XVIII MÀSTERS PENEDÈS“VINYES VERDES VORA MAR”
VILAFRANCA DEL PENEDÈS
24 de Març de 2018,Club Natació Vilafranca-Piscina Complex Aquàtic Vilafranca del Penedès, 15:00 h

COMPETICIÓ SOLIDÀRIA
Participa-hi i ajuda a acompanyar.
Es tracta d’un esdeveniment esportiu que cada any ha aplegat aprop de 250
nedadors/es d’arreu del país. De les competicions de natació en categoria màster, que
integren el calendari de la Federació Catalana de Natació, és de les que té més bona
acollida pels esportistes
L’edició d’enguany del XVIII Trofeu Màster del Penedès tindrà un caire solidari mitjançant
la Nit Solidària del Rotary Club de Vilafranca del Penedès. El Club Natació Vilafranca farà
un donatiu, vinculat als ingressos provinents de les inscripcions del trofeu, aliCentre per a
discapacitats de la Fundació l’Espiga de Vilafranca del Penedès.
i

CENTRE PER A DISCAPACITATS DE LA FUNDACIÓ L’ESPIGA DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS
PROJECTE: AMPLIACIÓ DE LA RESIDÈNCIA GRAUPERA DE LA FUNDACIÓ L’ESPIGA.
La Fundació L’Espiga és una entitat penedesenca dedicada a donar resposta a les necessitats de
persones joves i adultes amb paràlisi cerebral i etiologies similars, persones que presenten
greus discapacitats físiques, psíquiques i/o sensorials.
Amb l’aportació de la Nit Solidària, s’equiparan 8 noves habitacions a la Residència Graupera
que gestiona l’entitat, projecte en que el Rotary Club de Vilafranca ja va col.laborar l’any 2008.
Aquestes 8 places addicionals disposaran de majors mesures de seguretat, espais independents
per serveis d’infermeria, així com a tot l’equipament imprescindible per poder funcionar amb la
major normalitat possible.
Els objectius principals del projecte són:
 Millorar la qualitat de vida de les persones joves i adultes amb paràlisi cerebral i
etiologies similars que per diferents raons no poden viure amb la seva família.
 Garantir unes adequades places residencials a les persones que requereixen assistència
integral.
 Dotar de recursos i respir a les famílies que tenen al seu càrrec a una persona amb
necessitats d’assistència integral.
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