21 d’abril 2020
Resolució de les convocatòries extraordinàries de cooperació local i internacional de suport a
projectes d'innovació i transferència de tecnologia dedicats a donar resposta a la situació
d'emergència per l'extensió del SARS-COV-2 i la malaltia del COVID-19:

PROJECTES_COOPERACIÓ ÀMBIT LOCAL
TÍTOL PROJECTE

CONCEDIT

TELECOMUNICAT
Mascaretes per protecció COVID-19: Análisi de la viabilitat de fabricació local i de possibles vies de reutilització
i/o reciclatge per minimitzar la generació de residus

10.000,00
8.000,00

ResUPCManresa

9.600,00

Iniciativa #acércales d'eways

5.000,00

Material sanitari fabricat per impressió 3D, per a ser utilitzat en el tractament del COVID19
Desenvolupament d'una Eina de Suport Basada en dAdes clíniques per ideNtificar pacients COVID-19 derivats a
l'UCI amb Capacitat Autònoma Respiratòria. (DESBANCAR-COVID19)
DISSENY i DESENVOLUPAMENT DE EPIs DE MATERIAL SANITARI AMB EINES DE FABRICACIÓ DIGITAL I
IMPRESSIÓ 3D PER A LA SEVA PROVA I DIFUSIÓ LLIURE

6.000,00

Cap infant sense accés a l'escola des de casa

3.000,00

Reducció de l'impacte psicosocial de la COVID-19: Detecció i abordatge del transtorn d'estrès postraumàtic
Identificació de necessitats socials emergents com a conseqüència del COVID-19 i efecte sobre els Serveis
Socials del territori (INSESS-COVID19)

8.812,95

Tecnologies 3D per lluitar contra la malaltia COVID-19

5.000,00

Plataforma de treball col·laboratiu contra la COVID19 dissenyadors-enginyers-sanitaris.
El projecte Cervemakers_COVID19 pretén posar en pràctica una quàdruple hèlix al servei de la lluita contra el
COVID19 fent una primera identificació de positius a través d'imatges enviades amb fotos de la pell de la
comunitat educativa de Cervelló
SDL-PAND

5.000,00

691,05

8.000,00

9.913,00

3.000,00
5.000,00

Soporte Computacional a modelos de cuantificación en tiempo real de nuevos casos no reportados de COVID-19
en España y otros países

5.000,00

Arquitecturas portátiles: Viseras de protección facial frente al COVID19

5.000,00

Desarrollo de un Prototipo de Ventilación Pulmonar de Bajo Coste con Raspberry-Pi

2.983,00

PROJECTES_COOPERACIÓ ÀMBIT INTERNACIONAL
TÍTOL PROJECTE

CONCEDIT

COVID-19 data exchange among specialized outbreak software suites

14.631,03

Seguiment de l’evolució de la pandèmia COVID-19 en diferents països i regions del Sud Global

20.000,00

Disseny, automatització i fabricació d'un actuador apropiat per respiradors manuals.

10.368,97

A partir de demà mateix, ens posarem en contacte amb els/les responsables dels projectes per
tal de fer-los arribar la informació necessària amb la finalitat de poder avançar en el
desenvolupament del projecte.

Gemma Fargas Ribas
Vra. Responsabilitat social i Igualtat

