
Dossier de patrocini per al finançament del projecte

“PREVENIM ELS PROBLEMES DE SALUT MENTAL 
EN ELS NOSTRES INFANTS I JOVES”

en el marc de la 1a edició de la Nit de la Ciència i el Coneixement  
de Sabadell - 18 de novembre de 2015



LA NIT DE LA CIÈNCIA
La Nit de la Ciència i el Coneixement és una iniciativa de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), l’Ajuntament de Sabadell, la Fundació Parc Taulí i la Fundació Bosch i Cardellach per 
presentar una visió més propera de la ciència i dels investigadors a la ciutadania de Sabadell 
i el seu entorn, amb la finalitat de posar en valor la rellevància de la ciència en la vida de les 
persones i de fomentar l’interès dels joves per la carrera científica.

La Nit de la Ciència es concreta en una trobada nocturna i festiva oberta a tothom, coincidint 
amb la Setmana de la Ciència del mes de novembre, on s’obtindran recursos econòmics per 
finançar un projecte de recerca que s’estigui duent a terme a Sabadell i que comptarà amb ac-
tuacions de companyies de prestigi. Trobareu més informació sobre l’acte a la contraportada 
d’aquest fullet.

En aquesta primera edició, els ajuts obtinguts aniran destinats a ampliar la investigació en 
prevenció dels trastorns mentals que afecten infants i joves que es porta a terme al Centre de 
Salut Mental de la Corporació Sanitària Parc Taulí. El Parc Taulí és un dels centres sanitaris 
de referència de Catalunya, una institució d’excel·lència a la ciutat, i on es porta a terme una 
important tasca investigadora que volem posar en valor.  

EL PROJECTE: “PREVENIM ELS PROBLEMES DE SALUT 
MENTAL EN ELS NOSTRES INFANTS I JOVES”
Un 20% dels nens i joves presenten trastorns mentals, però els símptomes poden ser diferents 
i difícils de detectar pels pares i docents. El resultat és que molts nens i joves no s’arriben a be-
neficiar de l’ajuda necessària des de l’inici del problema mental. El retard en el diagnòstic i en 
l’inici d’un tractament adequats pot tenir conseqüències importants en la maduració cerebral 
i fer més difícil la recuperació i el desenvolupament normal (fracàs escolar, marginalitat...).

L’objectiu específic del projecte és afavorir la detecció precoç en joves i adolescents dels pro-
blemes de salut mental més freqüents i aquells que potencialment són més greus: trastorns 
d’ansietat, Trastorn per Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH), trastorns de l’espectre de 
l’Autisme, trastorns de conducta, trastorns addictius (relacionats o no amb substàncies), de-
pressió i psicosis.

Resultats esperats:

 » Millorar el coneixement dels trastorns mentals en nens i adolescents entre pares, edu-
cadors i els mateixos joves de Sabadell, mitjançant un programa multifacètic (web 2.0, 
tallers formatius en escoles, serveis socials, atenció primària...).

 » Millorar la detecció precoç, el diagnòstic i l’accés a tractaments eficaços disponibles dels 
trastorns mentals detectats, amb avaluacions anuals (incidència, reducció del fracàs es-
colar...).

 » Crear un panell d’indicadors de salut mental infanto-juvenil que permeti la comparació 
i l’avaluació dels serveis de Catalunya, en el marc de l’Observatori de Salut Mental de 
Catalunya (OSAMCAT).

Participants: professionals de salut mental i de pediatria del Parc Taulí, investigadors de la 
Fundació Parc Taulí i de l’OSAMCAT, professionals de l’atenció primària (pediatres, metges de 
família, infermeres...), educadors i altres agents socials de la comunitat.



COM ES PROMOCIONARÀ LA NIT DE LA CIÈNCIA
 » A través del web www.lanitdelacienciasabadell.cat

 » Per mitjà de roll-ups ubicats en zones de la ciutat (vestíbul de l’edifici Taulí, CAP Sant Fèlix 
i Cerdanyola-Ripollet i altres punts estratègics) i, el dia de l’acte, a l’entrada del vestíbul 
del Teatre Municipal La Faràndula.

 » Actes de difusió a mitjans de comunicació.

COM HI PODEU COL·LABORAR
Si voleu ajudar en el finançament del projecte, a continuació us descrivim les quanties de les 
aportacions econòmiques i els avantatges com a col·laborador o patrocinador:

 » 200 €: Col·laborador

 - Logotip o nom al roll-up de col·laboradors ubicat a l’entrada de l’espectacle.

 » 500 €: Col·laborador especial

 - Logotip o nom al roll-up de col·laboradors ubicat a l’entrada de l’espectacle.
 - Logotip o nom al web de la Nit de la Ciència.
 - 2 entrades per a l’acte.

 » 1.000 €: Patrocinador

 - Logotip o nom al roll-up de col·laboradors ubicat a l’entrada de l’espectacle.
 - Logotip o nom al web de la Nit de la Ciència.
 - Logotip o nom a la resta de roll-ups de promoció.
 - 4 entrades per a l’acte.

 » Més de 1.000 €: Patrocinador

 - Logotip o nom al roll-up de col·laboradors ubicat a l’entrada de l’espectacle.
 - Logotip o nom al web de la Nit de la Ciència.
 - Logotip o nom a la resta de roll-ups de promoció.
 - 6 entrades per a l’acte.

MÉS INFORMACIÓ SOBRE DONACIONS I PATROCINI A LA FUNDACIÓ PARC TAULÍ

Roser Renom
rrenom@tauli.cat / 937231010 ext. 22230
www.tauli.cat/fundacio/colabora/donacions

Podeu fer les vostres aportacions com a col·laboradors  
o patrocinadors al compte del Banc Sabadell: 

ES02 0081 5154 2900 0181 3582

En tots dos casos, heu d’indicar en el concepte de la transferència 
“Nit de la Ciència” i un telèfon de contacte.

Des de la Fundació Parc Taulí, contactarem directament amb 
vosaltres per emetre el corresponent certificat de donació.



Més informació i contacte:

Laura Vicens
Secretària Tècnica - Fundació Bosch i Cardellach

93 725 85 64
secretaria@fbc.cat

www.lanitdelacienciasabadell.cat

PROGRAMA DE L’ACTE
Teatre Municipal La Faràndula (c. d’Alfons XIII, 33 de Sabadell) 

 18 de novembre de 2015 a les 20h

1. Presentació a càrrec del periodista de TV3 Pere Renom.

2. Actuació a capella a càrrec del Quartet Mèlt.

3. Presentació del projecte.

4. Lliurament de beques de recerca.

5. Actuació del Quintet de Vent Fusta de l’Orquestra Simfònica del Vallès.

Les aportacions dels patrocinadors i de les donacions i de les entrades del dia de l’acte  
i de la fila zero seran destinades a la recollida de fons per al projecte.


