
                                                  

 

LA CENTRAL DEL NEGOCIO PARTICIPA A LA JORNADA FESTIVA  

DE CARS FOR SMILES PER A NENS MALALTS DE CÀNCER I LEUCÈMIA 

 
 
La Central del Negocio participarà el proper diumenge dia 21 de maig a la jornada de l'associació Cars 
for Smile, entitat benèfica que promou esdeveniments per tal d'oferir un dia inoblidable a nens i 
nenes amb malalties greus. En aquesta ocasió, organitzen una jornada festiva per als pacients més 
petits de l'Hospital Sant Joan de Déu i de l’Hospital Clínic que reben tractament de càncer i leucèmia, 
encara que aquest any també en participarà algun de la Fundació Asdent. El programa inclou una 
visita al Circuit de Barcelona-Catalunya (Montmeló), on els nens faran de copilots a les carreres. Se'ls 
acompanyarà a esmorzar i a dinar i seran traslladats en vehicles d'alta gamma i d'alta cilindrada. 
 
Els diners recaptats tant dels patrocinadors de l'esdeveniment, entre ells La Central del Negocio, com 
dels conductors participants es destinarà al projecte ARI, iniciativa que recull fons per a l'assistència i 
investigació de la leucèmia. També hi assistiran persones rellevants del món empresarial i de la 
cultura, com el conegut empresari Josef Ajram, que ja va col·laborar amb Cars for Smile l'any passat. 
 
Sobre La Central del Negocio 
La Central del Negocio és una empresa que prové de l'àmbit de la consultoria i de l'assessoria 
tradicional. Des de 2007 s'ha especialitzat en la compra, venda i traspàs de negocis oferint un servei 
complet que inclou cessió, estudis econòmics, advocats, gestoria, prevenció de riscos, llicències i 
tràmits, entre d'altres. 
 
Situada a Barcelona, La Central del Negocio és avalada per un equip de direcció amb més de 15 anys 
d'experiència en el sector i més de 50 anys dedicats als negocis de proximitat i l’hoteleria. 
 
 
Més informació: 
 
- web de l’esdeveniment: http://www.carsforsmiles.org/cars4smiles-barcelona-2017/ 

- web de ARI: http://www.projecteari.com 

- Joseph Ajram a Cars for Smile: https://www.youtube.com/watch?v=jke3GuRwcvs 

- La Central del Negocio: www.lacentraldelnegocio.com 

 

 

Paola Rives paola@1060comunicacion.net  

Marina Ubach marina@1060comunicacion.net 
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