Benvolguts col·legiats,
Benvolgudes col·legiades,
Ens plau convidar-vos a la Festa Professional, que tindrà lloc el proper dissabte 18 de maig.
Es realitzarà una visita guiada a la Sagrada Família seguida d’un dinar al DHUB.
Com ja és habitual també es lliuraran els guardons als gestors que fan vint-i-cinc i cinquanta anys de vida
corporativa, els títols de gestor administratiu, i es reconeixerà els nous col·legiats. A més, es donarà la medalla
al mèrit a la professió, que aquest any s’atorga Al Sr. Carlos Pérez del Valle, rector de la Universitat Abat Oliba.
Per gaudir d’aquesta vetllada només haureu d’abonar 35 euros* per persona.
La data límit per poder inscriure’s és el dia 8 de maig de 2013.
Us hi esperem!

*IVA no inclòs

Programa
18 de maig de 2013
Visita al Temple de la Sagrada Família.
10:00 Trobada dels assistents a l’Hotel Ayre Roselló (C/ Roselló, 390. Barcelona).
Durada aproximada de la visita: 1h
Edifici Disseny HUB Barcelona (DHUB) (Pl. De les Glòries, 37. Barcelona –al costat de la Torre Agbar-)
13:00 Aperitiu
13:30 Lliurament de guardons
15:00 Dinar
16:30 Activitats lúdiques
18:00 Fi de festa

Inscripcions i contacte
Podeu fer la vostra reserva o demanar més informació a través del correu electrònic colcatalunya@gestors.cat o al telèfon
93 317 06 86.

Com arribar?

DHUB
Pl. De les Glòries, 37. Barcelona

Hotel Ayre Roselló
C/Roselló, 390. Barcelona

Si us estimeu més transport públic
Preneu la línia 2 de metro (línia lila) a la parada Sagrada
Família. Aneu direcció Badalona Pompeu Fabra. Després
de 2 parades baixar al Clot.
Preneu llavors la línia 1 (línia vermella) direcció Hospital
de Bellvitge. Baixar a la parada següent, Glòries.

Si veniu en cotxe, aquí teniu un plànol amb la localització dels aparcaments
Punt de trobada
Sagrada Família:
Hotel Ayre Rosselló

Punt de trobada visita Sagrada Família:
Hotel Ayre Rosselló

Disseny HUB
Barcelona
Ubicació de la
porta d’entrada

