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QUI SOM
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Som una associació creada per part de familiars i amics d'Albert Sidrach, jove que ens va deixar mentre lluitava contra el Sarcoma

d'Ewing. Quan ens vam trobar amb aquest monstre, vam descobrir que actualment no existeixen tractaments específics perquè el 

Sarcoma d'Ewing es considera una malaltia minoritària i, com a tal, no gaudeix de la mateixa prioritat que les malalties amb una 

prevalença més elevada.

Al trobar-nos en aquesta situació, vam decidir fer pinya i formar aquesta associació amb el fi de recaptar la major quantitat possible de 

fons per a la investigació d’aquesta malaltia.



Les coses més grans i més importants no 
existeixen sense les més petites i 

insignificants

-Giordano Bruno



QUI ERA L’ALBERT
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

L’Albert era un jove carregat d'il·lusions i projectes, molt

amic dels seus amics i sempre disposat a ajudar a qui ho

necessités. Amb 17 anys va contraure un tipus de càncer

infantil anomenat Sarcoma d'Ewing i, 13 mesos després del

diagnòstic, aquest se'l va emportar.



QUÈ ENS DEFINEIX
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Visió ValorsMissió

En un període de 2 anys volem ser una

entitat referent en la zona de l'Empordà i

aportar fons a la investigació del Sarcoma

d'Ewing de manera periòdica.

Així mateix volem involucrar el nostre

entorn a la causa de l'Associació i ser una

entitat activa que ofereixi esdeveniments de

forma regular.

Compromís, transparència. La

col·laboració i el voluntariat poden

aconseguir fites extraordinàries.

Volem aconseguir involucrar a la

societat en la nostra lluita.

Recaptar fons per a la investigació

del Sarcoma d'Ewing, Càncer

Infantil.



SARCOMA D’EWING
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

El Sarcoma d’Ewing és un tumor constituït per cèl·lules canceroses que es desenvolupa en el teixit ossi i teixits tous. Afecta amb

més freqüència la pelvis, el tòrax, el fèmur, la tíbia, les vèrtebres i l’húmer. Pot aparèixer entre els 5 i els 30 anys d’edat, sobretot

entre els 12 i 18 anys.

La seva incidència a Espanya és d’un cas per cada milió d’habitants per any (un total de 45-50 persones afectades anualment).



DESTÍ DE LES AJUDES
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Les donacions que l'Associació Albert Sidrach aconsegueixi aniran íntegrament

destinades a la investigació del Sarcoma d'Ewing a l'Hospital Sant Joan de

Déu.

Durant el transcurs d'aquesta malaltia l'Albert va ser derivat a aquest hospital,

considerat pioner a nivell europeu en el tractament i la investigació del càncer

infantil. Per aquesta raó i per la seva professionalitat, seran els receptors de

totes les ajudes recaptades.



Ni una flor fa jardí, ni 

un arbre fa bosc. 

Només la constancia 

dona fruits.



Primer esdeveniment solidari afí les malalties relacionades amb el càncer infantil que es celebra a les comarques Gironines.

La voluntat de la família i els amics de l’Albert és perpetuar el seu record i el seu sentit de vida i lluita mitjançant diferents actes i

esdeveniments anuals, que culminaran dins el calendari amb aquest gran sopar.

Gràcies als esforços i cooperacions d’empreses, entitats i particulars que confiïn en el projecte i es sumin al repte de poder dotar de

contingut, mitjans i recursos a l’Associació que cooperarà juntament amb l’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, es podrà

seguir investigant aquesta malaltia, difondre’n la seva naturalesa i eixamplar el coneixement de la mateixa a la massa social.

Així doncs, es realitzarà un sopar de gala que tindrà com a objectius....

LA GALA
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

COMUNICAR EMOCIONAR COL·LABORA

R

ENTRETENIR



LA GALA
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Comunicar

Prendre’n consciencia i divulgar la naturalesa de la malaltia, així com comunicar els efectes

devastadors de la seva metàstasis en l’ésser humà, i el patiment que aquesta malaltia aporta, no

només als pacients, sinó a tot al seu entorn.

Emocionar

Els familiars directes i l’entorn de la família de l’Albert Sidrach Díaz són el motor i l’exemple d’una

vida que va acabar-se massa aviat, malauradament, com moltes altres que ploren en silenci

l’enyor, la lluita, el desig i les mil preguntes sense resposta d’una loteria que té un mal final. Però,

hem de seguir lluitant, per seguir creient, per seguir intentant aflorar qualsevol exemple de vida i

de superació.



LA GALA
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Col·laborar

Compromís, intenció i sobretot col·laboració són els fonaments de valor que permetran

dimensionar aquest esdeveniment amb un objectiu clar: La recaptació solidaria

Entretenir

Volem generar un esdeveniment que busca comunicar per emocionar i efectivament,

col·laborar en l’objectiu més primari del propi esdeveniment, és a dir recaptar recursos… ara

bé, aquest acte neix també per somriure de nou i apreciar més que mai el valor de la paraula

vida.



Gastronomia gourmet Música en directe

El que proposem



Esdeveniment d’etiqueta Ple d’emoció



EMPLAÇAMENT
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

L’ESPAI

Entenem l’espai del Castell de Peralada i les seves instal·lacions

com un emplaçament màgic, solemne i sobretot imponent per

dotar de carisma i entitat l’emplaçament i glamour a un contingut

sensible, responsable, solidari i perquè no ple de vida.

HORARI

La gala tindrà lloc el 30 de novembre a les 19.30 h.



CRONOGRAMA
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

Fi del sopar - Inici música en directe

21.00 H Inici del sopar

Inici de la Gala

Parlament Presidenta

Arribada + Benvinguda

23 H

20 H

19.30 H

20.15 H

Fi esdeveniment00 H

*Cronograma base; A mesura que es vagi detallant com serà el transcurs de la nit, es farà la versió definitiva.



OPCIONS DE PATROCINI
ASSOCIACIÓ ALBERT SIDRACH

1.000 €
PATROCINI DE TAULA

3.000 €

COL·LABORACIÓ

5.000 €

PATROCINI

500 €
PATROCINI DE TAULA

SENSE COMENSALS

APORTACIÓ

VOLUNTÀRIA

TAULA ZERO

50 €
PREU INDIVIDUAL

COBERT



PATROCINADOR

Referència a la condició de patrocinador en tots els

elements gràfics i promocionals, amb la presencia del

logotip a les següents aplicacions:

• Stand

• Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del patrocinador

• Presència a la imatge gràfica de la gala

• Menció a les xarxes socials

• Elements gràfics

• Anuncis mitjans

• Retolacions esdeveniment

• Referència als comunicats de premsa

• Presència als actes públics promocionals

• Acreditacions per a deu persones al sopar

5.000 euros

COL·LABORADOR

Referència a la condició de col·laborador en

tots els elements gràfics i promocionals, amb la

presencia del logotip a les següents

aplicacions:

• Stand

• Pàgina web, amb enllaç a la pròpia web del

patrocinador.

• Presència a la imatge gràfica de la gala

• Menció a les xarxes socials

• Elements gràfics

• Anuncis mitjans

• Retolacions esdeveniment

• Acreditació per a deu persones al sopar

3.000 euros

PATROCINADOR DE TAULA

Reserva de taules complertes de 10 places

on hi constarà la retolació central amb el

logotip de l’empresa col·laboradora.

• Presència a la imatge gràfica de la gala

• Menció a les xarxes socials

• Acreditació per a deu persones al sopar

1.000 euros




