
Com col·laborar i presentar-se a 

projectes europeus? 



La nostra visió

un centre de recerca i translació en Salut Global que 

treballa per un món en què totes les persones puguin 

gaudir de la salut

El nostre objectiu
Millorar la salut global i promoure l'equitat en salut 

mitjançant l'excel·lència en la recerca i la translació i 

aplicació del coneixement



Environment

Non-communicable

diseases

Infectious
diseases & 

maternal, child & 
reproductive

health



Un equip multidisciplinar de més de 550 
persones de 28 països

30 grups de recerca 
amb projectes en més

de 40 països

400 publicacions
científiques cada any

350 professionals
formats cada any



EChiLiBRiST

Durada: Setembre 2022 - Agost 2027 (5 anys)

Coordinador (IP): Dr. Quique Bassat (ISGlobal)

Finançadors: European Commission - Horizon Europe

Pressupost: 8M EUR

Web: https://www.isglobal.org/-/echilibrist-project

EChiLiBRiST – Enhancing Children’s Lives with Biomarkers for Risk

Stratification and Triage, consorci de 13 institucions d'Europa, Àfrica i

Amèrica del Nord amb l’objectiu de desenvolupar i validar clínicament una

prova quantitativa al punt d'atenció per a la mesura de biomarcadors de

gravetat per millorar l'estratificació del risc de síndromes febrils i, per tant,

millorar la supervivència dels nens.

https://www.isglobal.org/-/echilibrist-project




EChiLiBRiST

El consorci EChiLiBRiST està liderat per ISGlobal i inclou les següents

entitats:

• Eberhard Karls Universitaet Tuebingen

• Universitat Autònoma de Barcelona (CAT)

• BioEclosion (CAT)

• Eurecat (CAT)

• Asphalion (CAT)

• Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

• Centro de Investigação em Saúde da Manhiça

• Haramaya University

• Centre de Recherches Médicales de Lambaréné

• University Health Network

• London School of Hygiene and Tropical Medicine

• London School of Economics



GOLIAT

Durada: Juny 2022 - Maig 2027 (5 anys)

Coordinador (IP): Dra. Mònica Guxens (ISGlobal, CIBERESP)

Finançadors: European Commission - Horizon Europe

Pressupost: 9,3 milions d'euros, 7 dels quals han estat aportats pel programa de

recerca i innovació Horizon Europe de la Unió Europea en virtut de l'acord de

subvenció número 101057262.

Web: https://projectgoliat.eu/

#projectGOLIAT (exposició al 5G, efectes causals i percepció del risc a través de la

participació ciutadana) és un projecte de cinc anys que té com a objectiu donar

resposta a algunes de les preguntes plantejades per les noves tecnologies sense fil,

amb un enfocament especial al 5G, proporcionant informació sobre els seus

possibles efectes a la salut i comprendre com es perceben i es comuniquen millor les

exposicions i els riscos mitjançant la participació ciutadana.

https://projectgoliat.eu/


GOLIAT

El consorci GOLIAT està liderat per ISGlobal i inclou les següents entitats:

• Universiteit Gent (UGent), Belgium

• Institut Mines-Telecom (TP), France

• Consiglio Nazionalle delle Ricerche (CNR), Italy

• Instytyt Medycyny Pracy Imienia Dra Med. Jerzego Nofera W Lodzi (NIOM), Poland

• Universita degli Study di Torino (UNITO), Italy

• Academisch Medisch Centrum bij de Universiteit van Amsterdam (AMC), Netherlands

• Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), France

• Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques (INERIS). France

• Universita degli Studi di Roma la Sapienza (UNIROMA1), Italy

• Alma Mater Studiorum - Universita di Bologna (UNIBO), Italy

• Nemzeti Nepegeszsegugyi Kozpont (NPHC), Hungary

• Pecsi Tudomanyegyetem - University of Pecs (UP), Hungary

• Universitat Wien (UNIVIE)

• Science for Change (SfC), Spain

• Norges Miljo-Og Biovitenskaplige Universitet (NMBU), Norway

• The General Hospital Corporation (MGH), United States

• Harvard Global Research and Support Services Inc. (HSPH), United States

• Schweizerisches Tropen und Public Health Institut (SwissTPH), Switzerland

• University of Bristol (UNIVBRIS), United Kingdom

• The University of Exeter (UNEXE), United Kingdom



Com a coordinadors què demanem a una

empresa/entitat per a convidar-la al nostre consorci?

- Estiguin disposats a treballar la proposta.

- Aportin noves idees. Els projectes han de ser novedosos.

- Aportin novetats rellevants a la proposta.

- Participin a les reunions de treball.

- Que aportin valor al consorci.



Què pot treure una empresa de participar en Programes

EU col·laboratius? Aspectes a tenir en compte!

- Poden desenvolupar un nou producte o servei en el marc

d’un context europeu.

- Desenvolupar una xarxa de treball a nivell europeu.

- Poder desenvolupar un pla de comunicació i explotació

dels resultats del producte / servei.

- Perseverança.

- Anar de la mà d’entitats tractores de l’ecosistema a

Catalunya.

- Tenir en compte rol dels destinataris finals del

producte/servei amb la co·laboració d’altres entitats.



Com establir contactes per participar en un projecte

europeu?

- Si tens una idea de projecte europeu, llavors s’ha de

mirar les convocatòries a veure si pot encaixar.

- Consultar els espais de crida de cerca de soci o expressió

d’interessos en noves convocatòries.

- Contactar amb aquelles entitats relacionades amb el

nostre producte o servei.

- Contactar amb entitats com ISGlobal (Contacte:

raul.toran@isglobal.org / Tel. 932147301)

- Contactar amb la NCP / ACCIÓ, etc.

- Participar a les jornades InfoDay.

mailto:raul.toran@isglobal.org


www.isglobal.org –
raul.toran@isglobal.org

http://www.isglobal.org/
mailto:raul.toran@isglobal.org

