FULL NOMINACIONS

Nom i Cognom

Us esperem a
CASA DEL MAR
C/Albareda 1-13
08004 Barcelona

Adreça

Telèfon

Nom de la persona/entitat nominada

Accions a valorar, raons de la nominació

La butlleta es pot fer arribar a:
ASEM CATALUNYA
C/ Sant Adrià, 20 - 08030 Barcelona
o per correu electrònic a:
info@asemcatalunya.com

VIII GALA PREMIS
FEM PINYA
10 DE NOVEMBRE DE 2018

18:00H

PREMIS

Els premis FEM PINYA s’emmarquen en la
celebració del Dia Nacional de Malalties
Neurmusculars (15 novembre) amb l’objectiu
de:
• Promoure i incentivar la participació dels
socis i sòcies de l’entitat
• Potenciar el sentiment de pertinença i
compromís social amb la missió d’Asem
Catalunya.
• Reconèixer el compromís amb l’entitat de
persones i institucions.

NOMINACIONS
PROGRAMA

La gala DEL VII Premis Fem Pinya començarà a
les 18:00h.

Les nominacions les proposen els socis i sòcies
de l’entitat i persones vinculades, que tindran tot
l’estiu per rumiar-hi.

Gala:
•

Salutacions del president ASEM Catalunya

•

Presentació i dinamització de la gala

A càrrec de:
Aquest reconeixement és fruit d’un procés
participatiu en el qual els socis d’Asem Catalunya han nominat a aquelles persones i/o
entitats que al seu entendre son mereixedores
d’aquests premis, per la seva aptitud i predisposició a “fer pinya”.

NOMINACIONS

Begoña Giralt
Sòcia
ASEM Cat

Totes les nominacions tenen un enorme valor,
tant per l’entitat com pels socis i sòcies. El valor radica en l’agraïment i en el nostre col·lectiu, l’agraïment esdevé el sentiment que ha de regir les nostres actuacions.
Hem de donar gràcies per tot el que es fa, perquè en realitat, encara queda molt per fer!
Hi ha 4 categories:

•

Entrega dels premis Fem Pinya

1) premi a la participació,

•

Actuacions:

2) premi a la col·laboració
3) premi al reconeixement

JURAT

4) premi especial del jurat
El jurat estarà compost per cinc persones,
membres de la Junta Directiva, membres del
Comitè d’Experts, membres de l’Equip Tècnic i
professionals de reconegut prestigi.

Grup de
dansateràpia
d’ASEM
Catalunya

Concert de
PETITET,
el rumbero
que va
aconseguir
l’impossible

BASES
Consulta les bases al web d’Asem Catalunya.

www.asemcatalunya.com

#PREMISFEMPINYA

Període de nominacions
El període per proposar les persones nominades
és del 12 de setembre al 21 d’octubre 2018.
Les candidatures es poden presentar a través
del formulari adjunt.
Cal indicar el nom de la persona nominada, les
dades de contacte i argumentar i valorar els motius que la fan merèixer la distinció.

Omplir full nominació a l’anvers, gràcies!

