PRESENTACIÓ

Emmirallar-se en algú, seguir-ne l’exemple i/o imitar-lo és un desig compartit
en molta gent, grans i petits. Tenir l’oportunitat de compartir taula amb la
persona a la que tens admiració, si s’acompanya d’una bona causa i d’un
espai emblemàtic genera El Sopar dels Miralls.

També el concepte d’enmirallar-se el podem aplicar a l’admiració que podem
tenir per les empreses, institucions i particulars que patrocinen i donen
suport a projectes com Idibgi.

Idibgi i Desig Esdeveniments proposen aquest projecte com un
esdeveniment social, amb un principal objectiu: el benèfic. Una plataforma
per incentivar fons pels projectes que porta a terme Idibgi.

Aquesta idea i format es novadosa i original, fet que ha d’ajudar a tenir un
ressò mediàtic molt important.

L’esdeveniment es planteja amb un àmbit de repercussió de tota Catalunya.
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L’IDIBGI
La institució de referència en recerca biomèdica a
Girona.
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IDIBGI) és un centre de
recerca adscrit a la Universitat de Girona (UdG), que forma part de la
xarxa CERCA de la Generalitat de Catalunya. Va ser creat per
desenvolupar, gestionar i difondre la recerca de qualitat en ciències
biomèdiques i de la salut pública i comunitària en l’àmbit de les
comarques de Girona.
Tot amb l’objectiu de promoure la seva aplicació a la pràctica habitual
de la medicina i de respondre als problemes de salut de la ciutadania.
Perquè per a nosaltres el més important són les persones.

L’IDIBGI en xifres
L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona, que tè els seus orígens
en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de
2005.

Actualment disposa d’una plantilla d’unes 100 persones que agrupa
més de 300 investigadors e diverses institucions de l’entorn: la
Universitat de Girona (UDG), l’Institut Català de Salut-ICS (l’Hospital
Universitari de Girona Doctor Josep Trueta i l´àmbit d’atenció
primària), l’Institut Català d’Oncologia (ICO), l’Institut de Diagnosi per
la imatge (IDI) i l’Institut d’Investigació en Atenció Primària (IDIAP)
Jordi Gol.

49

Projectes competitius nacionals/internacionals actius

238 Assaigs clínics actius
700 Publicacions peer-review
4,59 Factor d’impacte mitjà
50 % Publicacions en el primer quartil
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Les nostres àrees d’investigació
L’activitat dels investigadors de l’IDIBGI s’agrupen en sis àrees o
programes principals amb les seves línies:
Malalties cardiovasculars
Genètica Cardiovascular
Epidemiologia i Investigació en Salut Vascular
Metabolisme i Inflamació
Nutrició, Eumetabolisme i Salut
Malalties Digestives i Microbiotica
Metabolisme Maternofetal
Microbiologia i Infeccions en el Pacient Crític (GEMIC-UCI)
Malalties Respiratòries
Obesitat i Risc Cardiovascular en Pediatria
Nefrologia
Neurociències
Envelliment, Discapacitat i Salut
Patologia Cerebrovascular
Neurodegeneratives i Neuroinflamació
Oncohematologia
Oncologia Molecular
Replicació Cromosòmica
Epidemiologia Descriptiva, Genètica i Presenció del Càncer
Oncologia Quirúrgica Hepatobiliopancreàtica
Hematologia
Imatge mèdica
Salut mental

DOSSIER DE PRESENTACIÓ - Edició 2018

[4]

L’ESDEVENIMENT
La proposta es centra en un sopar de gran format, entre 800 i 900
comensals, i 80 o 90 taules. L’escenari serà el Pavelló Municipal
Girona-Fontajau de Girona, que reuneix les condicions óptimes de
capacitat, i logística per aquest esdeveniment.
En aquesta primera edició s’ha escollit la ciutat de Girona per ser
l’origen d’IDIBGI.
També hi haurà dos anfitrions representatius de l’esdeveniment.
La idea es centra en tenir a cada taula una persona de rellevancia i
referent de l’àmbit de l’esport, la cultura, l’empresa, la ciencia, el
cinema o de la vida social. I donar l’oportunitat als comensals de poder
compartir amb tranquilitat el sopar, amb aquesta persona.
Els diners recaptats aniràn destinats a l’Institut d’Investigació
Biomèdica de Girona (IDIBGI).
Es donarà l’opció d’adquirir taules senceres a empreses o particulars.
Es proposa de crear el “plat 0” per la gent que no pugui asistir i vulgui
col·laborar igualment adquirin un ticket.
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FITXA TÈCNICA
Acte:

EL SOPAR DELS MIRALLS

Edició:

Primera

Tipus:

Social, benèfic.

Data:

Divendres 13 d’abril de 2018

Lloc:

Pavelló Municipal Girona - Fontajau

Hora:

21 h.

Durada:

3 hores.

Assistents:

600 / 800 persones.

Format:

Taules de 8/10 comensals

Periodicitat:

Anual
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CONTACTE
Organització
Josep M Planella Giralt
jmplanella@desigesdeveniments.com
Francina Soler
fsoler@desigesdeveniments.com
Tel.: 972 21 84 82 / 609 31 22 54
Idibgi
Ferran Pedró
Tel.: 872 987 087
fpedro@idibgi.org

INFORMACIÓ
Elsopardelsmiralls.cat
Idibgi.org
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