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La Fundació Internacional 
del Camp, impulsora de 
l’Escola Internacional del 

Camp i que té com a objectiu 
estratègic millorar la competi-
tivitat acadèmica del territori 
des de l’educació, va celebrar 
el passat divendres 20 de juny 
la seva 2a Nit del Mecenatge. 

Aquest acte representa un re-
coneixement a tota la societat 
civil del territori –empreses, fa-
mílies i amics en general– que 
donen suport a l’EIC i té com 
a objectiu deixar constància de 
com, en diferents formats i dife-
rents quantitats, són moltes les 
persones que han volgut donar 
el seu suport i la seva confi an-
ça en el començament d’aquest 
projecte.
L’acte va tenir lloc a les mateixes 
instal·lacions de l’EIC i en el seu 
decurs es va lliurar la 2a Beca a 

l’Excel·ència per al millor estu-
diant del curs 2013-2014, que va 
ser Adrian Adrianov Nenkov.
L’acte va començar amb una 
actuació musical que va ser-
vir de preàmbul a les paraules 
de benvinguda que va adreçar 
als assistents el president de la 
Fundació, Josep Maria Bach. Tot 
seguit, el director general de la 
Fundació, Josep  Vilella, va ser 
l’encarregat de fer la presentació 
presentar la política de beques i 
borsa d’ajuts de la Fundació i va 
destacar l’important paper que 
desenvolupen en la formació de 
nens i joves al Camp de Tarrago-
na. Tot seguit es va fer un agraï-
ment a tots els donants, empre-
ses, famílies i institucions
Seguidament, un membre de la 
família Gumà va lliurar al jove 
estudiant Adrian Adrianov la 
2a Beca a l’Excel·lència, com a 
millor estudiant del curs 13/14. 

L’acte va cloure amb la inter-
venció de l’alumna becada l’any 
anterior i amb una actuació mu-
sical que va donar pas a la desco-
berta de les plaques commemo-
ratives i a un sopar de germanor 
a la plaça del Fòrum.

Escola Internacional 
Més de 400 alumnes de dife-
rents edats i orígens s’han in-
corporat amb èxit a l’EIC. Provi-
nents de més de 30 poblacions 
del sud de Catalunya gràcies a: 
3 línies d’autobús i tren amb 
parada a Port Aventura (a 500 
mts. de l’Escola). Actualment la 
matrícula per al curs  14-15 de 
P1 fi ns a Batxillerat (nacional i 
internacional) és oberta. Es fan 
presentacions cada dimarts a 
les 17 hores prèvia confi rmació 
d’assistència a info@escolain-
ternacional.org o al tel. 977 325 
620.

L’EIC celebra la 2a Nit del Mecenatge

Durant l’acte es va lliurar la 2a Beca 
a l’Excel·ència per al millor estudiant 
del curs 2013-2014, que va ser Adrian 
Adrianov Nenkov. També es va fer la 
presentació de la política de beques i 
borsa d’ajuts de la Fundació
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