[logotips oficials: projecte, centre organitzador...]

MODEL CARTA D’INVITACIÓ A PARTICIPAR EN UNA TAULA RODONA
Estimat Sr/a [Nom I cognoms],
Ens posem en contacte amb vostè amb motiu de [descriure el motiu: projecte / programa /
residència...] [Si s’escau, nom del projecte / programa / residència...].
El [projecte / programa / residència...] consisteix en:
1.
2.
3.
4.

[Temàtica/Camp]
[Agents culturals implicats]
[Lloc, dates]
Objectius

Amb motiu de la realització del [descripció del motiu: projecte / programa / residència...], ens
plau convidar-lo a participar en la taula rodona que tindrà lloc a [lloc] el [dia] de/d’ [mes] de
[any] dins del seminari / cicle o activitat [títol del seminari].
La taula rodona girarà a l’entorn de [descriure de manera general la temàtica de la taula
rodona] amb títol [nom de la taula rodona]. Els objectius són [descripció dels objectius] i
s’adreça [tipus de públic].
Considerant les característiques de l’activitat, i tenint en compte el seu treball i la seva
experiència i reputació professional, creiem que seria enriquidor comptar amb la seva
aportació. Seria pertinent comptar amb una presentació de màxim [número de minuts] sobre
[temàtica sobre la que ha de parlar el convidat].
El pressupost que disposem per la seva intervenció a la taula rodona és de [XX,XX €], una
quantitat que inclou els honoraris i les despeses de dietes, transport i allotjament [si s’escau]
amb impostos [inclosos / no inclosos].
[En el cas que se celebrin més taules rodones o conferències]. Durant [descripció del motiu:
projecte / programa / residència...] també es realitzaran [número de conferències]
conferències:
-

[Nom de la conferència], a [lloc], el [dia] de / d’ [mes] de [any].
[En cas de necessitat, ampliem el llistat per recollir totes les conferències].

En cas que estigui interessat i que tingui disponibilitat, li agrairia que ens ho confirmés el més
aviat possible, per poder tancar la proposta de programa, el qual li enviarem tot seguit per tal
que pugui conèixer la proposta completa en quant a continguts i participants en la taula en la
que l’hem convidat.
Moltes gràcies per endavant,
Cordialment,
[Nom i cognoms del representant]
[Càrrec] [Centre]
[Nom / codi del projecte, si s’escau]

