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L’Associació Contra el Càncer a Barcelona, presidida pel Dr. Laureano Molins, està formada per:

Tots podem participar
en la lluita contra el càncer.

Fan possible la 
nostra tasca.

Han rebut suport
o acompanyament.

Col·laboren amb
nosaltres.

Dels diferents
àmbits d’actuació.

Font: Observatori Asociación Española Contra el Cáncer

48.017
SOCIS

9.901
PERSONES

1.862
VOLUNTARIS

82
PROFESSIONALS
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Lluitar contra el càncer per a disminuir l’impacte causat per la malaltia i millorar la vida de les 
persones que la pateixen. Missió basada en 3 eixos*:

Tots podem participar
en la lluita contra el càncer.

Educar en 
salut per a la 

prevenció
del càncer

Recerca de 
qualitat sobre 

la malaltia

Suport i 
acompanyament

a pacients i 
famílies

*Font: Observatori Asociación Española Contra el Cáncer



Participar en una causa solidària
sempre dona bons resultats.

ESPERANÇA

Gràcies a la recerca, la
supervivència de les 
persones amb càncer s'ha
incrementat un 20% en els
darrers 20 anys.

COLABORACIÓ

El 96% d’aquests fons són
ingressos privats, gràcies als
nostres socis, als actes
públics, als col·lectius i als
donatius que rebem. 

SUPORT

Hem donat suport a més
de 1.000 investigadors
d’àmbit nacional perquè
es dediquin a la recerca. 

ssoci ció

B rce on



Participar en una causa solidària,  
sempre dona bons resultats.

s’han destinat a projectes en
centres de recerca en l’àmbit
nacional des de 2014.

92 M
525 
projectes / ajudes

ssoci ció
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R E C E R C A

s’han destinat a projectes en 
centres de recerca a
Catalunya des de 2015.

36,1 M
142
projectes / ajudes

s’han destinat a projectes en 
centres de recerca a
Barcelona des de 2015.

35,8 M
138 
projectes / ajudes



ssoci ció
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La primera nitd’estiude la Nit Solidària.
Dijous,9 de juny2022a les20.00 h  al PavellóItalià de FiraBarcelona

Des de 2013, l'Associació 
organitza una gala solidària per 
recaptar fons per a la recerca.

En totes les edicions sempre 
s'ha tingut el suport de 
representants del món de la 
ciència, la cultura, les 
empreses, les institucions i la 
societat civil de Catalunya.

El 2019, vam marcar un abans i 
un després en la manera 
d’entendre l’acte, que va 
arreplegar més de 850 
persones.

Un homenatge encoratjador 
mitjançant la gastronomia, la 
música i l’espectacle per 
compartir amb personalitats, 
autoritats i amics. 

El 2020 i 2021, tot i la situació 
sanitària, continuem creant 
esdeveniments, en format 
virtual, per seguir mantenint 
esdeveniments tan singulars 
com aquest. 

Aquest any 2022 tornem amb 
ganes d'organitzar una gala per 
recordar i solament JUNTS 
podem arribar més lluny!

FES CLIC A LA FOTO PER VEURE EL VIDEO DE 2019!

https://www.youtube.com/watch?v=1M4klXzfIjQ


Opcions de patrocini per a empreses i particulars.
Jo hi participo. I  tu?

TIPUS DE PATROCINI:

1. Patrocinador principal

2. Patrocinador

3. Patrocinador

4. Col·laborador solidari

COLABORACIÓ PARTICULAR:

1.Tiquet individual

2. Tiquet jove*
*fins a 35 anys en la data del sopar

50.000 €

20.000 €

10.000 €

3.600 €

180 €

90 €

ssoci ció

B rce on
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Contrapartides patrocini per a empreses. 
Jo participo. I tu? 

PATROCINADOR 
PRINCIPAL 
50.000 €

PATROCINADOR 
20.000 €

PATROCINADOR 
10.000 €

COL·LABORADOR 
SOLIDARI
3.600 €

PATROCINADOR 
ESPÊCIES  TAULA 0

Presència en materials de mitjans de comunicació
 

Presència en materials de difusió gràfics (flyers, 
cartells, etc.)



Visibilitat en banners de mitjans de comunicació


Aparició a la notícia de la web de l’associació


Anunci agraïment post a XXSS: Twitter, IG i Facebook
     

Menció a nota de premsa (pre i post esdeveniment)  

Visibilitat logo a photocall  

Visibilitat logo a pantalles durant la nit   

2 taules de 10 persones cadascuna  

1 taula de 10 persones cadascuna  

Conferència d’un investigador a la seva empresa


Assistència a una jornada d’un centre de recerca 
amb la presència d’un ponent científic i esmorzar
de 2 persones 
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La teva col·laboració té un impacte social 

Si col·labores en la Nit Solidària, contribueixes al 
foment dels següents objectius solidaris: 

3
“Es necessiten moltes més iniciatives per a 
erradicar per complet una àmplia gamma 
de malalties”

SALUT I 
BENESTAR

17
amb diferents entitats

PROMOVENT 
ALIANCES

10
“Facilitant l’accés igualitari a serveis de 
salut” 

REDUIR LES 
DESIGUALTATS



Contacte
Informació sobre l’esdeveniment:

COMUNICA+A

Tel.93 205 60 95
contraelcancer@comunicamasa.com

Informació sobre patrocinis:

Área de Sostenibilitat

dorinda.alias@contraelcancer.es 
david.fornies@contraelcancer.es 
gemma.martinez@contraelcancer.es

ssoci ció
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