La medicina del futur
comença aquí
Benvolguts mares i pares de l’AMPA,
Des de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) us volem convidar a col·laborar amb
una il·lusionant campanya per donar suport a la investigació i que hem anomenat “FUTUR”.
Els nostres objectius són:
•

Sensibilitzar envers la importància de la recerca biomèdica. La feina dels científics
als laboratoris té un impacte en la nostra qualitat de vida. Volem explicar que la
investigació d’avui contribueix a la medicina del demà.

•

Donar l’oportunitat a un investigador jove perquè comenci la seva carrera científica
a l’IRB Barcelona. A tal fi, volem recaptar fons que ajudaran a finançar la tesi doctoral
d’un estudiant al centre.
Les AMPA sou entitats clau en
l’educació dels nens i joves. El vostre
compromís amb la formació dels alumnes
és fonamental perquè assoleixin una
experiència escolar enriquidora i de
qualitat.
Us proposem participar en aquesta
campanya per ajudar-nos a explicar
la importància de la recerca, acostar
la ciència apassionant a les escoles
i als instituts i per què no?, descobrir
vocacions de futur!

Com podeu participar?
1. Ajudant-nos a transmetre la importància de la recerca biomèdica compartint la
campanya (https://www.irbbarcelona.org/futur/ca).
2. Destinant els fons de la vostra campanya solidària anual a l’IRB Barcelona
3. Organitzant una activitat solidària en benefici de l’IRB Barcelona

Per què col·laborar amb l’IRB Barcelona?
L’IRB Barcelona és un centre dedicat a l’estudi de malalties com el càncer i la metàstasi,
l’Alzheimer, la diabetis o les malalties minoritàries. L’Institut es caracteritza per:
•

Desenvolupar ciència d’excel·lència

•

Formar científics en totes les etapes de les seves carreres amb un programa
excepcional

•

Fer, des dels inicis de la seva activitat, divulgació científica i activitats dirigides a
acostar la ciència a la societat

Els resultats de l’IRB Barcelona són reconeguts mundialment entre els científics i també l’estem
donant a conèixer a casa nostra per als públics més diversos. Per això, els nostres investigadors
joves visitaran les escoles i els instituts que participin activament en la nostra campanya per
oferir un taller als alumnes i explicar tot allò que vulguin saber sobre la recerca biomèdica.

Us hi apunteu?
Per col·laborar amb nosaltres, us podeu posar en contacte amb nosaltres i us donarem tota la
informació que necessiteu.
Moltes gràcies!

Anna Merlos
Projectes Estratègics i Filantropia
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