NOTA DE PREMSA

La innovació tecnològica en el sistema sanitari.
Què fem al Taulí?
Tercera xerrada dels Cafès Científics a Sabadell 2022
Sabadell, 22 d’abril de 2021 - El proper dimarts, 26 d’abril a les 19h, se celebrarà el Cafè Científic
La innovació tecnològica en el sistema sanitari. Què fem al Taulí?, a càrrec del Dr. Lluís Blanch,
especialista en Medicina Intensiva, director de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT),
coordinador de la Plataforma de Dinamització i Innovació de les Capacitats Industrials del Sistema
Nacional de Salut (Itemas).
El Dr. Blanch convidarà el públic a conèixer de ben a prop què és la innovació i, en especial, a què
fem referència quan parlem d'innovació hospitalària. Així mateix, explicarà el cas d'èxit de l'Institut
d'Investigació i Innovació Parc Taulí, que s'ha convertit en un model de referència per al conjunt de
l'estat espanyol. Blanch també oferirà la seva visió sobre els reptes i les oportunitats de futur que
ofereix la innovació hospitalària, tant a nivell global, com en el cas particular del Parc Taulí.

Cafès científics Sabadell 2022
L'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP), l'Associació per la Defensa i l'Estudi de la
Natura (ADENC), l'Agrupació Astronòmica de Sabadell, la Fundació Bosch i Cardellach, la
Corporació Sanitària Parc Taulí, La Ruda amics de Can Deu per a l’agricultura ecològica i la Unió
Excursionista de Sabadell (UES) i l’Acadèmia de Ciències Mèdiques inicien aquest mes de febrer la
desena edició del programa de Cafès Científics a Sabadell.
L’objectiu dels Cafès Científics és oferir als ciutadans i ciutadanes la possibilitat de parlar en un
ambient distès i intercanviar opinions sobre temes científics amb un expert de referència.
L’espai escollit per a aquesta conversa entre ciència i societat ha sigut tradicionalment el bar del local
de la Unió Excursionista del carrer de la Salut. Aquest any, però, la dinàmica canviarà per poder-nos
adaptar a la situació actual i així complir amb els màxims protocols de seguretat. D’aquesta manera,
la idea és oferir un format mixt oferint d’una banda un aforament de fins al 50% al cafè de la UES
(depenent de les restriccions en funció de l’evolució de la pandèmia) i de l’altra una connexió en
streaming amb possibilitat d’intervenir mitjançant un xat habilitat.
Les sessions dels Cafès Científics se celebren un dimarts al mes, a les 7 de la tarda, al Bar de la
Unió Excursionista de Sabadell (c/ De la Salut 14-16 Sabadell). Les xerrades són gratuïtes.
Aquesta sessió també s’emetrà en streaming pel canal Youtube de l’I3PT, pel següent enllaç:
https://youtu.be/3D8UhsFgUSE.

El calendari dels pròxims Cafès és el següent:
17 de maig –Fundació Bosch i Cardellach
Podem fer-nos invisibles? .A càrrec de Àlvar Sánchez Moreno, Catedràtic de Física Aplicada
de la UAB
Fer les coses invisibles ha estat un dels somnis de la humanitat. Estem a prop de poder fer els
objectes invisibles al nostres ulls? Veurem què vol dir realment fer les coses invisibles i si és
possible aconseguir la invisibilitat. Estem més aprop d'aconseguir fer una persona invisible fent-li
el cos transparent o bé amb una capa com la de Harry Potter que envolti un objecte i el faci
desaparèixer? Recents avenços científics tenen la resposta...
21 de juny – La Ruda amics de Can Deu per a l'agricultura ecològica
L'agricultura del carboni, una estratègia per a la producció d'aliments al segle XXI. A càrrec
de Joan Romanyà, Professor edafologia UB Facultat de Farmacia i Ciencia de l'Alimentació
La producció agrària pot capturar carboni i arribar a tenir un balanç positiu, pot reduir l'excés de
carboni atmosfèric que provoca l'escalfament global, per fer front a l'emergència climàtica i
adaptar-se al canvi climàtic.
20 de setembre – L'Astronòmica de Sabadell
La frontera glaçada del Sistema Solar. A càrrec de Carles Schnabel,
l'astronomia i President de l'Astronòmica de Sabadell

divulgador de

A la que ens allunyem una mica del Sol, la temperatura va baixant de mica en mica. Més enllà del
cinturó d'asteroides la temperatura ja és tan baixa que tot està congelat. En aquesta xerrada parlarem
de la zona més glaçada del Sistema Solar i dels astres que hi trobem.

18 d’octubre – Filial del Vallès Occidental. Acadèmia de Ciències Mèdiques
L'ajuda a morir, un dret nou. A càrrec de Pablo Hernando psicòleg i màster en bioètica Ha
participat en diversos comitès d'ètica en institucions sanitàries. Actualment és membre del Comitè
d'Ètica Assistencial del Parc Taulí, del Comitè de Bioètica de Catalunya i de la Comissió de
Garantia i Avaluació de Catalunya sobre l'aplicació de la Llei Orgànica de Regulació de
l'Eutanasia, entre altres
Descriurem i comentararem el nou Dret d'Ajuda a Morir conseqüència de la Llei Orgànica 3/2021
de regulació de l'eutanasia, amb els següents apartats: Parlarem dels trets més importants de la
normativa actual ( diferents actors i responsabilitats, terminis, Comissió de Garantia i Avaluació,
etc...).Finalment debatrem sobre l'experiència de la seva posta en marxa.
15 de novembre – Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont
20 anys de la troballa d'en Pau, el primat que ho va canviar tot . A càrrec de Isaac
Casanovas, Paleontòleg Cap del grup de recerca en Paleoecologia i Biocronologia de l'Institut
Català de Paleontologia Miquel Crusafont

El 5 de desembre del 2002, a un grup de joves paleontòlegs que treballava en un jaciment de
l'Abocador de Can Mata (Anoia) el cor els va fer un salt. Girant un bloc de sediment van descobrir
un crani d'un primat de fa uns 12 milions d'anys que semblava mirar-los fit a fit. Era en Pau, un
exemplar d'una nova espècie per la ciència, Pierolapithecus catalaunicus. Aquesta troballa s'ha
consolidat com una de les grans fites de la paleontologia catalana i 20 anys més tard, en Pau
segueix proporcionant-nos informació clau sobre l'evolució del nostre llinatge.
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