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 ~ NOTÍCIA DESTACADA
 

 

Com aplicar el Valor Compartit a través del Clúster?

Si no vàreu poder assistir al seminari online sobre com integrar el Valor Compartit en
l’estratègia de les organitzacions, ara podeu recuperar la gravació de la sessió i un
resum dels principals punts que s’hi vàren tractar. Entre d'altres, quines oportunitats
ofereix aplicar el Valor Compartit a la nostra estratègia, com es pot generar a través
del Clúster, la possibilitat de participar en un dels actuals projectes pilot en marxa,
com mesurar-ho, etc.

 Seguir llegint »

 ~ NOTÍCIES

La inversió en les ‘start-ups’ de
les ciències de la vida i la salut
a Catalunya és 112 milions
d’euros el 2019
Les start-ups i empreses de les
ciències de la vida i la salut a
Catalunya van atraure 112 milions
d’euros d’inversió el 2019, una xifra
que s’ha mantingut estable durant
quatre anys consecutius i que
representa un 3% més que el 2018,
segons l’estudi de CataloniaBio &
HealthTech, Biocat i EY.

Seguir llegint »

Neix Gate2Brain, la "clau" per
transportar fàrmacs al cervell i
millorar la seva eficàcia
Spin-off entre l'IRB Barcelona, la UB
i l'Hospital Sant Joan de Déu (SJD)
per explotar la tecnologia
desenvolupada en els darrers 15
anys per transportar fàrmacs al
cervell. Entre els avantatges
d’aquesta tecnologia està el millorar
l’eficàcia de molts tractaments, així
com reduir la quantitat de fàrmac
administrada i limitar així els efectes
secundaris.

Seguir llegint »

La UE modifica el pressupost
de 2014-2020 en resposta a la
crisi de la COVID-19
Entre d'altres, s’amplia el pressupost
2014-2020 amb 11,5 bilions €
addicionals per 2020 per al
programa REACT-EU,l’Instrument de
Suport a la Solvència i l'EFSD-Fons
EU per al Desenvolupament
Sostenible. 

Seguir llegint »

Quins beneficis aporta la
Realitat Virtual a la salut
mental?

La realitat virtual ofereix possibilitats
i opcions úniques per tal de tractar
trastorns psicològics i fer recerca,
avaluació i educació en l’àmbit de la
salut mental. Ho explica el psicòleg
Ivan Alsina-Jurnet en el webinar “RV i
Salut: Conclusions de l’informe en RV
2020”, organitzat per la Fundació TIC
Salut Social.  

Seguir llegint »

Inmens ofereix un servei
gratuït de primera atenció per a
trastorns de conducta
Inmens, una iniciativa impulsada por
Amalgama7 y Ampans, que
ofereix serveis en-linia per donar
resposta a les inquietuds dels
nois/es i famílies que viuen
situacions de conflicte associades a
desordres conductuals. Destaca el
servei gratuït de primera atenció,
que realitza una primera acollida de
la petició i proporciona un recurs,
propi o extern, on poder tractar-la
amb major profunditat.

Seguir llegint »

Deliris i psicosi, entre els
efectes del coronavirus al
cervell
Els trastorns neurològics que
provoca la covid-19 estàn més
relacionats amb la resposta del cos
humà, que amb l’entrada del virus a
l’organisme. Aquests es poden
classificar en cinc categories:
encefalopaties amb deliris i psicosi,
processos inflamatoris al sistema
nerviós central, accidents
cerebrovasculars, trastorns
neurològics en el sistema
nervios perifèric i un últim grup que
no saben com classificar. 

Seguir llegint »

 ~ AGENDA

16 de juliol Exponential Day #2
Com transformarà la nova
mobilitat el futur de les
empreses?

23 de juliol Webinar: 'Cap a un
nou sistema operatiu de
l’empresa'

26 al 27 d' agost Global Cluster
Partnering - Healthcare (August
26-27, 2020).

29 i 30 de setembre XPatient
Barcelona Congress 2020
(convocatòria oberta per presentar
projectes fins el 17 de juliol)

 ~ FINANÇAMENT I AJUTS

Call for Proposals for capitalization project (ENI CBC Med Programme) Fins el 28 de
juliol  Més informació » 

Convocatòria Oberta I SMEs Go International: Technical Assistance Facility for
SMEs. Fins el 24 de juliol   Més informació »

“Healthy Ageing with the Support of Digital Solutions” AAL Call 2020. Fins el 24
d'agost  Més informació »

Fons d’ajut euroregional per donar resposta a la crisi Covid-19. Fins el 31
d'octubre  Més informació »

 ~ Nou soci

El Servei de Psiquiatria de l’Hospital Germans Trias i Pujol, nou soci del
CSMC

El Servei de Psiquiatria de
l’Hospital Germans Trias i
Pujol s’incorpora aquest mes
de juliol com a nou soci del
Clúster. Amb aquest adhesió,
s’obren noves oportunitats per
a l’organització per generar tot
tipus de sinèrgies amb altres
organitzacions públiques i

privades.   Seguir llegint »

 ~ Publicacions

Cyberbullying and Adolescent
Neurobiology
This article highlights the gaps in the
cyberbullying field in relation to
neuroscience research, and the
need for further, longitudinal
research examining cyberbullying
and how it may affect brain
development in young people.

Seguir llegint »

Neix MetaData, el digital de
tecnologia en català 

La fundació Cercle Tecnològic de
Catalunya (CTecno) impulsa un
diari per convertir-se en una eina de
divulgació de la capacitat productiva
i de creixement econòmic de l’àmbit
de les TIC a Catalunya i de l’impacte
de la tecnologia. 

Seguir llegint  »
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