
EN BENEFICI DE LA CÀTEDRA 
DE LA SIDA I MALALTIES 
RELACIONADES DE LA UVIC-UCC

3a Nit per la

RECERCA
a la Catalunya Central 



Una nit màgica a la Catalunya Central conduïda pel Mag Lari i 
Marc Clotet. El padrí de la gala és l'olotí Tommy Robredo.

-  Actuació del Mag Lari.
- Espectacle musical de Barcelona Gospel MESSENGERS.
- Actuació humorística de Xuriguera i Faixedas.

Amb la presència del Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigde
mont, l’Il·lm. Sr. Josep Maria Corominas, alcalde d’Olot i Il·lm. Sr. Santi Reixach, 
l'alcalde de la Vall de Bianya, a més de l'assistència de diverses celebritats del món 
de la cultura del nostre país. 

TIQUETS INDIVIDUALS: 175 € PER PERSONA     PATROCINI: A PARTIR DE 1.750 €

Dijous 14 d’abril 2016. Ca l’Enric. 
La Vall de Bianya, la Garrotxa. 

De 19:30 a 24 h.

EN BENEFICI DE LA CÀTEDRA 
DE LA SIDA I MALALTIES 
RELACIONADES DE LA UVIC-UCC

3a Nit per la

RECERCA
a la Catalunya Central 



LA CÀTEDRA
Tots els beneficis obtinguts a través dels patrocinis 
i la venda de tiquets per a aquest esdeveniment es 
destinaran a la Càtedra de la Sida i Malalties Relacio
nades de la Universitat de Vic (UVic) – Universitat 
Central de Catalunya (UCC), que va ser creada l’oc-
tubre de 2013 per la Universitat de Vic, la Fundació 
Lluita contra la Sida (www.flsida.org) i l’Institut de 
Recerca de la Sida IrsiCaixa (www.irsicaixa.es). La 
missió de la Càtedra, dirigida pel Doctor Bonaventu
ra Clotet, és generar, difondre i transferir coneixe-
ment en recerca biomèdica translacional en l’àmbit 
d’infecció pel VIH i malalties relacionades, afavorint 
alhora la col·laboració entre investigadors i docents.
És una càtedra que finançarà dues beques d’investi-
gació de dos doctorands de la UVIC-UCC. Es tracta, 
per tant, de recaptar fons perquè dos alumnes del 
territori puguin treballar en un centre d’excel.lència 
internacional com el que dirigeix el Dr.Clotet.



La primera Nit per la Recerca es va fer a Taradell, al 
Serrat del Figaró, Osona, el 2014 amb la assistència 
de 225 persones. 

ALTRES NITS PER LA RECERCA

1a NIT PER LA RECERCA



L’èxit de convocatòria va fer que es pogués realitzar 
la Segona Nit per la Recerca organitzada per la Fun
dació Catalunya La Pedrera, en aquest cas al Mont 
Sant Benet, al Bages, amb un total de 316 comensals 
que van donar un nou impuls a la càtedra. 
Enguany la Nit per la Recerca se celebra en tercera 
edició al restaurant Ca l’Enric, a la Vall de Bianya, la 
Garrotxa.

2a NIT PER LA RECERCA ORGANITZADA 
PER LA FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA

ALTRES NITS PER LA RECERCA



TIQUET INDIVIDUAL
Aportació: 175 euros per persona.

PATROCINI

PARTNER
Aportació: 10.000 €

El nom del patrocinador s’afegeix al de l’esdeveniment.

Per exemple:

Nom de l’empresa: ARFIX SA.

Nom de l’esdeveniment: 3a Nit Solidària Arfix, 2016

�Presència del màxim representant de l’empresa a la tau-

la presidencial.

�Referència a la condició de patrocinador a tots els ele-

ments gràfics i promocionals, amb la presència de logo-

tip a les següents aplicacions:

-Elements gràfics: photocall, tiquet d’entrada, minuta.

-Anuncis als mitjans.

Referència als comunicats de premsa.

Presència als actes públics promocionals: roda de premsa.

Una taula de 10 persones:

-Amb el nom i logotip de l’empresa.

-Localització preferent.

PATROCINIS



PATROCINADORS
Aportació: 5.000 € (4 empreses en aquesta categoria)

�Referència a la condició de patrocinador a tots els ele-

ments gràfics i promocionals, amb la presència de logo-

tip a les següents aplicacions:

-Elements gràfics: photocall, tiquet d’entrada, minuta.

-Anuncis als mitjans.

�Referència als comunicats de premsa.

�Presència als actes públics promocionals: roda de premsa.

�Una taula de 10 persones:

-Amb el nom i logotip de l’empresa.

-Possibilitat de cedir algun lloc a celebritats.

-Localització preferent.

EMPRESES SOLIDÀRIES
Aportació: 1750 €

���Taula corporativa per a 10 persones amb el nom i logotip 

de l’empresa.

�Taula corporativa ZERO: compra d’una taula sense as-

sistència al sopar. La taula tindrà el nom i el logotip de 

l’empresa i serà ocupada per persones que assisteixin a 

l’esdeveniment a títol particular.

PATROCINIS



PATROCINIS TECNOLÒGICS
�Aportacions de productes o serveis.

�Les contrapartides en imatge de marca i quantitat de co-

berts per al sopar es determinaran en funció de la valora-

ció econòmica de l’aportació realitzada.

DONATIUS

Totes les persones i empreses que ho desitgin, 
poden realitzar un donatiu que se sumarà als be-
neficis obtinguts.

Número de compte: ES72 2100 0325 40 0200116806
Titular: Fundació Lluita contra la Sida

Preguem facin constar el concepte: 
"NIT PER LA RECERCA 2016"

Si desitgen rebre un certificat de donació, caldrà que 
facin arribar les seves dades fiscals a: 
nitperlarecerca@flsida.org

Totes les aportacions seran deduïbles fiscalment (el 35% 
per a persones jurídiques, i entre el 27.5 i el 50% per a les 
persones físiques) mitjançant el corresponent certificat de 
donació, que serà emès per la Fundació Lluita contra la 
Sida. Les aportacions realitzades des de l’estranger es re-
giran per la fiscalitat del país d’origen.

PATROCINIS



COMPRA DE TIQUETS/TAULES:

M. Carme Comas  UVicUCC
Telèfon: 606122489
nitperlarecerca@flsida.org

Preguem facin efectives les seves reserves abans 
del dia 1 d’abril.

ESDEVENIMENT A BENEFICI DE: 

CONTACTE


