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Fundraising 2017
Gràcies per ajudar-nos a seguir
avançant per millorar la salut i la
qualitat de vida de les persones
Les millores en la recerca biomèdica són la clau per avançar cap a la
prevenció i la cura de moltes malalties que afecten el nostre entorn: el
càncer, la diabetis, l’Alzheimer, els
trastorns mentals, les malalties cardiovasculars i neurodegeneratives...
L’activitat dels més de 300 investigadors que integren l’IDIBGI ens fa
ser optimistes per trobar solucions
als problemes de salut que ens afecten a tots. Però necessitem l’ajuda
de la societat que ens envolta. Per

això, va néixer Amics de l’IDIBGI,
amb la vocació de donar-nos a
conèixer i d’incentivar la recaptació
de fons privats capaç de promoure i
millorar aquesta recerca.
El 2017 ha estat un clar exemple de
com la col·laboració de persones,
institucions i empreses és important per ajudar-nos a investigar per
augmentar l’esperança de vida i la
bona salut de les persones. Estem
molt orgullosos d’haver trobat pel
camí tots aquests nous Amics de

l’IDIBGI. Sense vosaltres, això no
hagués estat possible. Tot i així
queda molt per recórrer perquè les
descobertes en recerca biomèdica
no es poden aturar.
Moltes gràcies per ajudar-nos a
fer crèixer el projecte Amics de
l’IDIBGI!

Què hem fet tots plegats
aquest 2017?
Empreses

Contactes: 89
Visites: 15
10 nous
“Empresaris
per la Recerca”

Col·legis
professionals

Món
cultural

Mitjans de
comunicació

Mercats
municipals

Accions
solidàries

Contactes: 18
Visites: 5
2 iniciatives
solidàries

Contactes: 14
Visites: 7
4 concerts
solidaris

Contactes: 5

Contactes: 9

Nous media
partners

Calendari
solidari 2017

Contactes: 30
Visites: 29
13 iniciatives
solidàries

Evolució de la recaptació procedent
del mecenatge de l’IDIBGI

2%
Concerts
solidaris

69%
Empreses

24%
Col·laboradors

5%
Entitats

2016: 48.622€

2017: 116.670€

2017, un any ple
d’activitats
Durant el 2017, el departament de Fundraising
de l’IDIBGI ha treballat de valent per donar a
conèixer aquesta institució en tots els àmbits de la
societat gironina. Gràcies a molts col·laboradors
i col·laboradores que s’hi han sumat, s’han pogut
finançar diversos projectes d’investigació. Amb tots
vosaltres, seguirem fent crèixer la recerca biomèdica!

GENER - Concert benèfic del
baríton Silveri de la O i del pianista
Mark Hastings per “fer visible la
necessitat de donar suport a la
investigació biomèdica”

ABRIL - Friselva col·labora amb
l’IDIBGI en un estudi sobre la
influència del virus Epstein-Barr i
l’esclerosi múltiple

ABRIL - Visita dels representants
del Col·legi Oficial d’Administradors de Finques de Girona

ABRIL - L’establiment König
de Platja d’Aro destina la
recaptació de la inauguració a
l’IDIBGI

JUNY - 46 equips participen en
la rogaine solidària amb l’IDIBGI
per a la diabetis, organitzada
pel Club Escurçons de la Vall
d’Aro

JUNY - La jornada d’spinning
solidari recapta més de 4.200
euros per a la lluita contra el
càncer de pulmó

JUNY - Visita dels representants
de l’empresa Ascensors Serra
d’Olot

SETEMBRE - Presentació de la
Cursa de la Dona de Girona

OCTUBRE - Concert solidari de la
World Doctors Orchestra per la
lluita contra el càncer

OCTUBRE - El Club Rotary
de Banyoles col·labora amb
el projecte de recerca de
nous inhibidors específics del
creixement cel·lular

GENER - La Fundació Castell de
Perelada impulsa un projecte
d’estudi sobre les interaccions
entre el metabolisme del ferro i
la microbiota

FEBRER - Concert solidari de la
GIO Orquestra contra el càncer

MARÇ - El Jardí del Nèctar de
Cassà dona la recaptació de la
inauguració a l’IDIBGI

ABRIL - Visita dels representants
del Col·legi Oficial de Psicòlegs
de Catalunya Delegació de
Girona

maig - Carles Lama i Sofia
Cabruja protagonitzen el nou
concert solidari de l’IDIBGI per
recaptar fons per a la recerca

MAIG - Vanessa Nueda impulsa
la campanya “Guardioles
solidàries” per recaptar fons per
a la recerca de nous inhibidors
del creixement cel·lular

JULIOL - El centre escolar
Empordà de Roses recapta 270
euros per a l’IDIBGI per a la
recerca de la Sindrome de Lynch

JULIOL - Torneig solidari
Homenatge a Iñaki Fernández
“Búfalo” per recaptar fons per
a la recerca de la Síndrome de
Lynch”

AGOST - Concert solidari del
Festival de Cap Roig, a càrrec
d’Umberto Tozzi, a benefici
de l’IDIBGI per a la cirurgia
oncològica

NOVEMBRE - II Cursa de la Dona
de Figueres per la lliuta contra el
càncer de mama

DESEMBRE - L’IDIBGI edita un
calendari solidari per recaptar
fons per a la recerca biomèdica

DESEMBRE - Cursa per la
Diabetis a Blanes

LA TEVA
SALUT,
LA NOSTRA
RECERCA

Moltes
gràcies!

Moltes gràcies a totes
les empresas, les entitats
i les persones que ens
han fet costat:
Associació de Comerciants
de Sant Feliu de Guíxols
Carles Lama i Sofia Cabruja
Centre escolar Empordà
de Roses
Club Escurçons
de la Vall d’Aro
Club de futbol
Empuriabrava Castelló
Col·legi Oficial de Metges
de Girona
Cursa de la Dona de Girona
El Jardí de Nèctar
de Cassà de la Selva
Femi Montero
Mooma
Núria Baltrons i l’Institut
Serrallonga de Blanes
Rotary Club de Banyoles
Rocambolesc
Xarxa de Mercats
Municipals de Girona

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

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

