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Comarques

Socis de Mifas ratiﬁquen
Albert Carbonell com
a president de l’entitat

Reconeixen l’IdibGi pel
seu bon equip de recerca

 És el primer cop que

 Es troba entre les 20 institucions estatals que tenen l’acreditació

l’escullen com a líder de
l’associació després de
rellevar Pere Tubert
GIRONA | DdG

Els socis de Mifas han ratiﬁcat Albert Carbonell com a president
de l’entitat. Un càrrec que ostentava des de ﬁnals del 2013, quan el
llavors líder de l’associació va decidir dimitir després de 26 anys en
el càrrec.
Aquest dissabte, l’associació va
presentar la seva nova Junta Directiva que regirà l’entitat els propers quatre anys i que està presidida per Albert Carbonell. La nova
junta va presentar-se dins la cele-

bració de l’Assemblea de Compromissaris, màxim òrgan de govern i en la que hi ha representats
tots els socis de l’entitat.
La nova Junta Directiva, encapçalada per Albert Carbonell,
està formada per deu persones, totes elles amb discapacitat física,
vinculades a l’associació Mifas i
amb una dilatada experiència en
el món del col·lectiu, segons va informar la mateixa entitat en un comunicat. Carbonell n’és el president, Anna Maria Guillén la vicepresidenta, Àlex Viñolas el tresorer i Cristina Buch la secretària. Els
vocals d’aquesta nova junta són
Joan Vicenç Cordonet, Josep Ligero, Carlos Bermúdez, Rosa M.
Ferrer, Francisco Asenjo i Adrià
Gambin.

Celebren un concurs de fotos
sobre el patrimoni natural
per millorar la Viquipèdia
GIRONA | DdG

El Departament de Territori i
Sostenibilitat, a través de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, i Amical Wikimedia organitza per segon any consecutiu
el projecte per millorar continguts sobre el patrimoni natural
de la Viquipèdia, l’edició de la Wikipedia en llengua catalana. Ho faran a través del concurs fotogràﬁc
Wiki Loves Earth (WLE), sobre el
patrimoni natural de tot l’àmbit català, que es durà a terme durant el
mes de maig de 2015.
El concurs és una invitació oberta a tothom perquè comparteixi les

seves fotograﬁes d’alta qualitat,
dins l’esperit que es pugui accedir
de forma universal al coneixement comú.
La primera edició a Catalunya es
va celebrar la primavera de l’any
passat i va ser un èxit. Es van arribar a fotograﬁar 445 elements naturals en més de 5.300 imatges, i
una de les fotos guanyadores del
WLE català va resultar també premiada en el concurs a nivell internacional. En aquesta ocasió va
ser una imatge dels Aiguamolls de
l’Empordà, del fotògraf de Cerdanyola del Vallès, Miquel Pons (àlies
Mikipons).
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Seminari d’emprenedores del sector agrari
 Una cinquantena d’empresàries agràries catalanes de 17 comarques
diferents han participat en les jornades d’intercanvi d’experiències i de
coneixements entre dones emprenedores del sector agrari, celebrat a Olius al
Solsonès. Entre els organitzadors hi havia l’Oficina comarcal del Departament
l’Alt Empordà. Van ser tres dies amb ponències d’experts i de les visites que
es realitzen a diferents explotacions i empreses innovadores del sector.
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L’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (IdibGi) ha estat
distingit per la Comissió Europea
amb l’acreditació HR Excellence in
Research, un reconeixement a les
bones pràctiques en els processos
de contractació del personal investigador. Aquest distintiu permet
donar visibilitat i reconeixement
públic a les institucions de recerca compromeses amb els principis de l’Estratègia de recursos humans per als investigadors, Human
Resources Strategy for Researchers (HRS4R).
Així, l’IdibGi s’afegeix a la vintena d’institucions estatals que ja
disposen d’aquesta acreditació

d’excel·lència, un procés que es va
iniciar el maig de 2011, quan l’IdibGi va fer seva la Carta Europea
de l’Investigador i el Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors.
El desembre de 2013, els òrgans
de govern de l’entitat gironina van
aprovar el Pla Estratègic 20132017, que preveu, entre d’altres, la
promoció de mesures per millorar
la transparència i la meritocràcia
en la contractació del talent i l’oferiment de les millors condicions
possibles als investigadors per dur
a terme la seva tasca d’acord amb
els principis d’igualtat d’oportunitats, els estàndards ètics més
elevats i el respecte a la conciliació

de la vida laboral.
L’IdibGi ha desenvolupat durant
2014 una anàlisi de les deﬁciències
internes i ha elaborat un pla d’acció estratègic adreçat als investigadors que identiﬁca un seguit
d’àrees clau per a la millora. En un
període de dos anys s’analitzaran
els progressos fets en aquest pla estratègic i, cada quatre anys, se
n’haurà de dur a terme una avaluació externa.
L’IdibGi, que té els seus orígens en la Fundació Privada Doctor Josep Trueta, es va crear el juliol de 2005 amb la ﬁnalitat de
promoure, desenvolupar, gestionar
i difondre la recerca biomèdica en
l’àmbit de Girona.

