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Què es la Fundació 
PortAventura?

Què es la Fundació 
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● Representa el compromís social de PortAventura World.

● El seu OBJECTIUS?

● La integració de nens i adolescents en risc d’exclusió social.

● Impuls a la llei del mecenatge.

● La Fundació PortAventura, creada l’any 2011, es el resultat de més de 25

anys que PortAventura ha dedicat a la Responsabilitat Corporativa als

àmbits de recursos humans, medi ambient, recolze a ONG’s i hospitals.
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Integració de colꞏlectius en risc d'exclusió
social

Recolzem la plena integració de colꞏlectius en
risc d’ exclusió social, amb especial atenció als
nens i joves actuant al seu entorn familiar i
social.

Com ho fem?Com ho fem?

Ajudem a d’altres fundacions per
aconseguir els seus objectius

Mitjançant la promoció i el desenvolupament
de programes dissenyats especialment pels
seus colꞏlectius i d’ acord a les necessitats de
cada grup.



814
Entitats 
amb les 
que hem

col.laborat

6.341.186€
Donats en 

ajudes

68.380 
Nens i 
nenes 

beneficiades

Què hem fet en aquests 8 anys?Què hem fet en aquests 8 anys?



Algunes de les entitats colꞏlaboradoresAlgunes de les entitats colꞏlaboradores



Nova UCI  Pediàtr ica Hospita l  Sant  Joan de Déu

● Mil lora la estància dels nens
hospital i tzats i les seves
famíl ies

● Amplia la dotació
tecnològica

● Faci l i ta l ’ espai de trebal l
a ls professionals

● Pressupost: 3.000.000€

Exemples de colꞏlaboracionsExemples de colꞏlaboracions



Iniciativa pionera a Europa que contribuirà a que famílies de nens i
adolescents que pateixen malalties molt greus, puguin gaudir d'unes
vacances gratuïtes en un lloc d’ensomni especialment pensat i
dissenyat per ells.

¿Qué haremos…a partir de ahora?¿Qué haremos…a partir de ahora?





Objectius:

● Crear un lloc de diversió on els nens malalts i les 
seves famílies no són “diferents”.

● Formar part de la teràpia de recuperació.
● Promou la relació entre famílies que es troben en 

situació similar.
● Colꞏlaboració amb hospitals pediàtrics de referència  

de tota Espanya.



 Recomanacions de les entitats a l’hora de presentar projectes:

En primer lloc, analitzar el perfil de l’empresa a la que ens volem dirigir 
(històric de colꞏlaboracions, política de RSC...).

Cercar la persona adequada amb qui asseure’s.

Elaborar un document amb les característiques del projecte:

 A qui va dirigit.
 Quines necessitat/s permetrà resoldre. 
 Requeriments tècnics i humans per l’execució del projecte.
 Timings.
 Pressupost desglossat per partides.

Treball en equip, recerca d’aliances amb d’altres empreses i fundacions. 
Junts s’aconsegueix arribar més lluny!

Seguiment un cop presentat el projecte ... Perseverança!!




