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EL CSMC CERCA PROJECTES PER AL FONS
EUROPEU NEXT GENERATION
Les diferents regions europees cerquen projectes tractors d’alt impacte que activin el
continent i, sobretot, que tinguin un alt component de transformació digital també en el
nostre marc: la salut mental, les neurociències i l’envelliment. 

Si teniu un projecte amb aquestes característiques, àmpli, col·laboratiu i que pot bene�ciar
molts agents de l'ecosistema del clúster, contacteu amb nosaltres. El Clúster Salut Mental
Catalunya col·labora amb ACCIÓ identi�cant i ajudant a de�nir aquelles iniciatives que
poden tenir opcions a ser elegibles per als fons europeus.

Llegir-ne més

UN TEST PER AL DIAGNÒSTIC DE
MALALTIES MENTALS?

Aureli Soria-Frisch, director de la Unitat de
Negoci de Neurociència a Starlab
Barcelona, explica la decisió de Google
d’oferir en obert la tecnologia
desenvolupada per al diagnòstic de
malalties mentals. Aquesta decisió es
fonamenta en la di�cultat que presenta el
seu diagnòstic. La companyia tecnològica
veu una gran complexitat que no permet el
desenvolupament de testos simples com
era el seu objectiu incial. 

Llegir-ne més

BRAINS: LA NOVA ETAPA DE
LA REVISTA DEL CSMC

La publicació inicia una nova etapa per
consolidar-se com a revista de transmissió
de coneixement cientí�c i tecnològic
d’utilitat per a tots els i les professionals
de la salut mental. Per aconseguir-ho, una
de les primeres decisions del nou consell
editorial ha estat el nou nom de la
revista: BRAINS. The Business, Research,
Ageing, Innovation, Neurosciences and
Social Journal ha afegit la transversal de
Social a les cinc que tenia.

Llegir-ne més

LA PANDÈMIA AGREUJA LA
VIOLÈNCIA MASCLISTA EN DONES
QUE PATEIXEN ADDICCIONS

El Grup de Treball Dona i Salut Mental de la
Societat Catalana de Psiquiatria va
organitzar les terceres jornades sobre
“Violència Masclista i Salut Mental”,
enguany sota el títol “En el context de la
pandèmia”. Durant aquests mesos la
situació de vulnerabilitat de les persones
que pateixen addicicions s'ha agreujat,
però l’impacte encara ha estat més greu
en les dones.

Llegir-ne més

NEIX LA XARXA TECSAM AMB EL
SUPORT DEL CSMC I TICSALUT

La transferència tecnològica del Clúster es
reforçarà amb la col·laboració amb els
grups de la nova Xarxa d’Innovació de
Noves Tecnologies en Salut Mental
(TECSAM), una xarxa d’R+D+i que vol
agrupar la recerca en salut mental que es
fa a Catalunya. Està formada per 284
professionals d’investigació en l’àmbit de
les malalties de salut mental i tecnologies i
neix amb el suport del CSMC i TICSalut.

Llegir-ne més

EL PARC TAULÍ PARTICIPA EN UN
PROJECTE EUROPEU DE SUPORT
AL BENESTAR I LA INTEGRACIÓ DE
LES PERSONES TRANSGÈNERE
VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA

L’objectiu del projecte es centra, entre
d’altres, en la millora del coneixement i
sensibilització de les necessitats de
persones transgènere i intersexuals
supervivents de violència. Per aconseguir-
ho es promocionaran serveis d'atenció,
millorant les competències professionals
de la psiquiatria, la psicologia, el treball
social i l’atenció primària en general
(medicina familiar, pediatria…).

Llegir-ne més

VOLS COL·LABORAR AMB GRUPS
D’INVESTIGACIÓ DE LA UB?

Tiquets d’Innovació UB és eina de
�nançament que busca incentivar la
col·laboració entre grups de recerca de la
UB i empreses i institucions. Si voleu fer
una exploració inicial d’una tecnologia,
unes primeres proves experimentals d’un
nou desenvolupament o un estat de l’art
que us permeti avaluar les possibilitats
d’embarcar-vos en un nou projecte de
col·laboració, els Tiquets d’Innovació UB
us poden ajudar.

Llegir-ne més

25 NOVEMBRE

WEBINAR TAULES DE SALUT MENTAL: “LA SALUT
COMUNITÀRIA COM A REACCIÓ ENVERS LA PANDÈMIA”
Organitza Federació Salut Mental Catalunya (SMC)
Llegir-ne més

25 NOVEMBRE

JORNADA ‘REALITAT VIRTUAL I AUGMENTADA: UNA
MIRADA DIFERENT AL FUTUR DE LA SALUT’
Organitza l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol,  CataloniaBio &
HealthTech, l’Institut d’Investigació Germans Trias i Pujol (IGPT) i la
Fundació TIC Salut 

Llegir-ne més

26 NOVEMBRE

CONFERENCIA ‘LA DISCALCULIA Y LOS TRASTORNOS DE
LAS FUNCIONES MOTORAS Y VISIOESPACIALES’ POR
ANNA SANS – PROGRAMA ‘EDUCACIÓN SIGLO XXI’
Organitza Afundación Obra Social ABANCA

Llegir-ne més

30 NOVEMBRE

ABORDATGE VIRTUAL EN SALUT MENTAL: ESTRATÈGIES
DE COMUNICACIÓ
Organitza Fundació Orienta

Llegir-ne més

3 DESEMBRE

JORNADA “FAMÍLIES, ADOLESCENTS I COVID-19:
CONVIVÈNCIA O SUPERVIVÈNCIA?”
Organitza Fundació Portal i Amalgama7

Llegir-ne més

A PARTIR DEL
4 DESEMBRE

JORNADES EN PATOLOGIES RESISTENTS
Organitza Germanes Hospitalàries

Llegir-ne més

10 DESEMBRE

VIII JORNADA ACCIÓ – IESE DE CANVI ESTRATÈGIC EN
CLÚSTERS
Organitza ACCIÓ amb la col·laboració de l’IESE Business School

Llegir-ne més

15-16 DESEMBRE

“BRAIN HEALTH FOR LIFE” FREE ONLINE SHORT COURSE
Organitza EIT Health 

Llegir-ne més

Startup Capital 2020. Més informació 
Catalonia Exponential Leaders. Més informació 
OPEN CALL –  Gatekeeper EU project. Més informació 
OPEN CALL – ESTATS UNITS - Alzheimer’s Germ Quest. Fins el 31 de
desembre.  Més informació
Noves licitacions obertes de Compra pública d'innovació. Més informació 

ORIENTACIONES SOBRE MEDIDAS
PARA FAVORECER LA
ACCESIBILIDAD COGNITIVA

Documents editat per la "Confederación
Autismo España" que ens ajuda a
entendre i dissenyar espais accessibles
cognitivament. Espais i entorns que han
de permetre a tothom (especialment a
persones amb alguna di�cultat de
comprensió, com per exemple les persones
amb trastorn de l'espectre de l'autisme)
desenvolupar-se de forma autònoma i
segura. 

Descarregar publicació

PSYCHOSOCIAL RISKS, WORK
ENGAGEMENT, AND JOB
SATISFACTION OF NURSES DURING
COVID-19 PANDEMIC

The resources, measures, and information
can be a protective factor facing nurses'
psychosocial risks, especially during a
pandemic. Studying the relationships
between psychosocial risk and perception
of a health emergency would be relevant
and fundamental to protecting and caring
for nurses, health professionals, and
society.

Llegir-ne més

DESCOBEIX ELS AVANTATGES DE
FORMAR PART DEL CLÚSTER
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