LA NIT BUFONA
Segona edició de la nit gastronòmica i solidària per a la investigació
de la fibrosi quística amb Jubany Events i Celler de Can Roca

20 D’OCTUBRE DE 2022, 19:30 H - MAS MARROCH

Ajuda’ns a bufar més fort!
@fundacioarcadi

GRÀCIES A TU, EL 2019
VAM ACONSEGUIR
RECAPTAR MÉS DE
45.000 EUROS EN LA
PRIMERA NIT BUFONA

T’estem molt agraïts

I P E R A I XÒ AQ U E S T A N Y H O VO L E M TO R N A R A F E R
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i un sopar que, a més, va estar
acompanyat d’un showcooking en
directe.

LA NIT
BUFONA

La vetllada, que es va desenvolupar
amb èxit i va ser percebuda com
una nit màgica per tots els assistents,
va aconseguir que es recaptessin
més de 45.000 €, una xifra que va
ser destinada de forma íntegra
a la investigació de la fibrosis
quística. Un cop celebrat aquest
acte tan important per a la fundació
i per a totes les persones que, com
l’Arcadi, pateixen aquesta malaltia, la
Fundació Arcadi ha seguit treballant
per a la millora de tots els malalts de
fibrosi quística organitzant nous actes
benèfics com la Primera Cursa Bufona
a Girona.

El passat 14 de novembre de 2019 La
Fundació Arcadi va celebrar amb
èxit la primera edició de La Nit Bufona,
una gala benèfica organitzada
amb l’objectiu de recaptar fons
per a la investigació de la fibrosi
quística. L’esdeveniment, que en un
primer moment s’havia de celebrar a
l’Auditori de Girona, va comptar amb
una quantitat tan alta d’inscrits en
pocs dies, que va obligar a canviar la
seva ubicació, celebrant-se, finalment,
a l’Espai Mas Marroch.
Van participar a l’esdeveniment un
total de 406 convidats, que van
poder gaudir d’una vetllada on es va
combinar la gastronomia i l’art amb
la divulgació científica vinculada
a aquesta malaltia. El Celler de Can
Roca i Nandu Jubany van ser els
encarregats d’omplir de sabors la nit
solidària, amb una selecció d’aperitius

Vols saber-ne més sobre
com hem destinat els
diners recaptats?

4 5. 0 00 €

MIRA AQUEST ENLLAÇ

LA
FUNDACIÓ

La Fundació Arcadi Armangué Barceló va
néixer amb dos objectius molt clars: donar
visibilitat a una malaltia minoritària, la fibrosi
quística, i recaptar fons per a la investigació de
la seva cura definitiva.
La Nit Bufona vol ser un acte que representi
l’esperit de la Fundació on, en un sopar
amè i festiu, gent de tot Girona podrà ajudar
econòmicament a la recerca mèdica al mateix
temps que rebrà informació de la realitat actual
de la malaltia.
Ens fa molta il·lusió comptar amb la
col·laboració de dos grans referents de la cuina
com són en Nandu Jubany i el Celler de Can
Roca així com de la molta gent que ha fet un
esforç per ajudar a fer realitat aquesta nit.
La Nit Bufona serà una gran festa, però,
sobretot, serà un impuls molt important per
a la investigació d’una malaltia que, en ser
minoritària, necessita la iniciativa privada per
avançar amb rapidesa. Estem convençuts
que tant l’assistència al sopar com la fila
zero o l’esponsorització seran una empenta
fonamental per als nostres objectius.
Us hi esperem,
Arcadi Armangué
President de la fundació
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Des de la Fundació Arcadi proposem una vetllada on es
combinaran l’art i l’alta gastronomia amb la divulgació dels
avenços científics en la lluita contra la fibrosi quística. Serà una
nit on gaudirem d’un menú elaborat pel Celler de Can Roca i
en Nandu Jubany amb showcooking en directe.
Hi haurà música, divulgació i moltes sorpreses més, al llarg
d’una nit que busca contribuir a una causa tan noble com
la lluita contra la fibrosi quística mentre es gaudeix d’una
fantàstica gala.

Reserva una taula completa per a 10
o 12 persones o compra el teu tiquet
individual fent click aquí

PREUS I
RESERVES

Si tens algun dubte, envia’ns un correu
a info@fundacioarcadi.com

250€

/pax.

TIQUETS INDIVIDUALS
Si vols comprar entre 1 fins a 6 tiquets
individuals, el seient assignat durant el
sopar estarà situat en la zona groga.
Fes click aquí
TAULES COMPLETES
Si vols comprar una taula de 10 o 12
persones, selecciona la zona que més
t’agradi del mapa perquè estigui situada
la vostra taula.
Fes click aquí

Si no podeu assistir a la gala, particulars
i empreses podeu fer la vostra aportació
al número de compte de la Fundació
Arcadi indicant com a concepte
FILA ZERO + Nom de la persona física o
jurídica que realitza l’aportació.

CAIXABANK ES25 2100 0002 5902 0208 4123
Enviar justificant: administracio@fundacioarcadi.com
Informació sobre les deduccions per a donatius fets a ONG’s i Fundacions durant
l’any:

F I L A ZERO

Persones físiques: Si el donatiu és menys de 150€, la deducció és del 80%. Si és més
de 150€ és del 35%.
Persones jurídiques: 35%.
Es considera com a donatiu l’import una vegada deduïts els costos de la gala
benèfica.

LA FIBROSI
QUÍSTICA

La Fibrosi Quística és una malaltia genètica
i degenerativa que afecta principalment al
sistema pulmonar, al sistema digestiu i en la
que l’esperança de vida actualment no supera
els 45 anys. Gràcies a la investigació, sobretot
en els Estats Units, l’esperança de vida dels
pacients amb Fibrosi Quística va augmentant,
però necessitem investigar més.
La Fundació Arcadi Armangué Barceló és
l’única fundació espanyola que investiga la
patologia i, gràcies a la generositat de persones
com vosaltres, hem aconseguit recaptar al llarg
de tres anys i amb una pandèmia, més de 100
mil euros.
La nostra primera investigació ha consistit en un
una espècie de PCR molt específica on podem
extreure cèl·lules nasals dels pacients per saber
els efectes dels medicaments en cada pacient,
sense tenir la necessitat de fer-los passar per
un tractament i efectes secundaris. Aquesta fita
l’hem assolit gràcies a l’ajuda d’un equip de
metges i investigadors de l’Hospital de la Vall
d’Hebron a Barcelona dirigit per la prestigiosa
Dra. Gartner i el genetista Dr. Tizzano.
Tots som conscients que la investigació és
fonamental en tots els camps, però en la
medicina és imprescindible, ja que és l’únic
camí per allargar la vida dels pacients i obtenir
una cura. Ajuda’ns a aconseguir aquests grans
reptes.

LA NIT BUFONA
T’HI ESPEREM

Ajuda’ns a bufar més fort!

Fes-te soci de la Fundació Arcadi amb una aportació
anual de 50€ fent click aquí!

