
 
 

902 02 00 03  •  www.udima.es 902 88 89 90  •  www.cef.es 
 
 
 

Benvolguda Presidenta, 

 

En ocasió del 40è aniversari de la creació de l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona 

(1973-2013), des del  Grup CEF- UDIMA volem fer-vos entrega de unes beques dotades amb un 45 % de 

descompte sobre els honoraris publicats en les nostres pàgines web (www.cef.es y  www.udima.es), per això 

proposem fer un sorteig per els col·legiats que vulguin participar d’aquesta oferta i que celebraríem a la vostre seu.  

Aquestes beques seran per l`oferta formativa de Febrer/Març 2014 i el guanyadors del sorteig podran 

gaudir de la mateixa o bé la persona designada per ells. 

 
 

Proposta: 

SORTEIG PER AL 40è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL IL..LUSTRE COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS 
SOCIALS DE TARRAGONA 

 
Data del sorteig:  23 de gener de 2014 

Horari: A les 16:30 h.  

Lloc: Seu del Col·legi a Tarragona 

Presidirà el sorteig:  

Sra. Ana Maria Asama Esteve, Presidenta del l’Il·lustre Col·legi Oficial de Graduats Socials de Tarragona. 

Sr. Enrique Cañizares López, Director del CEF de Barcelona i Gerent Adjunt de l’UDIMA  
 

Premis:  

1r. PREMI 
45% de descompte en els honoraris per la realització d’un dels dos catorze 

Graus de la UDIMA (només a distància). 
 

2n. PREMI 
45% de descompte en els honoraris per la realització d’un dels vint-i-nou 

Màsters del CEF o bé de l’UDIMA (presència o distància). 

 
 

3r. PREMI 

45% de descompte en els honoraris per la realització del Curs Superior de 

Seguretat Social i Dret Laboral o del Curs de Tributació Pràctica, ambdós 

del CEF.- (presència o distància). 

 

4rt.PREMI 
 

45% de descompte NORMACEF . 

 
 

Per participar en aquest sorteig, els assistents hauran de complimentar el full adjunt amb les dades 

personals sobre el que sol·liciten la informació i enviar-ho per mail a: infobcn@cef.es o bé per fax 

93.238.65.76, indicant en el assumpte: SORTEIG PER AL 40è ANIVERSARI DE LA CREACIÓ DEL IL..LUSTRE 

COL.LEGI OFICIAL DE GRADUATS SOCIALS DE TARRAGONA, abans del 20 de gener de 2014. 

 

Salutacions cordials,  

 

Sr. Enrique Cañizares López 

Director del CEF de Barcelona i Gerent Adjunt de l’UDIMA 


