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Estimado/a compañero/a:
El próximo día 17 de mayo, a las 20:30, tendrá lugar en el Rte. La Minerva nuestra
celebración anual, el Día del Colegiado.
En esta ocasión, además de lo habitual, es decir, la imposición de insignias de
plata a los nuevos colegiados, las de oro a los que cumplen sus 25 años de colegiación
y las placas de homenaje para los que ya llevan con nosotros 50 años (son varios los
compañeros merecedores de ellas), se da la circunstancia de que este año además, se
cumplen 40 años de la creación del Colegio de Baleares.
Por todo ello y dado el acontecimiento, esperamos que puedas acompañarnos, no
solo para participar de la celebración, sino también como apoyo a los compañeros que
llevan tantos años ejerciendo la profesión.
La celebración se iniciará con el cóctel de bienvenida, a continuación el acto
académico, para finalizar con la cena. La invitación para el/la colegiado/a será gratuita y
los/las acompañantes abonarán 40 €.
Deseamos poder contar con tu presencia. Para ello puedes confirmar
respondiendo a este correo, a lo más tardar el lunes día 13 de mayo.
Un cordial saludo,

Jose Mª Cardona.
Presidente de la Junta Rectora del COETIB en la Delegación de Menorca.
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Estimat/da company/a,
El proper dia 17 de maig, a les 20.30, tindrà lloc en el restaurant La Minerva la
nostra celebració anual, el Dia del Col·legiat.
En aquesta ocasió, a més de l'habitual, és a dir, la imposició d'insígnies de plata
als nous col·legiats, les d'or als quals compleixen els seus 25 anys de col·legiació i les
plaques d’homenatge per als quals ja porten amb nosaltres 50 anys (són diversos els
companys mereixedors d'elles), es dóna la circumstància que aquest any a més, es
compleixen 40 anys de la creació del Col·legi de Balears.
Per tot això i donat l'esdeveniment, esperem que puguis acompanyar-nos, no
només per a participar de la celebració, sinó també com a suport als companys que
porten tants anys exercint la professió.
La celebració s'iniciarà amb el còctel de benvinguda, a continuació l'acte
acadèmic, per a finalitzar amb el sopar. La invitació per a el/la col·legiat/da serà gratuïta
i els/les acompanyants abonaran 40 €.
Desitgem poder comptar amb la teva presència. Per a això pots confirmar
responent a aquest correu, al més tard el dilluns dia 13 de maig.
Una cordial salutació,

Jose Mª Cardona.
President de la Junta Rectora del COETIB en la Delegació de Menorca.
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