial salutació.

Juan Ribas Cantero.
Degà COPETI Illes Balears.
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