
Per a tots els que formem part de l’IDIBGI, 
el 2018 ha estat un bon any: són moltes les 
persones, les empreses i les entitats que 
ens han fet costat ajudant-nos a finançar 
nous projectes d’investigació. Cada vegada 
són més visibles per a la societat, i tots ens 
en sentim orgullosos de la seva contribució. 

Gràcies a la vostra ajuda, aquest any hem 
aconseguit superar els 50 projectes com-
petitius actius en l’àmbit nacional i interna-
cional. Aquestes investigacions, liderades 
des de Girona, són vitals per avançar cap 
a la prevenció i la cura de moltes de les 
malalties del nostre entorn. 

Però volem que el 2019 sigui encara millor 
i poder invertir més esforços en trobar 
solucions als problemes de salut que 
ens afecten a tots. Per això, necessitem 

sumar més Amics de l’IDIBGI, la iniciativa 
que vam posar en marxa per incentivar la 
recaptació de fons privats per promoure 
i millorar la nostra recerca. Perquè en 
temes de salut i benestar de les persones 
mai no n’hi ha prou! Volem seguir fent 
créixer el nostre projecte, volem seguir 
sumant Amics! 

Moltes gràcies per fer-ho possible!

Butlletí 
informatiu
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Les nostres àrees d’investigació
L’activitat de l’IDIBGI s’agrupa en sis àrees principals que engloben els diferents grups d’investigació, que desenvolupen els seus 
propis projectes. Amb quins voleu col·laborar?

Malalties 
cardiovasculars
· Genètica Cardiovascular
· Epidemiologia i Investigació en 
Salut Vascular

Oncohematologia
· Oncologia Molecular
Replicació Cromosòmica
· Epidemiologia Descriptiva, 
Genètica i Prevenció del Càncer
· Oncologia Quirúrgica · 
Hepatobiliopancreàtica
· Hematologia

Metabolisme 
i Inflamació
· Nutrició, Eumetabolisme i Salut
· Malalties Digestives i Microbiota
· Metabolisme Maternofetal
· Microbiologia i Infeccions en el 
Pacient Crític (GEMIC-UCI)
· Malalties Respiratòries
· Obesitat i Risc Cardiovascular en 
Pediatria
· Nefrologia

Imatge mèdica

Neurociències
· Envelliment, Discapacitat i Salut
· Patologia Cerebrovascular
· Neurodegeneratives i 
Neuroinflamació

Salut mental

2017: 116.670€

2016: 48.622€

2018: 189.680€



2018 Un any molt solidari

Febrer - El Col·legi Oficial de Psicòlegs 
de Catalunya a Girona i el Col·legi Oficial 
d’Infermeres/mers de Girona, nous Amics 
de l’IDIBGI.

Gener - Nou concert benèfic del baríton 
Silveri de la O i del pianista Stefano Ferri per 
“la necessitat de donar suport a la recerca 
biomèdica”.

Març - L’empresa Roberlo, amb el seu 
president el Sr. Jaume Juher al capdavant, 
renova la seva confiança i col·laboració 
amb els nostres projectes.  

Març - El Sr. Jaume Giró, director general 
de la Fundació ”la Caixa”, i el Sr. Juli Guiu, 
director del Festival de Cap Roig, fan lliura-
ment de la recaptació del concert benèfic 
de Cap Roig 2017 al doctor Antoni Codina.

Abril - El Sr. Francesc Cayuela, president 
del GEiEG, visita les nostres instal·lacions 
acompanyat dels empresaris Sr. Navarro i 
Sr. Bou.

Abril - Més de 200 assistents, acompanyats de personalitats destacades en el camp 
de la cultura, la ciència, el periodisme, l’esport, l’empresa i la política a Catalunya, van 
participar en “El sopar dels miralls”, un esdeveniment social innovador amb l’objectiu de 
recollir fons per a l’IDIBGI.

Juny - Visita dels representants de la Xarxa 
de Mercats de Girona, que l’any passat van 
posar a la venda un calendari solidari.

Juny - RoyalVerd, nova “Empresa 
Col·laboradora” de l’IDIBGI, financia un 
projecte contra el càncer a càrrec del 
doctor Javier A. Menéndez.

Juliol - Parada solidària a la VII 
Passarel·la Costa Brava de Sant Feliu de 
Guíxols, emmarcada dins el Festival de 
Portaferrada. 

Juliol - La Sra. Lourdes Xifra i els seus 
acompanyants, de l’empresa Comexi, van 
voler conèixer de prop el nostre centre.

Juliol - Donació del Rotary Club Banyoles a 
un projecte d’investigació pioner contra el 
càncer, a càrrec del doctor Jordi Frigola.

Juliol - Visita dels representants de la 
Fundació Oncolliga Girona, que financien 
un projecte d’investigació.

Juny - L’inspector Antoni Marco fa donació 
a l’IDIBGI de la recaptació de la XII Cursa 
de la Polícia Local de Salt.

Juny - Ens visita la Sra. Isabel Suqué, 
presidenta de la Fundació Castell de 
Perelada, que financia una investigació 
que estudia la relació entre la microbiota i 
l’obesitat

Maig - Vanessa Nueda, d’El Crep de 
mi Vida, en una de les seves iniciatives  
solidàries: una nova edició de l’Spring 
Market al König Font de l’Abat.

Juny - Visita guiada per als alumnes i 
professors del centre Empordà de Roses, 
una escola amb un llarg historial solidari.

Juny - II Torneig Benèfic de Fútbol 7 en 
homenatge al futbolista Iñaki Fernández, 
a benefici a l’IDIBGI per investigar la 
síndrome de Lynch.

Setembre - Multitudinari concert solidari 
de corals contra l’esclerosi múltiple a l’Aula 
Magna de la Universitat de Girona.

Octubre - Donació d’Esports Parra amb 
motiu de la 5a Cursa de la Dona de Girona.

Octubre - El Crep de mi Vida i 
Rocambolesc tornen a crear un gelat 
solidari per promoure un projecte 
d’investigació contra el càncer.

Novembre - Creps solidaris a la creperia 
Vasarely Center de Girona.

Novembre - El Grup Iris, organitzador 
de la Cursa de la Dona de Figueres, 
renova la seva solidaritat amb les nostres 
investigacions.

Desembre - Els establiments König 
impulsen la investigació a través de la 
campanya d’esmorzars solidaris.



Col·laborar amb nosaltres és molt fàcil!
Ens trobareu a fpedro@idibgi.org / 872 987 087 (ext. 16).
www.idibgi.org (apartat Donacions)

Moltes gràcies!

LA TEVA 
SALUT,  
LA NOSTRA 
RECERCA
Moltes gràcies a totes 
les empresas, les entitats 
i les persones que ens 
han fet costat:

Associació Comercial Centre Ciutat 
de Sant Feliu de Guíxols

Autopodium, S.A.

Backstage

Begonya Matesanz

Carles Lama i Sofia Cabruja

Celler de Can Roca

Centre escolar Empordà de Roses

Cor Geriona

Coral Taller de Veu

Coral Cypsella

Coral Vall d’Aro

Farmàcia Emi

Fira de Girona

Rotary Club de Banyoles

Silveri de la O

Rocambolesc

Mooma

Policía Local de Salt

Xarxa de Mercats 
Municipals de Girona

FUNDACIÓ
ONCOLLIGA GIRONA 
LLiga cataLana d’ajuda
aL maLaLt de cancer

Parc Hospitalari Martí i Julià
Edifici M2. 17190 · Salt (Girona)
Tel. +34 872 987 087
fundació@idibgi.org


