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El Rotary Club Cerdanyola és una associació filantròpi-
ca i sense ànim de lucre formada per homes i dones 
d’empresa i profesionals que tenen com a missió afavo-
rir la millora del seu entorn social.

El Rotary Club Cerdanyola està vinculat a la matriu Ro-
tary International, fundada per Paul Harris a Chicago 
el 1905, i present a tot el món gràcies a milers de clubs 
locals. Aquests contribueixen al foment de la compren-
sió mundial, la pau i la bona voluntat, a través de la 
millora de la salut, el suport a l’educació i la mitigació 
de la pobresa.

Rotary Internacional és soci consultor de la ONU i 
col·laborador de la Organització Mundial de la Salut en 
l’eradicació de la Polio, amb el seu Projecte de Servei 

més important, «Polio-Plus», que recull finançament 
per al programa de vacunació.

Des de la seva fundació el 2004, el Rotary Club Cerda-
nyola ha participat en aquest i d’altres programes in-
ternacionals, tot i que els projectes de tots els grups 
locals se centren especialment en l’àmbit més proper.

Entre els projectes impulsats pel Rotary a Cerdanyo-
la, destaquen l’ajut a la constitució de l’Associació 
d’Afectats d’Asbestosi i la difusió d’aquesta malaltia, 
el finançament per a la recuperació de patrimoni cul-
tural, el suport a la recerca en oncologia pediàtrica, 
l’adquisició de transport per a residències d’infants, la 
col·laboració en la creació d’un menjador solidari i la 
Beca Rotary a iniciatives empresarials de joves.

EL ROTARY CLUB CERDANYOLA



I - Associació d’Afectats per l’Asbestosi.

II - Centre-Residència d’Infants ‘Llar les Vinyes’. 

III - Fundació Institut de Recerca d’Oncologia Pediàtrica  
       de l’Hospital de la Vall d’Hebron.

IV - Associació de Persones Sord-cegues i Banc d’aliments.

V - Residència Montserrat per a joves.

VI - Menjadors solidaris de Cerdanyola.

VII - #Força Miquel, per a la recerca contra el càncer infantil. 

VIII - I Nit Solidària - Amics Mn Rosell, Caritas i Ass. de Cuidadors  
          de Malalts d’Alzheimer

IX - II Nit Solidària - FADAM, Associació Josep Marcet i ADIA

QUÈ ÉS LA NIT SOLIDÀRIA

La Nit Solidària és i ha estat l’instrument més 
eficaç de recaptació de recursos economics per 
finançar projectes solidaris del Rotary Club de 
Cerdanyola. L’any 2018 es va decidir obrir la pro-
posta a totes les entitats solidàries de la ciutat 
per organizar conjuntamente la NIT SOLIDARIA 
DE CERDANYOLA.

En la majoria d’activitats solidaries organitzades, 
el format ha estat el de sopar solidari, on les per-
sones assistents contribueixen amb la compra del 
tiquet del sopar per la causa que necessita aquest 
suport i sempre s’ha comptat amb empreses pa-
trocinadores que hi han volgut donar suport.

Les successives activitats solidaries han integrat 
altres fórmules de recaptació, com les subhastes 
d’obres d’art o tómboles amb regals cedits per 
comerços i empreses.

BENEFICIARIS DE LES ACTIVITATS SOLIDÀRIES



Després de dos anys sense Nit a causa de la pandèmia, 
el Rotary Club de Cerdanyola vol reactivar-la, amb el 
suport de les entitats socials, per tornar a fer una gran 
Nit Solidària. Voldrem recordar els que ens han deixat 
en aquest temps i, alhora, mirar endavant.

Així doncs, amb l’objectiu de difondre la tasca de les 
entitats i recaptar fons per al seus projectes, proposem 
celebrar el 9 de juny una nova Nit. Com sempre, amb 
la col·laboració i el protagonisme d’aquestes entitats. 

La Nit, amb format de sopar solidari i una Tòmbola 
benèfica, té un doble objectiu. D’una banda, recap-
tar fons i patrocinis que es destinaran íntegrament a 
ajudar a finançar projectes socials. De l’altra, donar a 
conèixer la tasca d’aquestes entitats, per tal que aquest 
ressò es converteixi en més associats, més recursos i 
més força per tirar endavant els seus projectes.

LA NIT SOLIDÀRIA 2022



Avui ens adrecem a vosaltres en la vostra condició 
d’empresa, per oferir-vos de participar en aquest pro-
jecte tan engrescador per a nosaltres i per a les entitats 
que hi donen suport. Ens referim a un gran nombre de 
persones voluntàries que han decidit jugar un paper 
actiu en suport d’aquells que més ho necessiten.

Sense dubte ja sabeu que el Rotary Club és una entitat 
filantròpica sense ànim de lucre que està formada per 
empresaris i professionals com vosaltres. 

Entenem que les accions que duem a terme tenen una 
gran utilitat per als beneficiaris, però també reforcen 
la Responsabilitat Social Corporativa de les empreses 
que les patrocinen, retornant així a la societat una part 
del que la societat els dóna a elles.

Per això ens agradaria poder comptar amb vosaltres.

HI VOLEU PARTICIPAR?



COM PODEU COL·LABORAR-HI?

Evidentment, la forma més directa és el patrocini.

Hem establert una aportació de 750€ per empresa, 
que dóna dret a una invitació al sopar per a 10 perso-
nes, en una taula patrocinada, a més de la inserció del 
vostre logotip en tota la difusió que fem de l’acte, així 
com en la mateixa Nit Solidària.

També hi ha la possibilitat que patrocineu des de la FILA 
0, que implica l’aportació de 300€, amb els mateixos 
beneficis, però sense la taula per a deu comensals.

Finalment, podeu fer taules de 10 o 8 persones al 
preu de 45€ el cobert.

En qualsevol dels casos que escolliu, estarem encantats 

de comptar amb la vostra col·laboració i la de la vostra 
empresa.

Si teniu qualsevol dubte, podeu trucar-nos al telèfon 
636691445 o bé escriure’ns un correu electrònic a 
info@nitsolidariacerdanyola.cat.

Si ja us heu decidit, podeu ingressar les vostres apor-
tacions a: 

ES08 2100 0119 83 0200950651 
Rotary Club Cerdanyola Del Vallès

I moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem 
que amb el suport de tots aquesta Nit Solidària sigui 
un gran èxit de participació.


