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La Nit Solidària és la nit on desapareixen totes les 
diferències entre nosaltres. El somni, l’esperança o 
l’objectiu és només un, alt i clar: acabar amb el càncer, 
per sempre. 

Ara és el moment d’unir forces i aconseguir, cadascú 
desde la seva realitat, que la frase TOTS CONTRA EL 
CÀNCER sigui molt més que paraules. Que sigui una 
forma de viure, una manera de cuidar-nos, el camí cap 
al futur que volem, junts.  

T
O

T
S

 
C

O
N

T
R

A
 

E
L

 C
À

N
C

E
R

 



Tots podem participar
en la lluita contra el càncer.
L’Associació Contra el Càncer a Barcelona, presidida pel Dr. Laureano Molins, està formada per:

9.920
PERSONES

51.400
SOCIS

2.422
VOLUNTARIS

86
PROFESSIONALS

Fan possible 
la nostra tasca.

Han rebut suport
o acompanyament.

Col·laboren 
amb nosaltres.

Dels diferents 
àmbits d’actuació.



Tots podem participar
en la lluita contra el càncer.

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

Educar en salut 
per a la prevenció 

del càncer

Recerca de 
qualitat sobre 

la malaltia

Suport i 
acompanyament 

a pacients i 
famílies



Participar en una causa 
solidària sempre dona 
bons resultats.

SUPORT

Hem donat suport à més de 
1.000 investigadors d'ambit 
nacional perque es dediquin a 
la recerca.

ESPERANÇA

Gracies 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.



Participar en una causa 
solidària sempre dona 
bons resultats.

s'han destinat a projectes en desenvolupament 
en centres de recerca en l’àmbit nacional.104 M 

43,5 M 

85,9 M 

565
projectes/ ajuts

161
projectes/ ajuts

155 
projectes/ ajuts

s'han destinat a projectes en desenvolupament 
en centres de recerca a Catalunya.

s'han destinat a projectes en desenvolupament 
en centres de recerca a Barcelona.

RECERCA



Celebrem el 
10 aniversari de la Nit Solidària

Un acte amb molt de relat que volem convertir en un actiu de comunicació 
de l’Associació Contra el Càncer a Barcelona

GRAN
NOTORIETAT

IMPACTE 
SOCIAL POSITIU PROPÒSIT



Un relat que volem convertir en una 
experiencia diferencial, innovadora, 
emotiva i engrescadora.



El 20 d’abril al Museu Marítim 
de Barcelona transformarem el 
model de gala tradicional en 
un showcooking experiencial
de la mà d’un xef reconegut 

Un acte on un xef reconegut amb una persona 
rellevant de l’Associació i un celebrity ens cuinaran els 
plats del sopar mentres ens transmeten els missatges 
clau per empatitzar i activar-nos en la lluita contra el 
càncer.



Una experiència inolvidable

Volem que tots els convidats se sentin protagonistes de 

l’experiència, que formin part de la lluita contra el càncer, i 

que  siguin molt conscients que viuran La Nit Solidària.

Per aquest motiu proposem 3 espais patrocinables que 

conformen la nit:

1. Obrim les portes amb el Passadís dels protagonistes. 

2. Una exposició de les persones més rellevants de 

l’Associació a Barcelona.

1. Seguim amb el Showcooking, una experiència 

gastronòmica que ens serveix de vincle per explicar el 

propòsit de l’acte. .

1. I per últim, i com a tancament, oferim un concert solidari 

amb entrada limitada, obert per un públic més jove.

1

2 + 3

Photocall

Entrada

1

2

3

Passadís dels 
protagonistes

Showcooking i 
concert solidari

Sopar



Per reforçar la idea de protagonisme, 

crearem, només entrar, un passadís per 

homenatjar els protagonistes d'aquesta 

lluita: científics, cirurgians, pacients, 

familiars, psicòlegs, voluntaris...

La idea

Crear aquest passadís amb les fotografies i 

les històries de les persones que avui estan 

contribuint en la lluita. Històries i anècdotes 

científiques, socials i de persones reals.

Una exposició que la podrem traslladar en 

format digital i també itinerant per diferents 

espais. 

El Passadís dels 
protagonistes

1



Esdeveniment transmedia

Durant el showcooking també incloem dos 

presentadors virtuals. Dos influencers convidats que 

retransmetran en directe, a través dels seus canals, tot 

el que va passant durant l’experiència donant visibilitat 

als patrocinadors:

1- Visibilitat de la Nit Solidària en els moments més emocionants. 

2- Donacions al públic més jove a través de Bizum.

3- Entrevistes informals i en directe de màxim 2 minuts als convidats 

més rellevants pel públic jove.

El Showcooking2



Tancament de la Nit Solidària

Al finalitzar el sopar, l’escenari es transforma 

en un concert.

1- Obrim a més convidats  La Nit Solidària

2- Animem a fer donacions a un  públic més ampli

3- Fem un tancament memorable 

El Concert solidari3



Pla de
Patrocini



#TothomContraElCàncer

Científics

Stakeholders i 
comunitat 
conscienciada, 
aspiracional i amb 
un gran criteri.



Opcions de patrocini

PATROCINI
PRINCIPAL

EXPOSICIÓ
INICIAL

SHOWCOOKING CONCERT



Contrapartides de patrocini 
per a empreses



Contrapartides de patrocini 
per a empreses



Gràcies

2023

Organitza


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19

