
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Fundació PortAventura celebrarà  

el seu setè sopar solidari el 14 de setembre a 

Ferrari Land 

 

 
 

o Tota la recaptació serà per a dues organitzacions centrades en la millora de la 

qualitat de vida de persones afectades per paràlisi cerebral i persones amb 

síndrome de Down. 

 

o Amb tan sols set edicions, ja ha esdevingut un dels principals compromisos 

solidaris de Catalunya. Aquest any, com a novetat, el sopar solidari es farà a 

Ferrari Land. 

 

 

PortAventura, 30 d’agost de 2017.- La Fundació PortAventura, entitat sense ànim de 

lucre que treballa per aconseguir la integració en la societat de col·lectius amb risc 

d’exclusió social, especialment infants i joves, ha anunciat que celebrarà la setena edició 

del seu sopar solidari el dia 14 de setembre. La recaptació d’aquest acte solidari serà 

íntegrament per a l’associació Down Tarragona (Reus) i per al projecte «Agafa’t al 21», 

un servei d’inserció sociolaboral per afavorir la igualtat d’oportunitats, el tracte i la no-

discriminació de persones amb síndrome de Down i altres discapacitats intel·lectuals; i per 

a l’APPC «La Muntanyeta», per ajudar-los en la construcció del nou centre de paràlisi 

cerebral ubicat a Bonavista (Tarragona). 

 

Aquesta nova edició del sopar solidari tindrà un marc incomparable: per primera vegada se 

celebrarà a Ferrari Land (inaugurat fa poc) i els assistents podran gaudir d’algunes de les 

principals atraccions i dels espectacles d’aquest parc. Els assistents, del món empresarial, 

polític i civil, gaudiran d’un sopar amb còctel i, tot seguit, al Teatre Acrobatic del parc, 

assistiran al tradicional sorteig de premis gràcies a les donacions dels patrocinadors i 

col·laboradors. L’acte serà conduït pel conegut monologuista Javi Sancho, que s’uneix a 

aquesta gran jornada solidària.  

 



 

 

 
 

 

Abans del sorteig, es retrà homenatge a: Eloi Moreno, primer judoka català amb síndrome 

de Down que aconsegueix el cinturó negre; l’equip Nàstic Genuine, format per infants i 

joves amb síndrome de Down; i, a títol pòstum, a Jaume Marí, que fou president de la 

Confederació ASPACE (Atenció a la Paràlisi Cerebral d’Espanya) i director general de l’APPC 

«La Muntanyeta» fins que va morir fa uns mesos. 

 

Des de l’any 2011, la Fundació PortAventura ajuda diferents col·lectius desafavorits amb la 

donació de recursos i suport per a diferents programes solidaris com ara: jornades 

d’accessibilitat al lleure, actes de sensibilització de la societat o campanyes de recaptació de 

fons amb l’objectiu de continuar la tasca de sensibilització social de cadascun dels seus 

àmbits d’actuació. L’edició de l’any 2016 del sopar solidari va aconseguir una recaptació de 

85.302 euros i hi van participar més de 1.200 comensals (rècord d’assistència d’aquest 

acte), amb la qual cosa ha esdevingut el sopar solidari amb més participants de 

Catalunya. 

  

Les inscripcions i reserves d’inscripcions per a la setena edició del sopar solidari de la 

Fundació PortAventura ja es poden fer des d’aquest enllaç.  

 

Més dades de la Fundació PortAventura 
La Fundació, continuadora de la feina feta per PortAventura en el camp de la responsabilitat social corporativa, neix 
l’any 2011 amb l’afany de centrar els seus esforços a donar suport a projectes d’ajuda a infants i joves en risc 
d’exclusió social del nostre territori per motius sanitaris o econòmics. Aquesta iniciativa, a més d’ajudar els 
col·lectius en risc d’exclusió social, vol professionalitzar la gestió de les activitats que es duen a terme en 
l’actualitat. També ha organitzat actes com el sopar solidari, per ajudar entitats com la Fundació Nous Horitzons en 
la integració de joves en risc d’exclusió social, una jornada sense gluten per a la normalització de la celiaquia o la 
trobada «Fent Amics» en col·laboració amb Down Catalunya, per facilitar la integració en la societat de persones 
amb síndrome de Down. www.fundacioportaventura.org/ 
 

PortAventura World Parks & Resort 

PortAventura World Parks & Resort és una de les destinacions de vacances i oci familiar més grans d’Europa. 
Durant 20 anys, ha rebut més de 60 milions de visites. Amb una ubicació privilegiada, molt a prop de Barcelona, el 
resort acull 4 hotels temàtics de 4 estrelles i un hotel de 5 estrelles (PortAventura Hotels) —amb un total de 2.100 
habitacions— i un centre de convencions (PortAventura Convention Centre) que pot acollir fins a 4.000 persones. 
L’oferta comercial del resort inclou 3 camps de golf (dos dels quals han estat dissenyats per Greg Norman) i un 
Beach Club amb accés directe a la platja. PortAventura World Parks & Resort també inclou un parc temàtic i un 
altre d’aquàtic líders a Europa amb una oferta d’atraccions de referència mundial. L’any 2017, ha incorporat un 
tercer parc temàtic dedicat a Ferrari, la prestigiosa firma italiana.  
 
 

www.portaventuraworld.com  www.portaventuraevents.com  www.fundacioportaventura.com 
 

Per a més informació: 
Oficina de Premsa de PortAventura 

 

Roca Pujol roca.pujol@portaventura.es 

Tel.: + 34 977 77 90 00 / Mòbil: 659 598 152 

 

Sandra Pérez sperez@webershandwick.com 

Tel.: +34 91 745 86 00 / Mòbil: 628 671 821 

 

Pau Guerrero pguerrero@webershandwick.com 

Tel.: +34 93 236 09 23 / Mòbil: 607 348 364 
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