Valencia, 11 de noviembre de 2015

Estimado/a asociado/a:

En el marcode la actividad habitual de nuestra Asociación la Junta Directiva ha invitado a
compartir unas horas con nosotros, al President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. En Ximo
Puig i Ferrer.
El acto tendrá lugar el próximo martes 24 de noviembre de 2015, en la sede del Ateneo
Mercantil, en la plaza del Ayuntamiento de Valencia y se iniciará a las 20.00 horas con la
exposición por parte del President de sus planteamientos sobre "Justicia y cambio de ciclo
político en la Comunidad Valenciana".
La cena está prevista para las 21.30 horas y, al finalizar, se abrirá un coloquio con los
asistentes.
Dada la relevancia del invitado y la limitación del aforo del salón reservado, la Junta Directiva
os comunica que para asistir a la cena-coloquio, es necesario el pago por anticipado de su
importe (treinta euros por comensal), mediante transferencia a la cuenta bancaria de la
Asociación (ES17 0030 3116 090 0007 61271) o su ingreso en efectivo en la citada cuenta, a
través de cualquiera de las oficinas del Banco Santander. De una u otra forma, recordad
identificar el pago.
Podéis efectuar la reserva en la forma señalada hasta el viernes 20 de noviembre,
inclusive. No se permitirá la asistencia a la cena a quien no acredite su abono previo.
Esperamos contar con tu compañía. Un cordial saludo.

Juan Antonio Lloret Llorens.
Presidente.
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València, 11 de novembre del 2015

Estimat/da associat/da:

En el marc de l'activitat habitual de la nostra Associació la Junta Directiva ha invitat a
compartir unes hores amb nosaltres, al President de la Generalitat, Molt Honorable Sr. En Ximo
Puig i Ferrer.
L'acte tindrà lloc dimarts que ve 24 de novembre de 2015, en la seu de l'Ateneu Mercantil,
en la plaça de l'Ajuntament de València i s'iniciarà a les 20.00 hores amb l'exposició per part del
President dels seus plantejaments sobre "Justicia i canvi de cicle polític en la Comunitat
Valenciana".
El sopar està previst per a les 21.30 hores i, al finalitzar, s'obrirà un col·loqui amb els
assistents.
Donada la rellevància de l'invitat i la limitació de l'aforament del saló reservat, la Junta
Directiva vos comunica que per a assistir al sopar-col·loqui, és necessari el pagament per anticipat
del seu import (trenta euros per comensal), per mitjà de transferència al compte bancari de
l'Associació (ES17 0030 3116 090 0007 61271), o el seu ingrés en efectiu en l'esmentat
compte, a través de qualsevol de les oficines del Banc Santander. D'una manera o d'una altra,
recordeu identificar el pagament.
Podeu efectuar la reserva en la forma assenyalada fins al divendres 20 de novembre,
inclusivament. No es permetrà l'assistència al sopar a qui no acredite el seu abonament previ.
.

Esperem comptar amb el teu acompanyament. Una cordial salutació

Juan Antonio Lloret Llorens.
President de l’A.V.J.D
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