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Tot i la pandèmia que estem vivint durant el 2020 la Fundació Arcadi no ha aturat l’activitat. Us 
detallarem les activitats més destacades d’aquest període: 

Hem estat beneficiaris de la recaptació del torneig de tennis organitzat per Garatge Plana i el 
club tennis Girona el juny del 2019, on es varen recaptar 3.360€ per la fundació. Vàrem poder 
explicar a tots els assistents en què consisteix la fundació i els objectius en recerca que tenim. 
Igualment es va fer pedagogia de la malaltia i el seu futur. 

També gràcies a Garatge Plana es va poder recaptar 2.000€ del torneig de pàdel celebrat a les 
pistes del pàdel St. Gregori, on també vàrem poder fer pedagogia de la malaltia i el projecte 
que volem tirar endavant conjuntament amb la Vall d’Hebron. 

L’empresa Pepa Squad dins de la seva festa anual, recapta donatius que en aquesta ocasió han 
cedit a la fundació. 

En total gràcies a llegats i subvencions hem recaptat 11.301,29€. 

Des de l’inici de la nostra activitat ja hem venut casi 2.000 ampolles de bombolles i ja en tenim 
quasi 5.000 repartides per molts establiments i locals comercials de la província. Les venem a 
2,5€ la unitat i serveixen per divertir a un nen i conscienciar i fer visible la malaltia a qui ho 
compra. 

L’activitat central de la fundació va ser el sopar benèfic que anomenem “La Nit Bufona”. El 14 
de novembre de 2019 va ser el dia en que vàrem reunir mes de 400 persones al Mas Marroch. 

Per primer cop es varen ajuntar dos monstres de la cuina com en Nandu Jubany i els germans 
Roca. Teníem com a presentadors de la gala a Gerard Romero i Jordi Ríos, els quals varen 
actuar de fil conductor d’una gala on va parlar des de una jove afectada per fibrosi quística 
(Paz Bononato), la doctora Silvia Gartner que ens va fer un discurs divulgatiu molt entenedor i 
dels impulsors de la fundació Pilar Barceló i Arcadi Armangué. 

El resultat de La Nit Bufona el vàrem tancar amb un benefici de 34.205€ més tots els nous socis 
i aportacions que es varen fer durant la nit. 

La gala prevista per el 2020 malauradament ha estat suspesa davant la impossibilitat de 
celebrar una activitat d’aquest tipus durant la pandèmia que estem patint. Tornarem el 2021 
amb moltes novetats i molta força. 

Socis 

Actualment la fundació té 84 socis actius que aporten anualment 50€. 

Gràcies a aquestes activitats i donacions, la fundació ha pogut iniciar el conveni de 
col·laboració amb l’hospital Vall Hebron. El conveni és per dos anys i en aquest primer hem 
donat 65.533€. Properament tindrem els resultats inicials de l’estudi de models in vitro per 
mutacions STOP en el gen CFTR que desenvolupa un equip de l’hospital dirigits per la doctora 
Silvia Gardner i el doctor Eduardo Tizzano. 

 

 



 

 

 

 

 

La Secretària            Vist-i-plau del President 

Pilar Barceló Juvanteny     Arcadi Armangué Usan 

INGRESSOS DESPESES
QUOTES ASSOCIATS 4.200,0         serveis professionals 3.210,1         
SUBVENCIONS I LLEGATS 11.301,0       publicitat 4.564,0         
DONATIUS SOPAR BENÈFIC 41.005,2       material oficina 3.446,0         
PATROCINIS 13.553,7       tributs 777,6             
INGRESSOS NIT BUFONA 56.067,6       despeses personal 2.360,7         
INGRESSOS BOMBOLLES 4.519,1         despeses financeres 245,3             
INGRESSOS POLSERES 124,0             conveni Vall Hebron 65.533,0       

130.770,5     despeses soparbenèfic 56.759,9       
cost bombolles 1.283,1         
cost polseres 310,0             
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