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Des que fa més de 30 anys vam crear la Fundació 
Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, 
el nostre equip mèdic i científic ha desenvolupat 
una investigació molt capdavantera en el 
camp del VIH. El coneixement generat sobre 
aquesta malaltia ha permès també estudiar en 
profunditat el sistema immunitari i el seu paper 
en moltes altres malalties. Hem pogut crear un 
model de vacuna terapèutica contra el VIH i 
immunoglobulines bioespecífiques contra el virus 
causant de la sida amb la finalitat d’erradicar la 
infecció.

El coneixement de la disseminació del VIH 
després de la infecció es pot aplicar a altres 
virus com l’Ébola, el SARS-CoV-2, etc. Per poder 
controlar-la, hem desenvolupat anticossos que la 
bloquegen i poden ser de gran utilitat per evitar 
la malaltia. A més, hem posat en marxa moltes 
tècniques per a la detecció ràpida de la resposta 
immunitària contra les infeccions.

Gràcies a la investigació sobre el VIH ha estat 
possible assolir molt ràpidament un amplíssim 
coneixement científic sobre la COVID-19. En 
aquests moments, estem desenvolupant també 
vacunes contra el SARS-CoV-2 i immunoglobulines 
bioespecífiques per bloquejar la infecció des de 
l’inici, així com avaluant nous fàrmacs que puguin 
bloquejar el virus causant de la COVID-19 en les 
persones per a qui les vacunes no hagin generat 
la resposta immunitària adequada. El COVID 
persistent que afecta un 10-20% dels que han 
passat la malaltia és també una de les nostres 
majors àrees d’interès científic. 

Tota aquesta investigació d’excel·lència no hi 
hauria estat possible sense l’ajuda de milers 
de persones que han fet la seva aportació a la 
iniciativa #JoEmCorono, fet que ha estat exemple 
de solidaritat i compromís ciutadà amb la ciència. 

Vull aprofitar l’ocasió per agrair molt sincerament 
tot el suport que hem rebut i per fer palès que 
encara queda molta investigació per fer en 
el camp de la COVID-19 i totes les malalties 
infeccioses. Hem d’estudiar la salut humana i 
animal conjuntament per poder avançar-nos a 
les possibles noves pandèmies i desenvolupar 
vacunes que protegeixin contra les mateixes.

Seguim necessitant l’ajuda de totes les 
persones solidàries perquè puguem aportar més 
coneixement al control de les malalties infeccioses 
que són un dels reptes més grans per a la 
investigació biomèdica.

Dr. Bonaventura Clotet
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Els números en últimes edicions

500 impactes en mitjans convencionals 
valorats en més de 5 milions d’euros.

100 celebrities.

80 periodistes acreditats.

30 sponsors.

1,5 milions d’euros de recaptats en les 
dues últimes edicions.

Prop de 60.000 persones van seguir la Gala 
en directe a través d’internet superant el milió 
i mig de visualitzacions.
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Visibilitat digital

Al 2019 2.700.000 impactes a Instagram 
amb un ràtio d’engagement del 20% 
aconseguint més de 96.000 visites al perfil @
peopleinredgala.

#GalaSida2019 va ser l’esdeveniment més 
comentat a Espanya a Twitter la nit del 18 
de novembre amb més de 22.000 tweets i 
#Peopleinred es va situar al TT #8.

A través de les comptes dels influencers 
assistents a la gala, vam arribar a una 
audiència potencial de 15 milions 
d’espectadors.
Font: Analytics Twitter i Instagram
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Photocall People in Red
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La People in Red 2022
2 de Juny | MNAC

Després de dos anys en què no ha estat possible 
l’organització de la People in Red per causa de 
l’epidèmia de la COVID-19, aquest 2022 la podrem 
realitzar. Ens fa especial il·lusió reiniciar la gala 
coincidint amb la commemoració dels 30 anys de 
la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties 
Infeccioses.

Amb aquesta nova edició, la Fundació inicia una 
nova etapa. Després de tres dècades de lluita 
incansable contra la pandèmia de la sida, la lluita 
continua però ara amb més eines per poder fer 
front a totes les infeccions, que són la quarta causa 
de mortalitat per malaltia al món.

Aprofitarem la vetllada per recordar les fites 
aconseguides i els reptes que ens planteja el 
futur, així com també per gaudir com sempre d’un 
espectacle musical, gastronòmic i ple de sorpreses.

L’espectacle estarà copresentat per l’humorista, 
productor i presentador de televisió Andreu 
Buenafuente i l’actriu i presentadora Sílvia Abril, 
amb guió d’El Terrat (The Mediapro Studio), que 
donaran la benvinguda a les persones assistents 
a la nova edició de la People in Red i conduiran 
l’acte. Buenafuente i Abril comptaran entre d’altres 
amb l’il·lusionista i amic de la Fundació, Mag Lari, 
per posar màgia i il·lusió a aquesta festa solidària.  

El sopar anirà a càrrec del xef estrella Michelín 
Nandu Jubany, que com cada any ens delectarà 
amb una experiència gastronòmica inoblidable.

És un honor per a nosaltres emprendre aquest 
nou camí de la Fundació acompanyats d’un artista 
reconegut mundialment i que enguany s’acomiada 
dels escenaris amb una gira internacional. Joan 
Manuel Serrat serà a l’escenari de la People in 

Red i tindrem el plaer de gaudir de la seva música 
de ben a prop.

Comptem amb els creadors de contingut més 
influents per fer partícips els seus seguidors de tot 
el que passa en el que és un dels esdeveniments 
més importants del país.

People in Red és networking i és un gran 
esdeveniment d’exposició mediàtica i una 
oportunitat per a les corporacions des d’una 
perspectiva de màrqueting.
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Patrocinis

* Existeix la possibilitat de personalitzar el paquet de categories de patrocini en funció de les prioritats.
Les aportacions a entitats sense ànim de lucre es poden desgravar en la declaració de renda o de societats. 
Com a empresa, es pot deduir el 35% del total de donatius fets a ONGs i fundacions durant l’ any.

Nominatiu
300k EUR

Platinium 
50k EUR

Gold
25k EUR

Silver
12k EUR

Oportunitat
Donar nom a l’esdeveniment

Preferència en patrocinar actes

Dia de 
l’esdeveniment

Representant a la taula presidencial

Personalitzar un espai de l’esdeveniment

Product placement

Menció durant l’espectacle

Anunci de 20” en pantalles

Producte en Goodie bag

Producte en el sorteig solidari

Logo en Photocall VIP ++++ +++ ++

Logo en Photocall social ++++ +++ ++ +

Logo en pantalles i projeccions ++++ +++ ++ +

Taula corporativa per a 10 persones
(zona segons aportació) 3 Zona VIP Zona VIP

Material gràfic 
i mitjans

Logo fons roda de premsa (a determinar)

Logo dossier de premsa (a determinar)

Logo ticket d’entrada

Logo invitació

Logo en minuta

Pàgina “Gràcies” a media partners

Online

Logo en comunicacions online

Logo a la pàgina web ++++ +++ ++ +

Visibilitat a XXSS segons aportació ++++ +++ ++ +

Patrocinador nominatiu (300k EUR) Patrocinador platinium (50k EUR)
Patrocinador gold (25k EUR) Patrocinador Silver (12k EUR)
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Tickets individuals
ZONA VIP
Ticket individual: 1.000€

TICKET GENERAL *
Ticket individual: 600€

 * Per a persones menors de 35 anys el preu del tiquet general és de 300 euros.
Les categories es defineixen en funció de la localització de la taula.  
Hi ha un nombre limitat de taules per rang. 
Dins de cada zona, les taules s’ assignaran per ordre d’ adquisició.
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Donatiu fila zero
Si no poden assistir a la festa, particulars i 
empreses poden fer aportacions al número de 
compte:

Per favor, indiqui com a concepte “Fila Zero People in 
Red” i enviï un correu electrònic a info@peopleinred.
com indicant les dades fiscals en cas de voler rebre el 
corresponent certificat de donació.

Com a empresa, es pot deduir el 35% del total de 
donatius fets a ONGs i fundacions durant l’ any. Les 
persones físiques poden desgravar el 80% fins a un 
màxim de 150 €, i el 35% de la quantitat restant. 

ES28 2100 0325 4802 0024 0202
Titular: Fundació Lluita contra la Sida i les 
Malalties Infeccioses
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Destí dels fons
Des de l’any 1995, l’Institut de Recerca de la Sida IrsiCaixa i la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties 
Infeccioses treballen de la mà no només per combatre el VIH/sida, sinó per millorar la qualitat de vida de les 
persones que viuen amb el virus. L’exhaustiu estudi del VIH des de fa més de 25 anys –època en la que causava 
estralls a tot el món, provocant la mort de més de 2 milions de persones a l’any– ha portat a ambdues institucions 
a conèixer en profunditat el sistema immunitari, un sistema de defensa clau per combatre infeccions, com la 
causada pel VIH, així com altres malalties. Gràcies a aquest coneixement, ambdós centres han esdevingut punters 
en la recerca de les malalties infeccioses, tant d’aquelles que coexisteixen amb la població humana des de fa 
anys, com és el cas de la sida, com les causades per patògens emergents, com la COVID-19. Sense la solidaritat 
d’empreses i milers de persones al llarg dels anys i les campanyes com la People In Red o #JoEmCorono, tots els 
objectius assolits fins ara no haguessin estat possibles. D’aquesta manera, cadascuna de les aportacions rebudes 
són claus per seguir impulsant els nostres projectes de recerca en malalties infeccioses

El camí cap a l’erradicació del VIH. Tot i que s’han 
fet grans avenços en la lluita contra el VIH, el món 
científic segueix treballant dia a dia per aconseguir 
millors mètodes de prevenció, tractament i una cura 
contra la infecció per aquest virus. Per aconseguir-
ho, el nostre equip treballa en diferents línies 
d’investigació amb l’objectiu d’erradicar aquesta 
malaltia, com el desenvolupament de vacunes 
preventives i terapèutiques, el disseny d’anticossos 
sintètics contra el VIH, l’estudi dels mecanismes que 
han permès la curació de persones que han patit un 
trasplantament de cèl·lules mare, l’envelliment amb el 
VIH, entre d’altres. 
La pandèmia de la COVID-19. L’aparició del SARS-
CoV-2 ha capgirat el món i, amb ell, la nostra recerca. 
Des de l’inici de l’emergència sanitària, hem iniciat 
més de 20 projectes que ens han permès estar 
al capdavant de la lluita conta aquest nou virus 
emergent. El nostre equip ha treballat, i segueix 
treballant sense descans, per entendre la protecció 
de la població contra la COVID-19, dissenyar noves 
vacunes i tractaments contra el SARS-CoV-2 i buscar 
una resposta personalitzada a les persones que 
pateixen la COVID persistent, una malaltia que afecta 
al 10-20% de les persones infectades per coronavirus 
limitant la seva vida quotidiana.  

Malalties infeccioses i salut global. Després de la 
pandèmia, ha quedat demostrat de què son capaços 
els patògens infecciosos i la lliçó és clara: cal estudiar 
amb profunditat les malalties infeccioses i entendre la 
salut com una única salut a tot el món, que engloba 
la humana, l’animal i l’ambiental. És per aquest motiu 
que hem engegat línies de recerca centrades en el 
concepte One Health (una sola salut), així com en 
virus emergents com l’Ebola, el Zika o el virus del 
Nil, i en l’erradicació d’altres malalties que la OMS 
considera negligides, com l’esquistosomiasi i el Pian, 
entre d’altres. 
Més enllà de les malalties infeccioses. Més de 
30 anys d’estudi de les malalties infeccioses ens 
ha permès acumular molt coneixement sobre el 
sistema immunitari, que és l’eix central de la recerca 
biomèdica. Això ens ha portat a ampliar els nostres 
camps de recerca i a aplicar l’experiència a altres 
malalties en les que el paper del sistema immunitari 
és clau, com el càncer, l’envelliment o les malalties 
neurodegeneratives, entre d’altres. Pel que fa al 
càncer, estem creant vacunes que actuïn com a 
immunoteràpia i dirigeixin la resposta immunitària 
contra les cèl·lules canceroses. Per altra banda, en 
el camp de les malalties neurodegeneratives, estem 
buscant fàrmacs com la lamivudina per tal de frenar el 
deteriorament cognitiu
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Els nostres còmplices
en la darrera edició

Amb la col·laboració especial de:

Patrocinadors Platinum:

Patrocinadors Gold:

Patrocinadors Silver:
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Padrins de la People in Red:

Montserrat Pinyol
Jan Andreu

Jordi Barceló
Jordi Cerqueda

Ángela Díaz de Budallés
Miquel Jordà

Rafel Martín Faixó
Lola Mitjans

Camino Quiroga
Marta Vilallonga

Aerolínea col·laboradora:Saló de perruqueria oficial:

Media partners:

Vehícle oficial:

Empreses col·laboradores:Partners solidaris:

Hotels oficials:

Servei d’àpats, vins i caves:

Transport oficial:

Amb el suport de:



info@peopleinred.com
(+34) 662 656 810

Laura Duran: T. (+34) 620 286 127
Maria Jové:  T. (+34) 661 333 374


