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Actualitat

Resum V Trobada Programa Atenció Primària Sense Fum (+)

 Beques i Ajuts                                                                                                                      

Ajudes a la recerca Ignacio Hernando de Larramendi . Convocatòria de 50 ajudes, 20 d'elles per salut. Data límit 
presentació sol·licituds fins l'11 d'octubre de 2013 (+)

Beques Post Grau 2013-2014 Fundación Mapfre. Convocatòria de diferents temes, entre ells el de salut. Data 
límit 10 de setembre de 2013 (+)

Beca Primitivo Vega 2013. Ajuda econòmica per a la realització de treballs de recerca en l'àrea de les persones 
grans. Data límit presentació sol·licituds el proper 18 octubre 2013 (+)

Beca a l'estudi 2013 Fundación Mapfre en temes de salut, prevenció i medi ambient. (+)

I Beca Philips Fundación Sandra Ibarra per a la recerca en nutrició i càncer de mama. Fins el 31 d'agost. (+)

Finançament per a programes de prevenció i control VIH i Sida 2013 (+)

9 Convocatòria Ibercaja a projectes socials 2014 Ajudes de fins a 20.000 euros. Data límit presentació sol·licituds 
el proper 28 de juny (+)

Beca Mutual Médica 2013 a la recerca. Amb una dotació de fins a 9.000 euros. Fins el 30 de setembre (+)

 Premis                                                                                                                                   

Premi Dr. Josep Font. Convoca Mutual Médica. Dotat amb 3.000 euros. Fins el 30 de setembre 2013 (+)

 Jornades

2ª Jornada sobre risc cardiovascular: models de cooperació entre àmbits assistencials. El proper 26 de juny 
a la Sala d'Actes de l'Edifici Salvany. Organitzada per Departament de salut. (+)

Cursos

Taller de risc cardiovascular. Tots els instruments. Com millorar la predicció. Dins la la XXIV Escola de Salut 
Pública de Menorca, del 16 al 20 de setembre de 2013. (+)

Maneig de les malalties rares a la consulta del metge de família. Universitdad Internacional Menéndez Pelayo. 
Del 9 al 10 de setembre de 2013. (+)

IX Edició Màster Universitari en atenció i cures pal·liatives ICO/UVIC. Organitzat per UVIC (+)

Infoeuropa

Presentació  Smart  Health  Ecosystem  Catalunya  -  21  de  juny  Acte  organitzat  pel  Grup  Connect-EU  de 
Tecnologies mèdiques però que convida a tots els actors  de salut catalana a poder participar-hi.  L'assistència és 
gratuïta, però cal registrar-se en el formulari d'inscripció (+)

 
Award for social innovations in active and healthy ageing - deadline July 15th This is an initative launched and 
sponsored by the King Baudouin Foundation in association with La Caixa Foundation & Unicredit Foundation. It is  
directed to Ageing Experts.  It  offers  19.000 € for  social  innovations in  the field of  Active  and Healthy Ageing –
Awardees will receive € 10.000 (1st place), € 5.000 (2nd place) or € 3.000 (3rd place), the prizes are to be used by 
the social entrepreneurs to further develop, spread, and scale their solutions.  Details and the application (+)  
For questions please contact Alexander Kesselring from the Centre for Social Innovation (ZSI) kesselring@zsi.at
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http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=203787&idioma=0&departament=9&canal=10
http://www.medtech.cat/esdeveniment/smart-health-ecosystem-catalunya
http://www.changemakers.com/innovationinageing
http://www.uvic.cat/estudi/icouvic-en-atencio-i-cures-palliatives-atencio-palliativa-de-persones-amb-malalties-croniques-avancades
http://www.uimp.es/uimp/home/homeUIMPdina.php?jcj=ACTIVIDADES_ACADEMICAS&juj=3002&lan=es&jpj=plan=61RY&any=2013-14&verasi=N&lan=es&tipo=ACA&lan=es
http://www.evsp.cime.es/
http://www.mmcb.es/es/Comunicaciones/abierta-la-convocatoria-de-los-premios-a-la-investigacion-2013.html
http://www.mmcb.es/es/Comunicaciones/abierta-la-convocatoria-de-los-premios-a-la-investigacion-2013.html
http://obrasocial.ibercaja.es/pub/doc/Bases_de_la_convocatoria.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2013/06/11/pdfs/BOE-A-2013-6205.pdf
http://fundacionsandraibarra.org/index.php/convocatorias.html
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/prevencion-salud-medio-ambiente/becas-y-ayudas/becas-al-estudio/default.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/becas-ayudas/beca-primitivo-vega/bases-2013/becas-2013-primitivo-vega.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/becas-ayudas/postgrado/becas-estudiantes-postgrado-2013-2014.jsp
http://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/te-interesa/becas-ayudas/becas-larramendi/convocatoria-2013/becas-ignacio-hernando-larramendi-2013-2014.jsp
http://www.idiapjgol.org/
mailto:kesselring@zsi.at
http://www.idiapjgol.org/images/stories/Difusio/Infogol/jornada_RCV_2013.ppt


L'entrevista 

En aquest número entrevistem a la Maria Teresa Alzamora, coordinadora del grup ARTPER (+)
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http://www.idiapjgol.org/images/stories/Difusio/Infogol/entrevista_infogol_maite_alzamora_1_def.pdf
http://www.idiapjgol.org/

