MEMORIA ACTIVITATS 2015
FUNDACIÓ CATALANA PRIVADA DE LLARS RESIDENCIALS PRO PERSONES AMB
DISCAPACITAT INTEL-LECTUAL
XVII Concurs de Pintura i Dibuix
Art i creativitat de les persones amb discapacitat intel-lectual

Des de els anys 1999 aquesta Fundació ha desenvolupat un seguit d´activitats
culturals en pro de les persones amb discapacitat intel-lectual.
Així, és ja tradicionals els concursos de pintura i dibuix de la Fundació Catalana arreu
de tot Catalunya, amb una participació de més de 8.545 persones i amb la
participació de més de 506 centres, en aquest periode de 17 anys, Centres
Ocupacionals, Cet, Soi, Escoles i Centres de Lleure de persones amb discapacitat
INTEL-LECTUAL.
Atés el desenvolupament d´aquestes activitats, la Fundació es va plantejar, inserir
expresament en aquesta versant de promoció d´activitats culturals en benefici
d´aquestes persones, afavorin el desenvolupament en especial l´atenció, a la
creativitat, mitjançant el dibuix i la pintura .
Les activitats del XVII Concurs de Pintura i Dibuix per persones amb discapacitat
intel-lectual, com cada any, és celebren en el recinte de “el Corte Inglés” de Cornellà,
amb la exposició dels Dibuixos i Pintures presentades durant 10 dies (20 al 31
d´0ctubre),
el dia 21 d´octubre és van donar els premis, així com també els obsequis de les
empreses col-laboradores que ens van donar per aquest fí ,Industrias Titán,S.A.,
Fundació C.F.Barcelona, al finalitzar l´acte “el Corte Inglés” va obsequiar amb un
refrigeri a tots els presents.
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El número de persones assistents en el Corte Inglés d´aquest any, ha sigut molt alt,
sobre unes 450 persones amb discapacitatat intel-lectual , més acompanyants dels
respectius ,Centres Ocupacionals, SOI, STO, Cets, Residencies, Escoles, etc.
Per tant podem resumir que el número de persones i partcipants d´aquest any, han
sigut unes 525 i el número de Centres 36.
Tots el concursants tenen una medalla per concursar, tal com diuen, les bases del
Concurs, TOTS SON GUANYADORS.
Per a nosaltres el número de persones que directament és beneficien d´aquest
concurs és sobre unes 545 PERSONES.
La Fundació Catalana de Llars Residencials, posa en marxa el nostre projecte en el
món virtual i digital amb la web “museudelesllarts.org”, El nostre somni es poder fer
una gran divulgació global de les obres dels protagonistas i del nostre concurs anual,
així com de la feina que fan els centres de día, i entitats que els ajuden a mantener
viva la il.lusió.

El resultats per a la Fundació Catalana es de creixement continuat en el temps, es
sense cap dupte, un concurs capdavanter a Catalunya.

Isabel GARCIA
Presidenta

Fundacio llars residencials.org – museudelesllarts.org – 620. 555.569

