D. Lluis Benajam
Barcelona, 31 de Gener de 2013
Benvolgut amic Lluis,
Com aVice-Presidenta de l'Associació Gent de Cinema, tinc el plaer de comunicar-vos la
decisió presa per la Junta Directiva d’aquesta Associació, per la qual us ha estat atorgat el Premi
a la Dedicació al Cinema.
L'entrega d’aquest Premi s’estableix dins de les activitats que durà a terme la nostra Associació i
vull testimoniar-li el nostre respecte i agraïment per la seva assistència en aquest Acte.
L’Acte, en el que esteu com a convidat d’honor amb un acompanyant, tindrà lloc el divendres 1
de Març a les 20.30h al Cinema CinemaCity de Santa Coloma de Gramanet i constarà com
veureu en el programa de dues parts diferenciades, el lliurament oficial de Premis i un sopar
servit a la sala Vip del Cinema.
L'Associació Gent de Cinema va néixer fa cinc anys amb la voluntat d’organitzar activitats
lúdiques, festivals audiovisuals, entrega de premis de fidelitat, realització d’actes de promoció,
educació dins de qualsevol àmbit del sector cinematogràfic i audiovisual, en especial a les àrees
d’exhibició, distribució i producció.
Des de l'Associació confiem en la vostra assistència i poder repetir l’èxit dels anys passats,
tornant a gaudir d’una nit cinematogràfica inoblidable.
Fins el dia u, una forta encaixada,

Consol Berbel Sánchez
Vice Presidenta Associació Gent de Cinema
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VI SOPAR I ENTREGA DE PREMIS DE L’ASSOCIACIÓ GENT DE CINEMA
ES DURÀ A TERME DIVENDRES 1 DE MARÇ EN EL CINEMA CINEMACITY,
Avda. Francesc Macià 90, 08924 Santa Coloma de Gramenet, Barcelona

-

RECEPCIÓ A LES 20.30 HORES

-

COMENÇAMENT DE L´ ACTE 21.00 HORES

-

ACTE:

-

CLOENDA i foto de família.

-

SOPAR-CÀTERING EN EL HALL DES DE LES 22.00 FINS 23.30 HORES

- Resum de les Activitats fetes per l'Associació durant el 2012.
- Entrega de Premis a la dedicació al Cinema.
- Resum Cinememory
- Proposta Activitats 2013
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