PREMI NACIONAL DE CULTURA POPULAR 2000

ASSEMBLEA GENERAL 2008
Barcelona, 21 de desembre de 2008

Benvolguts amics, geganters/res,
Per la present us convoquem a la propera Assemblea General Ordinària de
l’Agrupació de Colles de Geganters de Catalunya que tindrà lloc el dissabte dia
7 de febrer de 2009 a:

SOCIETAT CULTURAL “LA VICENTINA”
C/ Rafael Casanova, 4
(a 50 mts. del Ajuntament)

S A N T VICENÇ DELS HORTS
Telèfon de contacte per qualsevol incidència, habilitat exclusivament
pel dia 7 de febrer és el 629 72 85 31

Us adjuntem l’ordre del dia de l’Assemblea i si ho creieu oportú d’incloure algun
tema més, ens ho feu saber 15 dies abans de la seva celebració.
També us adjuntem l’acta de l’Assemblea General Ordinària celebrada a Sant
Joan Despí el 9 de Febrer de 2008.
INSCRIPCIONS
El dia de l’Assemblea, a la taula d’inscripcions podeu utilitzar com identificació
de la colla la targeta de soci de l’any 2008 i d’acord amb el punt 2n de l’article 2
del Reglament de Règim Intern “en les Assemblees Generals la colla haurà
d’ésser representada pel seu cap de colla o president o altre persona de la
mateixa colla que hagi estat autoritzada per escrit en el document autoritzat per
l’Agrupació”.

Us esperem a Sant Vicenç dels Horts
Cordialment,

Albert Moya i García
President de l’A.C.G.C.
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Us fem saber que el dia de l’assemblea hi haurà preparat un menú pels
assistents que ho desitgin.

Quan ho tinguem enllestit ho penjarem a la web
www.gegants.cat on podreu consultar el preu i el menú.
També podeu trucar al
per fer la reserva.

de

l’A.C.G.C.

606 98 42 91 on se vos informarà del procediment
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