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El Fons de solidaritat de la Cambra atorga més de 

86.000€ a quatre projectes en la lluita contra la Covid-19 

 Per una banda, s’han finançat dos projectes que permetran dotar als hospitals 

catalans d’una major infraestructura sanitària en cas de rebrot, atès que es millorarà 

l’assistència respiratòria; i per altra banda, dos que permetran realitzar proves PCR 

massives sobre la comunitat universitària de la UB a l’inici del curs. 

 

 El Fons ja suma a hores d’ara més de 110.000 euros. En les darreres setmanes 

diverses empreses han realitzat aportacions significatives, entre elles, Agbar, 

Vistadome i Numintec.  

 

 La participació al Fons segueix oberta, tant pel que fa a la recepció de donacions com 

a la presentació de candidatures de projectes. 

 

Barcelona, 27 de maig de 2020.- El comitè gestor del Fons de solidaritat de la Cambra de Barcelona 

ha decidit atorgar 86.313€ a quatre de les candidatures presentades per optar als Fons. Les 

propostes beneficiàries són de la Fundació per a la Recerca i Docència de Sant Joan de Déu, 

de l’empresa Proton New Energy Future i dels Campus de Bellvitge i Clínic de la Universitat 

de Barcelona. 

Concretament, el projecte presentat per la Fundació per a la Recerca i Docència de Sant Joan 

de Déu ha rebut l’import de 16.800€ per tal de tirar endavant una solució que permetrà cobrir 

les necessitats de disposar d’un element clau per dispositius de CPAP i ventilació artificial, i 

facilitar així una millora en l’assistència dels malalts que requereixen solucions respiratòries.  

L’altra candidatura de Proton New Energy Future ha percebut la quantia de 9.513€. Amb els 

fons, l’empresa podrà dur a terme un projecte consistent en la implantació d’un mòdul de 

distribució intel·ligent (MDI) d'aire que s'annexa a respiradors convencionals, i el qual 

permetrà proveir a dues persones alhora amb un sol respirador. Així doncs, el projecte 

permetria augmentar la capacitat de les unitats de cures intensiva i millorar l’atenció mèdica.   

 

En paral·lel, dues candidatures presentades per la Universitat de Barcelona han rebut el finançament 

de 60.000€, la meitat per a cadascuna. Amb les dues propostes la universitat habilitarà les 

seves instal·lacions amb maquinària d’última generació per tal de triplicar la seva capacitat 

per fer proves de PCR al Campus Bellvitge. En concret, mitjançat la contribució del Fons de la 

Cambra s’adquirirà un termociclador per realitzar 6.000 proves PCR a estudiants, docents i 

personal d’administració de la UB en un període de tres mesos des de l’inici del nou curs acadèmic 

Per altra banda, comprarà un robot per extreure RNA del SARS-CoV-2 a les seves instal·lacions.  

 

La participació al Fons segueix oberta, tant pel que fa a la recepció de donacions com a la 

presentació de candidatures de projectes. A data d’avui el fons ja suma un total de 111.265€, 

dels quals 105.473€, un 94,8%, ja s’ha destinat a projectes. Diferents empreses han realitzat 

importants aportacions en les darreres setmanes, entre elles, Agbar, Vistadome i Numintec. 
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Cal recordar, que el primer projecte que va rebre part dels fons va ser el de la fabricació de bates 

sanitàries de polietilè amb una aportació de 19.160€. 

 

La Cambra de Barcelona va posar en marxa el Fons amb la missió de captar recursos i vehicular-

los per potenciar la fabricació, compra o investigació, orientat a material, vacunes o sistemes de 

diagnòstic per a la lluita contra el coronavirus.  

 

En el primer cas s’estableixen ajuts amb aportacions econòmiques directes, mentre que en el segon 

s’aporta finançament per desenvolupar programes d’acció basats en l’assessorament i 

l’acompanyament per tal de mitigar els problemes plantejats.  

 

Per tal de garantir la màxima transparència l’espai en línia del coronavirus anirà actualitzant cada 

dia la informació a https://www.cambrabcn.org/covid19/fons-de-solidaritat. 
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