Benvolguts socis/col·laboradors,

Amb aquest escrit el volem convidar a donar el seu suport a l’entitat mitjançant la
seva participació al SOPAR SOLIDARI D'ASPANIN que se celebrarà al BCIN el
divendres 31 de gener de 2014 a les 9 del vespre.
El sopar té la finalitat de reafirmar el suport de la societat en la causa d’ASPANIN,
tant amb la presència de vostè, com en l’aportació econòmica que hi fa.
Aquest any, el donatiu es destinarà als diversos serveis que han patit retallades
durant el 2013, amb la intenció de continuar amb la qualitat de servei que oferíem
fins ara.
Amb aquest acte, doncs, li oferim l’oportunitat de tenir a l’hora un gest de
solidaritat i gaudir d’una estona agradable.
Per assegurar una bona organització i facilitar que el sopar sigui una vetllada d’èxits
en tots els sentits, li recordem alguns aspectes importants:
-

Hi ha venda de tiquets de col·laboració de taula 0 disponibles per a tots els qui

no els sigui possible assistir al sopar.
-

Pel caràcter benèfic del sopar, no disposem de tiquets de cortesia. La

col·laboració és de 55 € per menú. Hem decidit mantenir el preu, perquè valorem
moltíssim que ens pugui acompanyar com més gent millor, tot i que la recaptació
hagi de ser menor.
-

Es poden comprar els tiquets per grups de persones que volen seure juntes.

Això cal notificar-ho en fer la compra o la reserva.
-

Es pot fer la reserva a les oficines de l’entitat de dilluns a dijous de 8 a 19h i

divendres de 8 a 14h o via mail a aspanin@aspanin.cat. El dimecres dia 29 és
l’últim dia de reserva d’aquests tiquets.
Esperem poder saludar-lo el proper divendres dia 31 de gener.
Atentament,

Maite Forteza
Presidenta d’ASPANIN
Badalona, 7 de gener de 2014

PS.-Per respecte a les persones que arriben a l’hora i perquè el servei de
restauració tingui la qualitat adequada preguem puntualitat.

