
Dijous 27 d’octubre de 2016

20:00 h

SOPAR SOLIDARI
Al Palau de Pedralbes
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A la Fundació tenim per finalitat la promoció, organització i
realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les
persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins
perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva
vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració
social i laboral.

QUI SOM?
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QUÉ FEM?

LLAR  RESIDÈNCIA

LLEURE – M’Acompanyes?

TALLERS  DE  PINTURA

ACTIVITATS  D’ ESTIU FORMACIÓ I ACTIVITATS

ESPORTS - CEAB -
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• Lloc. Palau de Pedralbes. Barcelona

• Data. 27/10/2016, de 20:00 a 00:00h. 

• Presidit per Hble. Sra. Neus Munté, consellera de la Presidència de la 

Generalitat de Catalunya 

• Benvinguda. Sala de quadres i tapissos – Música a càrrec de la Fundació 

Taller de Músics, copa de benvinguda i aperitiu

• Presentació de l’acte. David Escamilla, mestre de cerimònia 

• Parlaments: Sra Arantzazu de Olaortua, presidenta FCPC,

• Sopar. Sala de Gala i Biblioteca

• Acte de lliurament de la subhasta solidària

• Sorteig Solidari

* Aforament previst:  230 persones *

EL NOSTRE ESDEVENIMENT
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PER QUÈ US NECESSITEM...

El nostre objectiu és donar-nos a conèixer, arribar a més persones

per poder ampliar la nostra base social, mantenir els nostres

projectes i crear de nous per aconseguir una vida més plena i feliç

per al col·lectiu de persones afectades de paràlisi cerebral i les seves

famílies.
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LA TEVA AJUDA COMPTA

Tiquet solidari 75 € o  fila zero

Transferència bancària CC. ES66  2100  5515  3022  0006  4058

Si creieu que podeu fer alguna altra mena 
d’aportació o col·laboració, contacteu amb nosaltres 

a info@fcpc.cat o al 630.95.95.08

Per motius de seguretat hem de confeccionar una llista tancada de convidats. 
Preguem comuniquin el seu nom, cognoms i DNI a l'organització al correu info@fcpc.catIMPORTANT

Ajuda’ns a fer créixer somriures



I AIXÍ TAMBÉ...

Hem preparat una subhasta d’obres d’art que està en funcionament des

del 5 fins al 24 d’octubre. Esperem que sigui del vostre interès.

SUBHASTA SOLIDÀRIA   ONLINE

Més informació i ofertes a la nostra web: http://fcpc.cat/subhasta-pedralbes/



AGRAÏMENTS

© fcpc.cat

Patrocinadors

Col·laboradors

Amb el suport de

Participació  desinteressada


