Nota de premsa

Fundació ”la Caixa”, Novo Nordisk Fonden,
Wellcome Trust i Fundació Volkswagen
impulsen set projectes internacionals
d'investigació en mobilitat i salut global
• Quatre de les principals fundacions independents europees s'han
unit per llançar el Programa Mobility-Global Medicine and Health
Research, on han premiat set projectes internacionals amb un total
de 10,3 milions d'euros.

• A Espanya, s'ha seleccionat un projecte rellevant per preparar-nos
per futures pandèmies de la Dra. Ana Requena-Méndez, Assistant
Research Professor d'ISGlobal, que desenvoluparà una eina digital
per impulsar la recollida de dades sanitàries de la població migrant
per millorar les polítiques sanitàries i l'accés als serveis de salut
d'aquesta població al Nord d'Àfrica i Orient Mitjà.

Barcelona, 11 de gener de 2022. Set projectes científics internacionals han
estat seleccionats pel programa Mobility-Global Medicine and Health Research.
Aquest programa, impulsat en col·laboració entre Fundació ”la Caixa”, Novo
Nordisk Fonden, Wellcome Trust i Fundació Volkswagen, té com a objectiu
estudiar les oportunitats, els riscos i les possibles solucions als efectes de la
creixent mobilitat per la salut global.
Les quatre fundacions han unit forces per fomentar la investigació en un dels
principals reptes que ha evidenciat recentment la pandèmia del coronavirus:
l'impacte que la mobilitat creixent de persones, béns i serveis pot tenir en la
salut mundial i com els efectes d'aquesta mobilitat poden abordar-se de manera
sostenible. Per això, han concedit subvencions per un import total de 10,3
milions d'euros a projectes innovadors i interdisciplinaris.
La convocatòria, de tipus competitiu i que ha comptat amb la evaluació
d'experts internacionals, ha concedit 1,5 milions d'euros al projecte
Transforming data collection and surveillance around vaccination (including
COVID-19) and key diseases in migrants in the MENA Region, liderat per Ana
Requena-Méndez, Assistant Research Professor de l'Institut de Salut Global de
Barcelona (ISGlobal).
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El projecte impulsarà la recollida de dades sanitàries de la població migrant per
millorar les polítiques sanitàries i l'accés als serveis de salut d'aquesta població
al Nord d'Àfrica i l'Orient Mitjà, regió convertida en un focus migratori del
planeta que el 2019 acollia a 46 milions de persones que havien deixat enrere
els països d'origen.
Per això, els investigadors crearan una eina digital que avaluarà l'accés a les
dades de salut de la població migrant i optimitzarà la recollida, podent així ser
monitoritzats i compartits entre regions, amb l'objectiu final de millorar la salut
de la població migrant i la seva accés als serveis de salut.
Tots els projectes seleccionats al programa, que tenen entre tres i cinc anys per
desenvolupar-se, són partenariats internacionals entre països de renda alta i de
renda mitjana i baixa, permetent a científics i acadèmics treballar junts en
igualtat de condicions, que totes les parts se'n beneficiïn del treball de recerca
conjunt i impulsar la investigació i l’educació científica als propis territoris en
estudi.
En concret, el projecte d'ISGlobal es duu a terme en consorci internacional amb
The Blue Nile National Institute for Communicable Diseases de la Universitat de
Gezira (Sudan); l'Office National de la Famille et de la Population, de Tunísia; la
St George's University of London i l'Ecole National Sante Publique i la
Universitat Mohamed V del Marroc.
A més del projecte espanyol, el programa ha premiat també els següents
projectes:
Volkswagen Stiftung (Alemanya):
1. Multilingualism in providing quality mental health care to migrants – needs,
resources and practices (MiM2M), del investigador Mike Mösko (University
Medical Center Hamburg-Eppendorf).
2. Mobility Regimes of Pandemic Preparedness and Response (MoREPPaR):
The Case of COVID-19, liderado por Hansjörg Dilger (Free University of Berlin).
3. Mobile Mosquitoes – understanding the entangled mobilities of Aedes
mosquitoes and humans in India, Mexico, Tanzania and Germany, del
investigador Ulrike Beisel (Free University of Berlin).
Novo Nordisk Fonden (Dinamarca):

Nota de premsa

1. Antimicrobial Resistance and Labour Migration across Healthcare
Boundaries in Northern South Asia (AMR@LAB), encabezado por Jens
Seeberg (Aarhus Universitet).
2. Understanding how mobility affects forcibly displaced persons continuity of
chronic disease care (CONTINUITY), liderado por Morten Skovdal
(Københavns Universitet).
Wellcome Trust (Regne Unit):
1. There is no app for this! Regulating the migration of health apps in SubSaharan Africa, de Sharifah Sekalala (University of Warwick).
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