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Principis de la IIR implementats en la Càtedra WeCare
Igualtat de gènere: s’assegura la igualtat de gènere en el procés i contingut de la
recerca.
El grup busca garantir la igualtat en el desenvolupament de les seves iniciatives i
projectes, perquè els resultats finalment siguin generalitzables tant a homes com a dones.
A l’hora de proposar possibles solucions al fenomen d’estudi, es tenen en consideració
les diferències de requeriments i vivències que hi pugui haver en funció del gènere.
El grup practica en la seva política d’atracció i retenció de talent, la igualtat d’oportunitats.
Ètica: respecte dels drets fonamentals i els principis ètics.
La temàtica d’estudi del grup implica conèixer i tenir molt presents els principis ètics. El
coordinador del grup ha desenvolupat part de la seva investigació en ètica mèdica i
síntesi crítica d’estudis clínics.
Accés obert: increment de l’accés als resultats científics.
Iniciatives dutes a terme per promoure aquest aspecte:
-

Open access. Una gran part de les publicacions del grup estan disponibles en
mode obert per facilitar-ne l’accés i la visibilitat.
Assistència a congressos. Divulgació i ponència dels resultats científics en
diversos fòrums.
Participació en diferents webs o blogs especialitzats: Col·laborem amb diferents
blocs de divulgació científica en cures pal·liatives (CESCAP, EAPC)

Així mateix, es fomenta l’accés obert a estudiants d’Infermeria i Medicina de Catalunya
als nostres seminaris i workshops, i es concedeixen beques per assistir-hi.
Participació ciutadana: s’involucra els actors socials i ciutadans en les activitats de
recerca i innovació des del principi.
En els actes que organitza el grup són habituals les activitats que fomenten la participació
d’assistents. Després de cada workshop es recullen les opinions dels assistents sobre
continguts, ponents i preguntes obertes centrades en els temes que interessaria tractar,
propostes de millora, etc. Aquestes opinions són la base per definir les temàtiques dels
pròxims actes.
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Educació científica: promoció de l’educació científica curricular universitària i no
curricular.
Es fomenten activitats que promouen la formació curricular i no curricular en relació amb
la cura al final de la vida i la recerca de qualitat.
Governança
Es procura que els focus de recerca estiguin dirigits als reptes presents i futurs de la
societat. En el nostre àmbit, és essencial la veu dels pacients, famílies, professionals i
cuidadors. S’aprofiten sistemàticament les accions formatives i de difusió per recollir i
incorporar aquestes veus.
El model de govern intern del grup es basa en la confiança, la promoció del debat d’idees
i la col·laboració entre els membres. Les decisions estratègiques es prenen
col·legiadament.
Una prioritat del coordinador i dels investigadors sèniors és atraure talent, i retenir-lo.
Atesa la precarietat de mitjans i la necessitat de ser molt eficients, es procuren maneres
de tenir cura de l’ambient de treball, la col·laboració i la formació dels membres més joves

