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DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2022
A benefici de la Fundació Amics Joan Petit
Nens amb Càncer

Divendres, 20 de maig de 2022 · Casal de Vilafranca
La Nit Solidària és un esdeveniment lúdic, festiu, solidari i obert a tothom, que des del 2005
organitzem el Rotary Club de Vilafranca del Penedès per recaptar fons per a una causa, tant
d’àmbit local, estatal o fins i tot internacional. Al llarg d’aquestes 14 edicions, s’han recollit
més de 550.000 euros, que s’han destinat a projectes i entitats com Sant Joan de Déu, Cáritas,
mines anti-persona, Haití, Fundame (Atrofia Muscular Espinal), Fundació L’Espiga, Síndrome
de Rett, el Rebost Solidari, el centre Ricard Fortuny (alzheimer), El Turó Salut Mental, la Basílica
de Santa Maria, la Fundació Enriqueta Villavechia, la Fundació l’Espiga i la Creu Roja.
La Fundació Amics Joan Petit, Nens amb Càncer, és una fundació creada fa 22 anys per lluitar
contra el càncer infantil, en especial els càncers cerebrals i del sistema nerviós. Inicialment
coneguda per la organització anual del torneig benèfic de hoquei Joan Petit, que anualment se
celebra en una ciutat diferent de Catalunya, ha anat desenvolupant també accions en hospitals,
programes formatius, activitats lúdiques, exposicions, tot amb l’objectiu de recaptar fons i
sensibilitzar sobre el càncer infantil.

Projectes on es destinaran els beneficis recollits:
Recerca de noves teràpies per tumors cerebrals infantils
Recerca de noves teràpies per a sarcomes

COM COL·LABORAR-HI
· ASSISTÈNCIA AL SOPAR
Compra de tiquets pel sopar del 20 de maig
de 2022 trucant al telèfon 93 817 27 62,
o contactant amb membres del Rotary.
Preu: 85 €
Fer ingrés al núm.
ES82 2100 0033 1302 0146 8045

· PATROCINI / COL·LABORADOR
(Vegeu-ne els detalls a continuació)
· DONACIONS FILA ZERO
Fent donacions espontànies al
compte solidari
ES82 2100 0033 1302 0146 8045

PATROCINADORS
DIFUSIÓ:
• Presència principal en les comunicacions en premsa.
• Presència en la pàgina d’agraïments de manera principal.
• Presència en els díptics i altres elements que s’editin (grandària del logotip gran).
• Presència publicitària principal al lloc de l’esdeveniment:
-Projecció del logotip durant l’esdeveniment
-Panells amb el logotip
• Taula personalitzada en el lloc de l’esdeveniment.
• Enviament acord de signatura als mitjans.
• Presència al newsletter via e-mail.
• Presència destacada al web www.nitsolidaria.com
RELACIONS PÚBLIQUES:
10 invitacions a l’acte
DEDUCCIÓ FISCAL:
Empreses: 35% de l’import deduïble a l’Impost de Societats
Particulars: 25% de l’import deduïble a l’IRPF

COL·LABORADORS
NIVELL 1

NIVELL 2

DIFUSIÓ:
• Presència en la pàgina d’agraïments.
• Presència en els díptics i altres elements
que s’editin (nom de l’empresa)
• Taules personalitzades amb el nom de
l’empresa o entitat.
• Presència publicitària en el lloc de
l’esdeveniment:
-Projecció del logotip
-Panells amb el logotip
• Presència en el newsletter via e-mail.
• Presència al web.
RELACIONS PÚBLIQUES:
10 invitacions a l’acte
DEDUCCIÓ FISCAL:
35% empreses · 25% particulars
DONACIÓ:
a partir de 1.500€

DIFUSIÓ:
• Presència en la pàgina d’agraïments.
• Presència en els díptics i altres elements
que s’editin (nom de l’empresa)
• Presència publicitària en el lloc de
l’esdeveniment:
-Projecció del logotip
-Panells amb el logotip
• Presència en el newsletter via e-mail.
• Presència al web.
RELACIONS PÚBLIQUES:
2 invitacions a l’acte
DEDUCCIÓ FISCAL:
35% empreses · 25% particulars
DONACIÓ:
a partir de 500€

