
Divendres, 1 de juny de 2018

Organitza: Coordina:

A benefici del Centre per a discapacitats de la Fundació l’Espiga
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 2018



CARTA DE PRESENTACIÓ

                            Gener de 2018, Vilafranca del Penedès 
  
Benvolgut Sr/Sra.

Ens posem en contacte amb vostè un any més per presentar-li una nova edició de la Nit 
Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès, de la que aquest 2018, en celebrarem 
13 anys, i que es durà a terme el divendres dia 1 de juny, com ja és habitual, en el marc del 
Casal de Vilafranca del Penedès.

En aquesta edició. la Nit Solidària, destinarà els seus beneficis a la Fundació l’Espiga, una 
entitat pendesenca, amb la que ja vem col.laborar l’any 2008, amb l’bjectiu d’equipar un 
centre per discapacitats. Motivats pel bon funcionament del mateix, i per la necessitat 
d’ampliar les seves instal.lacions, des de el Rotary Club, destinarem en aquesta edició tots 
els nostres esforços a poder assolir novament aquest objectiu.

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 12 edicions, s’han 
recollit gairebé més de 500.000 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 i la Fundació Enriqueta Villavechia.

És per tot això que a continuació trobarà un extens programa de patrocini i col·laboració, 
amb diferents modalitats per adaptar-se a una organització com la seva. 

Agraïm per avançat la seva dedicació i solidaritat i ens posem a la seva disposició per aclarir 
qualsevol dubte sobre l’esdeveniment.
 
Moltes gràcies per la seva col·laboració.

 
Cordialment,

Josep Maria Casan
President del Rotary Club de Vilafranca del Penedès
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13 ANYS DE LA NIT SOLIDÀRIA
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Aquest 2018, el Rotary Club de Vilafranca del Penedès, celebra 13 anys de la seva Nit 
Solidària. Sempre en el marc del Teatre Casal, el divendres 1 de juny de 2018, es durà a 
terme el tradicional sopar benèfic, que en aquesta ocasió anirà a benefici de la Fundació 
l’Espiga.

La Nit Solidària és un acte lúdic, festiu, solidari i obert a tothom, que té com a principal funció 
la recaptació de fons per a  una causa i la seva repercussió pública en la societat civil. La Nit 
Solidària és la suma de diferents activitats i accions que acaben en un sopar en el que es 
realitzen diferents activitats complementàries com sortejos o un espectacle musical. 

Actualment ja s’han dut a terme 12 edicions: 

2017 12a Nit Solidària a benefici de la Fundació Enriqueta Villavechia.
2015 11a Nit Solidària a benefici de la Basílica de Santa Maria.
2014  10a Nit Solidària a benefici del Turó Salut Mental.
2013  9a Nit Solidària a benefici del Centre Ricard Fortuny, per   

      tractaments de l’Alzheimer. 
2012  8a Nit Solidària a benefici de l’associació Ressò.
2011 7a Nit Solidària a benefici de Cáritas Interparroquial.
2010 6a Nit Solidària a benefici d’Haití.
2009 5a Nit Solidària a benefici de la Síndrome de Rett.
2008 4a Nit Solidària a benefici de la Fundació L’Espiga.
2007 3a Nit Solidària a benefici de la Fundació Atròfia   

 Muscular Espinal.
2006 2a Nit Solidària a benefici de la Fundació Sant Joan de Déu per 
                    la lluita contra el càncer infantil. 
2005 1a Nit Solidària a benefici de la fundació Pax per la lluita contra 
                    les mines antipersona.



XIFRES DELS 12 ANYS DE LA NIT SOLIDÀRIA
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2005-2017

XIFRES TOTALS
NIT SOLIDÀRIA
2005-2017

ASSISTENTS

COL.LABORADORS

PATROCINADORS

4788

430

61

478.627,39€RECAPTACIÓ



BENEFICIARI / OBJECTIUS
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Ampliació de la Residència Graupera
de la Fundació l’Espiga

La Fundació l’Espiga és una entitat penedesenca dedicada a donar resposta a les necessi-
tats de persones joves i adultes amb paràlisi cerebral i etiologies similars, persones que 
presenten greus discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.

Amb l’aportació de la Nit Solidària, s’equiparan 8 noves habitacions a la Residència Grau-
pera que gestiona l’entitat, projecte en que el Rotary Club de Vilafranca ja va col.laborar 
l’any 2008. Aquestes 8 places addicionals disposaran de majors mesures de seguretat, 
espais independents per serveis d’infermeria, així com a tot l’equipament imprescindible 
per poder funcionar amb la major normalitat possible.

Els objectius principals del projecte són:

· Millorar la qualitat de vida de les persones joves i adultes amb paràlisi cerebral i etiologies 
similars que per diferents raons no poden viure amb la seva família.

· Garantir unes adequades places residencials a les persones que requereixen assistència 
integral.

· Dotar de recursos i respir a les famílies que tenen al seu càrrec a una persona amb neces-
sitats d’assistència integral.



COM COL·LABORAR
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· ASSISTÈNCIA AL SOPAR
Compra de tiquets pel sopar de l’1 de juny de 2018, trucant al telèfon 93 817 27 62, o contactant 
amb membres del Rotary. Preu: 85 €
“Fer ingrés al núm. ES40 2100 3087 1522 0039 0749” 

· PATROCINI / COL·LABORADOR
(Vegeu-ne els detalls a les pàgines següents) 

· DONACIONS FILA ZERO
Fent donacions espontànies al compte solidari 
ES40 2100 3087 1522 0039 0749



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: 
4 invitacions a l’acte

DEDUCCIÓ FISCAL: 
35% de l’aportació de les empreses a l’impost de societats a l’IRPF.
25% de l’aportació en particulars.

APORTACIÓ: 
a partir de 3.000€

PATROCINADORS
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COL·LABORADORS
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NIVELL 1

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

NÚMERO IL·LIMITAT

DEDUCCIÓ FISCAL: 
35% empreses
25% particulars

APORTACIÓ: 
a partir de 1.500€

NIVELL 2

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

NÚMERO IL·LIMITAT

DEDUCCIÓ FISCAL: 
35% empreses
25% particulars

APORTACIÓ: 
a partir de 500€



QUÈ ÉS EL CLUB ROTARY
DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS

El Club Rotary de Vilafranca del Penedès, està format per 33 empresaris i professionals del 
Penedès, representant entre tots ells els diferents sectors econòmics i socials existents a la 
zona del Penedès. Des de la seva constitució l’any 1993, el Rotary Club de Vilafranca del 
Penedès ha desenvolupat una gran tasca social i de servei, duent a terme tot tipus de projectes 
socials a la zona del Penedès, entre els que es podríen destacar la Nit Solidària de Vilafranca 
del Penedès, la col·laboració anual amb les llars d’Avis de Vilafranca, el premi anual als millors 
estudiants de selectivitat, el premi al professional de l’any per la seva trajectòria de servei, i 
projectes internacionals, l’enviament de bicicletes per estudiants a Cuba, o l’equipament d’un 
centre de salut a la República Dominicana amb un aparell de RX. 

www.nitsolidaria.com
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R O TA RY I N T E R N AT I O N A L

THE ROTARY FOUNDATION

La lluita contra l’erradicació de la Poliomelitis, un 
projecte impulsat pel Rotary Internacional, des de 
fa més de 20 anys, i que actualment es troba molt 
aprop de fer desaparèixer aquesta malaltia de tots 
els països del món. Aquest projecte es beneficiarà 
com ja és tradició del 5% dels diners recaptats en 
la Nit Solidària.

QUÈ ÉS ROTARY INTERNATIONAL

Què és? 
Rotary és una organització internacional integrada per empresaris i professionals que dóna 
serveis humanitaris, fomenta la ètica en totes les ocupacions i contribueix al 
desenvolupament de la pau i la bona voluntat en tot el món. Els més de 31.000 clubs en 166 
països diferents, estan constituïts per un milió i mig de rotaris.

Història i objectius
En més de 100 anys d’existència del Rotary, el que inicialment va ser un petit club amb 
quatre socis, es va transformar en una xarxa mundial d’homes i dones units per construir 
un món millor. Rotary és una de les primeres organitzacions de servei del món amb una 
llarga trajectòria al servei de les necessitats i les persones. Mitjançant la tasca de cadascun 
dels clubs rotaris i els programes de Rotary Internacional i la Fundació Rotaria, s’ha 
aconseguit com a fita principal la eradicació quasi total de la polio al món. Es calcula que 
quan aquesta malaltia estigui totalment erradicada el Rotary International hi haurà aportat 
més de 600 milions de dòlars.

Actualment el Rotary Internacional està treballant també en la construcció de pous d’aigua, 
dispensaris i escoles en països del 3er món.

www.rotary.org
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REFERÈNCIES
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ORGANITZACIÓ:

COORDINACIÓ:

DADES DE CONTACTE:
Parenthesis Marketing Consulting, SL
c/ General Cortijo, 22 1er 1a
T. 93 817 27 62
F. 93 817 32 47
08720 Vilafranca del Penedès
e-mail: fpalau@parenthesis.es

COMPTE SOLIDARI:
ES40 2100 3087 1522 0039 0749

www.nitsolidaria.com


