
RECERCA QUE CANVIA VIDES

DONA ARA, 
JUNTS PODEM CANVIAR VIDES

LA INVESTIGACIó BIOMÈDICA  
ÉS LA CLAU PER ENTENDRE  

LES MALALTIES I TROBAR FORMES  
DE PREVENCIÓ I TRACTAMENT

DESCOBREIX QUÈ POTS FER TU

CODI BIZUM: 05478

TRUCA: 936 073 808
ESCRIU: fundraising@idibell.cat

VISITA: i d i b e l l . c a t

Cada dia, milers de persones fan front a una 
malaltia: càncer, alzhèimer, trastorns mentals, fibrosi 

quística, ELA o diabetis, entre d’altres. 

Malauradament, la llista és llarga. I rere cada cas 
hi ha una història, una persona, una família amb 
preguntes. Sovint, també amb pors i incerteses. 

A través de la investigació és possible trobar 
respostes i descobrir maneres de contrarestar els 

problemes de salut i, sobretot, de millorar la qualitat 
de vida de les persones. 

GRÀCIES ALS AVENÇOS  
CIENTÍFICS PODEM:

• Desenvolupar nous mètodes diagnòstics
• Descobrir nous tractaments
• Allargar l’esperança de vida
• Millorar la salut

INVESTIGAR, 
PER QUÈ?

Hospital Duran i Reynals
Gran Via de L’Hospitalet, 199

08908 L’Hospitalet de Llobregat



+ 1600 
professionals

+ 70 
grups de recerca

Ajuda’ns donant  
suport als projectes 

d’investigació existents 
amb una aportació  

puntual

Fes possible el dia a dia 
 de la investigació, donant 

suport periòdic als  
projectes i al personal  
mèdic i investigador

T’agrada fer coses diferents, 
involucrar gent i ajudar? 
Organitza una iniciativa 

solidària per  
a la investigació

El teu compromís pot 
ajudar la investigació 
fins i tot quan ja no 
hi siguis, demana’ns 

informació

SOM IDIBELL

L’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge 
(IDIBELL) és un referent en recerca, innovació i 

tecnologia d’última generació. Estem a prop del pacient 
per saber les seves necessitats i buscar solucions 

personalitzades.

QUÈ ENS DISTINGEIX?
La possibilitat de fer una transferència ràpida i eficaç 
dels avenços científics en la prevenció i tractament de 
problemes de salut tan greus i freqüents com el càncer, 

les malalties neurològiques o cardiovasculars.

ÀREES DE RECERCA

AMB EL TEU SUPORT, PODREM  
SEGUIR TREBALLANT PER:

• Atreure el talent dels millors investigadors
• Adquirir material i equipament punter
• Provar fàrmacs innovadors

Ara pots donar una empenta a un projecte d’investigació específic.
Parla amb nosaltres o el teu personal sanitari per conèixer el grup de recerca més proper al teu interès i col·labora-hi. 

La teva aportació anirà directament a la recerca que has triat.

CÀNCER

DONACIó
PUNTUAL

INICIATIVA
SOLIDàRIA

DONACIó
RECURRENT

HERÈNCIES
I LLEGATS

NEUROCIÈNCIES

MEDICINA 
TRANSLACIONAL

MEDICINA
REGENERATIVA

SI TU TAMBÉ CREUS  
QUE LA INVESTIGACIÓ CANVIA VIDES,  

AJUDA’NS

QUÈ POTS FER TU?

TENS UNA SENSIBILITAT ESPECIAL PER AJUDAR  
A COMBATRE UNA MALALTIA CONCRETA?

Entra a www.idibell.cat 
i fes el teu donatiu

Escriu a fundraising@idibell.cat 
o truca al 936 073 808

COL!LABORAR AMB LA INVESTIGACIÓ BIOMÈDICA TÉ AVANTATGES FISCALS
A la declaració de la renda pots recuperar fins a un 80% dels primers 150 euros que donis.


