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UN
NICEF i el Parc d’Atraccions
s del Tibida
abo
s’u
uneixen
n a favo
or de la
a infàn
ncia
»

PATSA des
P
stinarà el 0’4% dels
s ingresso
os per enttrades i abonaments
s als
p
programes
senvolupam
ment d’UNIICEF
de cooperració al des

»

El conveni de col·labo
E
oració amb
b UNICEF, un pas mé
és en les a
accions so
ocials
d Parc adreçades a potenciar valors
del
v
entrre els infan
nts

n Puigdollerrs, presiden
nt del conssell d’admin
nistració de PATSA i regidor de Medi
Joan
Ambient i Serve
eis Urbans de l’Ajunta
ament, el prresident d’U
UNICEF Co
omitè Catalunya,
Pablo Giménez-Salinas, i el director general
g
de BSMSA, Ig
gnasi Arme
engol, han signat
s
est matí un conveni de col·lab
boració en
ntre la fun
ndació UNICEF i el Parc
aque
d’Atrraccions dell Tibidabo.
La co
ol·laboració
ó entre PAT
TSA i UNICEF es basa
a en la prote
ecció i el de
esenvolupa
ament
de la
a infància de
e tot el món
n i els seus drets recolllits en la Co
onvenció so
obre els Dre
ets de
l’Infa
ant.
UNIC
CEF donarà
à suport a PATSA en
n totes aqu
uelles accio
ons socials adreçades
s a la
senssibilització sobre
s
els Drets de la Infància, la seva prom
moció i prote
ecció. La du
urada
del conveni
c
és de
d dos anyss, renovable
e anualmen
nt.
El co
onveni tam
mbé reflecte
eix les dive
erses accio
ons socials del Parc d’Atraccions del
Tibid
dabo adreça
ades a pote
enciar valors, com la tolerància, la solidarittat i el resp
pecte,
entre
e els infants; de quine
es es desta
aquen Estiu
u sense ba
arreres, Can
nçó de Pau
u i la
jorna
ada dedicad
da a les card
diopaties in
nfantils
En virtut
v
de l’accord, el Parrc d’Atraccio
ons es com
mpromet a llliurar anuallment a UN
NICEF
la qu
uantitat mín
nima de 40..000 euros. Per assolir aquesta dotació
d
eco
onòmica, PA
ATSA
destiinarà el 0’4
4% de la venda
v
d’enttrades i d’a
abonamentss familiars i endegarà
à una
camp
panya de captació de fons entre els seus clients. UNIC
CEF destina
arà aquests
s fons
als seus program
mes de coo
operació al desenvolup
d
pament.
El Pa
arc d’Atracccions del Tib
bidabo crea
arà un micro
o-site al seu
u web i cedirà un espa
ai dins
de le
es seves instal·lacion
ns per a comunicar
c
les accion
ns dutes a terme am
mb la
col·la
aboració en
ntre PATSA
A i UNICEF
F; a més, difondrà
d
a través
t
de la seva bas
se de
dade
es les cridess d’emergèn
ncia i la cam
mpanya insttitucional an
nual d’UNIC
CEF.
La signatura d’a
aquest con
nveni és un
n exemple més
m de la sensibilitat especial que
q
el
Parcc d’Atraccio
ons del Tibidabo té ca
ap a la inffància, especialment per aquells
s que
nece
essiten una protecció més
m gran.

