
                                                                                                                      
         
            
 
Gabinet de Comunicació i Premsa  

 
 

Gabinet de Comunicació i Imatge 
Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida 
bagusti.lleida.ics@gencat.cat 
973 705336 

                     Nota de premsa  
                      

Investigadors de malalties respiratòries reben 

finançament europeu per desenvolupar un 

projecte d’innovació amb 40.000 pacients 
 

Ferran Barbé, director clínic territorial de malalties respiratòries cròniques i 

investigador de l’IRBLleida i del CIBERES, és un dels beneficiaris de l’ajuda 

 

El projecte, dotat amb 20 milions d’euros, involucrarà centres 

d’investigació, universitats de 7 països europeus, associacions i empreses 

per crear una plataforma d’intercanvi d’idees, tecnologies i processos 

 

L’objectiu és promoure un estil de vida saludable i independent per a les 

persones grans i els resultats del projecte es posaran en pràctica a 

l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova 

 

El director clínic territorial de malalties respiratòries cròniques de Lleida i 

investigador de l’IRBLleida i del Centro de Investigación Biomédica en Red en 

Enfermedades Respiratorias (CIBERES), Ferran Barbé, és un dels beneficiaris 

d’un programa d’innovació i salut finançat per la Comissió Europea, que 

involucrarà 40.000 persones de la tercera edat amb l’objectiu de promoure un 

estil de vida saludable i independent entre aquest col·lectiu. 

 

Sota el nom de Gatekeeper, el projecte està coordinat per Medtronic Ibérica SA i 

ha rebut una ajuda de 20 milions d’euros del programa Horizon 2020 de la 

Comissió Europea. Consisteix en la creació d’una plataforma (Gatekeeper) que 

connecti proveïdors de l’atenció mèdica, empreses i persones grans amb 

l’objectiu de crear un espai obert per intercanviar idees, tecnologies i processos 

que permetin garantir un estil de vida més saludable i independent. 

 

El projecte tindrà una duració de gairebé 4 anys (42 mesos) i involucrarà 40.000 

ciutadans de la tercera edat, indústries, pimes, associacions, centres 

d’investigació i universitats de 7 països europeus. 

 

Com a beneficiari de l’ajuda, CIBER es compromet a la disseminació i explotació 

dels resultats, que es posaran en pràctica a l’Hospital Universitari Arnau de 

Vilanova i a l’Hospital San Pedro Alcántara (Càceres).  

Lleida, 21 de març de 2019 


