Auditori ONCE

13 de novembre
Auditori ONCE

Nom i cognoms

Adreça

Telèfon

Nom de la persona o entitat nominada

Gran Via de les Corts
Catalanes, 400.
08015. Barcelona

Com arribar-hi?

METRO
PPl. Espanya L1 L3 L8 /
Rodalies R5 R6 R50 R53 R60
BUS
Gran Via - Espanya
13 52 91 109 H12

Accions a valorar, raons per a la nominació

La butlleta es pot fer arribar a:
ASEM CATALUNYA
c/ Sant Adrià, 20. 08030. Barcelona.
Per correu electrònic a:
info@asemcatalunya.com
Whatsapp: al 619394742

XI
GALA PREMIS
FEM PINYA
Barcelona’21

PREMIS

PROGRAMA

NOMINACIONS

Els premis FEM PINYA s’emmarquen en la
celebració del Dia Nacional de Malalties Neuromusculars (15 novembre) amb l’objectiu de:

Presentació i conducció de la Gala a
càrrec de Sra. Begoña Giralt.

Les nominacions les proposen els socis i sòcies de l’entitat i persones vinculades.

•
•

•

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

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 són mereixedores
d’aquests premis, per la seva aptitud i predisposició a “fer pinya”.

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.

BASES
Consulta les bases al web d’ASEM Catalunya.
www.asemcatalunya.com

18 h - Benvinguda a càrrec de
Sra. Montse Font, vicepresidenta
d’Asem Catalunya.
18.15 h - Acte d’entrega de premis
18.50 h - Concert a càrrec de
la Banda Simfònica de Barcelona.

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.
Hi ha quatre categories:
1)
2)
3)
4)

Premi
Premi
Premi
Premi

a la participació
a la col·laboració
al reconeixement
especial del jurat

Període de nominacions
El període per proposar les persones nominades és del 19 de setembre al 23 d’octubre del
2021.

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 de nominació a l’anvers,
Gràcies!

