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‘GENÈTICA I NEUROCIÈNCIES’, EL QUART NÚMERO
DE LA REVISTA BRAIN JA ÉS AQUÍ!
Acaba de sortir del forn la revista Brain #4, amb un monogrà�c que vol aproximar els
darrers desenvolupaments de la genètica en el camp del sistema nerviós. 

Què hi trobem en aquest número? Articles que expliquen les principals línies
d’investigació actuals en genética, re�exionen sobre la genètica en la recerca i detallen els
avenços en la recerca i la seva aplicació clínica potencial. També, inclou un parell d’articles
orientats a dues de les disciplines on la genètica està ja contribuint a la clínica
actual: l’anàlisi genètica i el desenvolupament de fàrmacs. Tots i cadascun dels
continguts tenen un interès especial per a uns i altres professionals del nostre sector
(psicòlegs, metges especialistes, personal d’assistència, serveis socials…) i posen de
manifest tot el coneixement que s’aglutina dins l’ecosistema del Clúster Salut Mental
Catalunya.

Llegir la revista

 

SE CELEBRA LA PRIMERA
ASSEMBLEA GENERAL VIRTUAL
DEL CSMC

El passat 22 de setembre va tenir lloc
aquest esdeveniment anual dels nostres
socis i sòcies que, per primera vegada, es
va realitzar en format virtual i va ser
retrasmès en streaming. Per a totes
aquelles persones que no vàreu poder
assistir-hi, us hem preparat un resum amb
els principals temes de la trobada (pla
estratègic 2019-2023, comptes anuals,
etc.). També podeu recuperar el vídeo de la
sessió.

Llegir-ne més

[RESUM] DEEP TECH: UNA
OPORTUNITAT PER IMPULSAR
SOLUCIONS EN SALUT MENTAL I
LES NEUROCIÈNCIES

Durant la xerrada orgaitzada  pel clúster
vàrem conèixer el programa The
Collider, que acompanya a la creació de
‘start ups’ que, entre d’altres, donen
solucions tecnològiques a problemes
relacionats amb la salut mental i les
neurociències. Una d’aquestes noves
empreses és Mental XR, amb una solució
per millorar el diagnòstic i el tractament de
patologies com TEAF o TDA.

Llegir-ne més

VOLS PARTICIPAR AL SIMPOSI DE
NEUROCIÈNCIES DE LA FUNDACIÓN
INECO?

El Clúster Salut Mental Catalunya
col·labora amb l'organització
de l'esdeveniment, que tindrà lloc el pròxim
28 d'octubre, amb un stand virtual on
compartirem tots els nostres continguts i
farem networkig. Si us interessa participar
en aquesta trobada virtual, parlem-ne!

Contacta'ns

QUAN AMB L'EBITDA JA NO N'HI HA
PROU

'Un nou management per fer front a nous
reptes estratègics. L’ètica reforçada amb
indicadors, sense espai per a l’estètica
interessada. En un extrem les empreses
tòxiques, i a l’altre les activistes. Els nous
signes del temps. On et
posiciones?' Recomanem aquest
interessant article d'opinió sobre valor
compartit de Joan Martí, director de la
Unitat de Clústers d'ACCIÓ

Llegir-ne més

30 SETEMBRE -
2 OCTUBRE

9TH EUROPEAN CONFERENCE ON MENTAL HEALTH
Organitza Evipro Oy

Llegir-ne més

1 OCTUBRE

SHOWROOM DE FINANÇAMENT ALTERNATIU
Organitza ACCIÓ

Llegir-ne més

2 OCTUBRE

SEMINAR “THE FUTURE OF MENTAL HEALTH, RIGHTS,
AND RECOVERY IN EUROPE”
Organitza Mental Health Europe (MHE) 

Llegir-ne més

6 OCTUBRE

MESA REDONDA ‘LAS POLÍTICAS DE SALUD MENTAL EN
EL MUNDO’
Organitza SOM Salut Mental 360

Llegir-ne més

8 OCTUBRE

DIA MUNDIAL DE LA SALUT MENTAL DE LA FEDERACIÓ
SALUT MENTAL CATALUNYA (SMC)
Organitza Federació Salut Mental Catalunya (SMC) 

Llegir-ne més

14-15 OCTUBRE

TCI GLOBAL CONFERENCE
Organitza TCI Network

Llegir-ne més

28 OCTUBRE

1º SIMPOSIO VIRTUAL DE NEUROCIENCIAS Y BIENESTAR
“CONSTRUYENDO LA NEUROCIENCIA DEL BIENESTAR
DURANTE Y DESPUÉS DE LA PANDEMIA”
Organitza Fundación INECO

Llegir-ne més

16-17 NOVEMBRE

III EUROPEAN MEETING ON WOMEN’S MENTAL HEALTH,
PSYCHOSIS AND GENDER
Organitza The Catalan Research Workgroup on Women’s Mental
Health

Llegir-ne més

CONVOCATÒRIA OBERTA - Fast Track to Innovation #PIMES #Innovació. Fins el 27
d'octubre. Més informació 
Circularity Value Replication Programme of C-VoUCHER: a programme for SMEs,
which are interested in being inspired by circular solutions. Fins el 30 d'octubre. Més
informació
Programa TECNIOspring INDUSTRY per a la contractació d'investigadors. Fins el 16
de novembre. Més informació 
OPEN CALL – ESTATS UNITS - Alzheimer’s Germ Quest. Fins el 31 de
desembre.  Més informació
Convocatòria oberta Cupons ACCIÓ 2020. Més informació
Noves licitacions obertes de Compra pública d'innovació. Més informació 

INVESTIGADORS DE LA UB NEURO
IDENTIFIQUEN UNA PROTEÏNA
IMPLICADA EN ELS DÈFICITS
MOTORS DE LA MALALTIA DE
HUNTINGTON 

La recerca ha determinat el paper tòxic de
la proteïna RTP801 en aquesta patologia i,
en concret, quin efecte té en els dè�cits
motors.

Llegir més

[INFOGRAFIA] PLA ESTRATÈGIC
CSMC 2019-2023

El Clúster Salut Mental Catalunya ha
resumit el seu Pla estratègic 2019-2023 en
un document molt més accessible i pràctic
per als socis. Aquesta publicació va ser
presentada durant la passada assemblea
general que va tenir lloc el 22 de setembre.

Veure la infogra�a

DESCOBEIX ELS AVANTATGES DE
FORMAR PART DEL CLÚSTER
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