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tenen el plaer de convidar-los a la Gala

People in Red 

Dilluns 19 de novembre

Museu Nacional d'Art de Catalunya

Barcelona, 2018

La Fundació Lluita contra la Sida, 
el Dr. Bonaventura Clotet

 i Jesús Vázquez 



Dr. Bonaventura Clotet
President de la Fundació Lluita contra la Sida

El 1981, essent encara metge resident, vaig coincidir amb el primer cas de VIH / sida 
a Espanya. En aquell moment, la sida s’emportava la vida de la majoria dels meus pacients 
i no podia fer res més que ajudar-los a morir amb dignitat. Lluitar contra aquesta malaltia 
es va convertir en l'objectiu de la meva vida. 

Des d’aleshores, he tingut la sort de poder formar un equip de més de 150 metges 
i investigadors que gràcies a la seva passió i a la seva visió innovadora en el camp 
de la investigació, lideren avui la lluita contra la sida a escala mundial. 

La sida continua essent un estigma per a la nostra societat i, encara que existeix la creença 
que és una malaltia del passat o controlada, el virus del VIH segueix afectant a 37 milions 
de persones al món i causa, cada any, més d'un milió de morts. En el nostre entorn, hem 
aconseguit que molts pacients puguin gaudir d'una bona qualitat de vida gràcies al 
tractament antiretroviral que, dia a dia, ens entestem a perfeccionar, però en altres països 
i en zones menys desenvolupades com a l’Àfrica Subsahariana el virus segueix matant milers 
de dones i nens. 

El nostre camí és llarg. Portem més de 30 anys d'estudi i de treball per a la prevenció, 
el tractament i l'eradicació del virus. Però la nostra il·lusió és més gran perquè ens sentim 
cada vegada més a prop de la meta i per aquest motiu la vostra ajuda avui és fonamental. 

Us necessitem més que mai.



La Fundació Lluita contra la Sida és una entitat sense 
ànim de lucre situada a la Unitat de VIH de l'Hospital 
Universitari Germans Trias i Pujol, a Badalona, on 
científics i professionals sanitaris treballen atenent 
persones amb VIH i fent recerca clínica.

La nostra investigació, inicialment centrada sobre 
la sida, aviat s'estén a altres àrees de la medicina 
relacionades amb la mateixa i que afecten a tota 
la societat: càncer, malalties infeccioses, risc 
cardiovascular, envelliment accelerat, etc. 

Formem part de la Comissió de l'OMS (Organització 
Mundial de la Salut) sobre la resistència del VIH als 
medicaments, principalment a l'Àfrica. Col·laborem 
en l'elaboració de guies clíniques i polítiques de salut 
pública a nivell global. 

Treballem en xarxa amb centres d'investigació 
de prestigi a nivell internacional.

Fundació 
Lluita 
contra 
la Sida 

of MGH, MIT and Harvard



"El VIH / sida NO és un problema del passat"
 
 
 · 37 milions de persones infectades pel VIH al món
 
 
 · Aproximadament la meitat són dones i 2 milions són nens 
 de menys de 15 anys
 
 
 · 1 milió de persones mor a causa de la sida cada any
 
 
 · 1 nova infecció cada 15 segons

 
 · Espanya té una taxa de nous diagnòstics superior 
 a la mitjana de la U.E.
 
 
 · 1 de cada 5 persones infectades pel VIH desconeix 
 que ho està

La sida



Onsom
• Gràcies a la teràpia contra el virus que causa la sida, 
avui dia l'esperança de vida està molt a prop de ser 
la mateixa que la de les persones sanes.

•  No obstant això, el tractament ha de prendre’s de 
per vida. No es pot interrompre mai. Això és així 
perquè el virus roman amagat en uns santuaris dels 
que pot reaparèixer si s'atura el tractament.

• El nostre objectiu actual és curar la malaltia. 
Estem desenvolupant diverses estratègies combinades 
encaminades a destruir els amagatalls del virus.

VIH

!



Compromís Social &
                      Fundraising

Des de 1992, la Fundació Lluita contra la Sida ha impulsat campanyes de 
conscienciació contra la discriminació i l'estigma, i ha organitzat els esdeveniments 
benèfics més importants d'Espanya, comptant amb la col·laboració de múltiples 
institucions, empreses i personalitats clau.

En els últims anys hem apostat per la festa People in Red, una festa gastronòmica 
que reuneix celebritats de diversos àmbits, representants del món empresarial 
i institucional i societat civil, amb l'objectiu de recaptar fons per a la Investigació 
en una nit màgica i inoblidable.

Dates
People in Red 2017

500 
personalitats

473.469 € 
de recaptació

> 1 M€ 
d’impacte mediàtic (mitjans online i offline)



Els nostres còmplices
en festes anteriors

Amb la col·laboració especial de: 

Amb el suport de: Patrocinadors principals: 

Empreses col·laboradores: 







 La Gala
   People in Red 
                     2018
Enguany obrim la festa al món amb un show retransmès en directe per streaming dirigit 
pel productor de televisió Toni Cruz i conduït pel presentador Jesús Vázquez. Humor, 
música en directe, entrevistes, improvisacions, col·laboracions especials i moltes sorpreses 
amenitzaran el sopar dels més de 600 assistents.
 
Jesús Vázquez debuta com a ambaixador de la Fundació Lluita contra la Sida i amfitrió 
de la festa i liderarà la lluita contra la sida al món a través de la marca People in Red.

El xef estrella Michelin Nandu Jubany repeteix com a director gastronòmic amb una 
nova experiència gastronòmica exclusiva i plena d'espectacle amb la col·laboració de 
tres altres xefs estrella Michelin.



Destí 
dels fons

VACUNES PREVENTIVES: 

Es treballa en nous models de vacuna preventiva per evitar noves infeccions, 
i s'estudia la seva aplicació en la prevenció o teràpia d'altres malalties com diversos 
tipus de càncer.

MALALTIES RELACIONADES AMB EL VIH I MICROBIOMA:

L'excel·lència adquirida durant anys de recerca ens ha permès desenvolupar línies 
d'investigació relacionades amb el sistema immunològic com, per exemple, l'estudi 
del microbioma per contribuir a la recuperació de la immunitat de les persones 
infectades pel VIH i enfortir la resposta immunitària provocada per una vacuna 
terapèutica o preventiva. 

Aquest coneixement del microbioma permet aprofundir en altres camps 
de la medicina com el càncer, el risc cardiovascular o l'envelliment.

NOUS TRACTAMENTS I RESISTÈNCIES: 

En alguns països del món, el 15% de les persones que s'infecten amb el VIH ho fan 
amb un virus resistent a determinats fàrmacs, una tendència que va en augment i 
que limita enormement la seva efectivitat. Lluitem contra les resistències a escala 
mundial formant part del Grup Directiu de l'OMS sobre resistències del VIH als 
medicaments. 

La cura del VIH ha deixat de ser una utopia per esdevenir un 
objectiu realista.



CATEGORIES DE PATROCINI

L’organització treballarà en una proposta de contrapartides a mida,  

d’acord amb la categoria de patrocini i laseva aportació:

· EMPRESA SOLIDÀRIA: 12.000€

· EMPRESA COL·LABORADORA: 20.000€

· PATROCINADOR: 50.000€

· PARTNER: A PARTIR DE 75.000€

Les aportacions a entitats sense ànim de lucre es poden desgravar en la  
declaració de la renda o de societats. Com a empresa, es pot deduir el  35% del 

total de donatius fets a ONGs i fundacions durant l'any.

Comcol·laborar



• EMPRESA SOLIDÀRIA:
12.000 €

Contrapartides:

- Taula corporativa per a 10 persones amb el seu nom.
- Presència del logotip en les següents aplicacions:

· Photocall social
· Minuta
· Pàgina web
· Pantalles i projeccions durant l'esdeveniment
· Visibilitat de la marca durant la retransmissió en directe per  

plataformes online

El tractament del logotip dels diferents col·laboradors (mida i número de repeticions en  
cada peça gràfica) anirà en consonància amb la resta de membres de la categoria pertinent i  
en contrast amb categories inferiors.

Per a les dues primeres categories de patrocini hi ha la possibilitat d'afegir contrapartides  
personalitzades amb un cost addicional.



• EMPRESA COL·LABORADORA:
20.000 €

Contrapartides:

-Taula corporativa per a 10 persones amb el seu nom i logotip amb la possibilitat  
de compartir la taula amb celebrities.

-Paraules d'agraïment de Jesús Vázquez o el Dr. Bonaventura Clotet en el seu  
speech de benvinguda.

- Presència de logotip en les següentsaplicacions:

·Photocall VIP
·Photocall social
·Invitació
· Minuta
·Pàgina web
·Pantalles i projeccions durant l'esdeveniment
·Tancament dels comunicats de premsa previs i posteriors de l'acte.
·Visibilitat de la marca durant la retransmissió en directe per  
plataformes online

-Pàgina de publicitat de Gràcies en els principals diaris en agraïment als  

patrocinadors

- Possibilitat de crear i compartir continguts en xarxes socials associats a la marca

El tractament del logotip dels diferents col·laboradors (mida i nombre de repeticions en  cada 
peça gràfica) anirà en consonància amb la resta de membres de la categoria pertinent i  en 
contrast amb categories inferiors.

L'organització treballarà en una proposta de comunicació a mida per a l'empresa  
col·laboradora, d'acord amb aquesta categoria.

Per a les dues primeres categories de patrocini hi ha la possibilitat d'afegir contrapartides  
personalitzades amb un cost addicional.



• PATROCINADOR:
50.000 €
El patrocinador es beneficia de l'impacte en els mitjans generat per la People in Red  
de manera directa, amb dos contrapartides exclusives d'aquestacategoria:

1.L'empresa pot disposar d'una sala o espai corporatius a la People in Red,  
amb possibilitat de personalitzar-la d'acord amb la seva imatge de marca i  
d'acord amb els criteris estètics que marqui l'organització.

2. Presència del logotip del patrocinador en la roda de premsa.

Més contrapartides:

- Taula corporativa per a 10 persones amb el seu nom, logotip i situat al costat de la  
taula presidencial amb la possibilitat de compartir la taula amb celebrities.

- Paraules d'agraïment de Jesús Vázquez o el Dr. Bonaventura Clotet en elseu
speech de benvinguda

- Presència del logotip en les següents aplicacions:

·Photocall VIP
·Photocall social
·Invitació
·Tiquet d'entrada
· Minuta

·Pàgina web
·Pantalles i projeccions durant l'esdeveniment
·Tancament dels comunicats de premsa previs i posteriors de l'acte.
·Visibilitat de la marca durant la retransmissió en directe per  
plataformes online

- Pàgina de publicitat de Gràcies en els principals diaris en agraïment als  
patrocinadors

- Possibilitat de crear i compartir continguts en xarxes socials associats a la marca

El tractament del logotip dels diferents col·laboradors (mida i nombre de repeticions en cada  
peça gràfica) anirà en consonància amb la resta de membres de la categoria pertinent i en  
contrast amb categories inferiors.

L'organització treballarà en una proposta de comunicació a mida per al patrocinador, que  
podrà incloure accions de product placement a la festa.



• PARTNER:
a partir de 75.000 €
El partner es beneficia de l'impacte en els mitjans generat per la People in Red de  
manera directa, amb quatre contrapartides exclusives d'aquesta categoria:

1.L'empresa pot disposar d'una sala o espai corporatius a la People in Red,  
amb possibilitat de personalitzar-la d'acord amb la seva imatge de marca i  
d'acord amb els criteris estètics que marqui l'organització.
2.L'empresa s'esmenta en tots els comunicats de premsa destacant-la en un  
subtítol o al primer paràgraf del text.
3. L'acord entre la Fundació i l'empresa es fa públic amb un comunicat de
premsa centrat en l'aportació solidària de lamarca.
4. Presència del logotip del partner en la roda de premsa.

Més contrapartides:

- Presència del màxim representant de l'empresa i un acompanyant a la taula  
Presidencial

- Taula corporativa per a 10 persones amb el seu nom, logotip i situat al costat de la  
taula presidencial amb la possibilitat de compartir la taula amb celebrities.

- Paraules d'agraïment de Jesús Vázquez o el Dr. Bonaventura Clotet en elseu
speech de benvinguda

- Presència de logotip en les següentsaplicacions:

· Photocall VIP
· Photocall social
· Invitació
· Tiquet d'entrada

· Minuta
· Pàgina web
· Pantalles i projeccions durant l'esdeveniment
· Tancament dels comunicats de premsa previs i posteriors de l'acte

- Possibilitat de crear i compartir continguts en xarxes socials associats a la marca
-Pàgina de publicitat de Gràcies en els principals diaris en agraïment als  
patrocinadors

El tractament del logotip dels diferents col·laboradors (mida i nombre de repeticions en cada  
peça gràfica) anirà en consonància amb la resta de membres de la categoria pertinent i en  
contrast amb categories inferiors.

L'organització treballarà en una proposta de comunicació a mida per al partner, que podrà  
incloure accions de product placement a la festa.



Com col·laborar

PARTICULARS

600 €

Una taula de 10 persones: 6.000€

Les aportacions a entitats sense ànim de lucre es poden desgravar a la declaració de 
renta o de societats. Les persones físiques poden desgravar el 75% fins a un màxim

de 150 €, i el 30% de la quantitat restant.



Comcol·laborar

DON ATIU FILA ZERO

Si no poden assistir a la festa, particulars i empreses  

poden fer aportacions al número de compte:

ES28 2100 0325 4802 0024 0202 / Titular: Fundación Lucha contra el Sida

Si us plau, indiqui com a concepte "Fila Zero People in Red" i enviï un correu electrònic  a 

l'organització (info@peopleinred.com) indicant les dades fiscals en cas de voler

rebre el corresponent certificat de donació.



Contacte:
Maria Jové

T.(+34) 611 443 478

Ana Pinós
T.(+34) 626 991 948

info@peopleinred.com


