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L’IDIAPJGol i l’ICS lliuren els ajuts a la recerca en 
atenció primària 

 
L’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAPJGol) i l’Institut 
Català de la Salut (ICS) han lliurat els ajuts a la recerca en atenció primària IDIAPJGol-ICS. 
L’objectiu d’aquesta convocatòria és motivar els professionals del primer nivell 
assistencial i donar-los suport per incrementar la recerca de qualitat en l’àmbit de 
l’atenció primària.  

Enguany s’han incorporat com a novetats la modalitat infermeria/pediatria en la 20a 
Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en atenció primària de salut i la 1a 
Convocatòria d'ajut econòmic complementari a estades i formació en centres de recerca 
estrangers. Aquesta última convocatòria ha quedat deserta i s’ha obert un nou termini de 
sol·licitud que finalitza el 15 de maig.  

La relació dels premiats amb els ajuts IDIAPJGol-ICS 2017 és la següent:  

Ajuts a projectes de recerca: 

20a Convocatòria d’ajuts a projectes de recerca en atenció primària de salut 

Un ajut atorgat a la modalitat general: 

• “Estudi comparatiu entre dos mètodes de mesura en la determinació de la 
diferència de pressió arterial entre braços.” Investigadora: Núria Martínez, de 
l’EAP Parets del Vallés, Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord.  

Un ajut atorgat a la modalitat infermeria/pediatria:  

• “Experiències dels infants, adolescents, família i professionals amb les tècniques 
gestàltiques aplicades a les consultes de pediatria d'atenció primària.” 
Investigadora: Teresa Puyol, de l’EAP Agramunt, Unitat de Suport a la Recerca de 
Lleida. 

7a Convocatòria d'ajuts a projectes SIDIAP  

• “Antecedents sociodemogràfics i de comorbiditat de les persones 
diagnosticades de fibromiàlgia a l’atenció primària de Catalunya.” Investigadora: 
Gloria Saüch, Unitat de Suport a la Recerca Catalunya Central.  



                                                                  
 

 

 

• “Análisis del coste del tratamiento anticoagulante en la fibrilación auricular no 
valvular dentro de la Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud.” 
Investigadora: Zojaina Hernández, Unitat de Suport a la Recerca Terres de l’Ebre.  

• “Factors associats a la progressió a insuficiència renal terminal i predicció del 
risc als cinc anys en individus de 50 anys o més en atenció primària.” 
Investigadora: Betlem Salvador, Unitat de Suport a la Recerca Metro Sud.  

• “Com els nivells de ferritina sèrica determinen la incidència de depressió 
puerperal.” Investigador: Enric Aragonés, Unitat de Suport a la Recerca 
Tarragona.  

• “Predicció del risc cardiovascular mitjançant escales en pacients amb trastorn 
mental sever: estudi de cohorts retrospectiu.” Investigadora: Noemí Olona, 
Unitat de Suport a la Recerca Barcelona.  

• “L'error diagnòstic en l’MPOC a Catalunya: un estudi de base poblacional.” 
Investigador: Pere Toràn, Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord.  

Ajuts predoctorals: 

18a Beca ICS per a la capacitació en investigació i realització del doctorat a l'atenció 
primària (modalitat econòmica): 

• “Avaluació del procés d’atenció a la dona amb sospita de càncer d'ovari a 
l'atenció primària de Catalunya”. Investigadora: Carme Vela, de l’EAP Riu Nord i 
Riu Sud. Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord. 

• “El web Sexe Joves com a eina d'informació, formació, comunicació i 
transformació del jovent en la salut afectivosexual i reproductiva: anàlisi amb 
metodologia qualitativa.” Investigadora: Laura Montero, de l’ASSIR Santa 
Coloma de Gramenet, Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord.  

• “Associació de les agrupacions d'estils de vida amb la posició socioeconòmica i 
la comorbiditat en població amb risc cardiovascular intermedi.” Investigadora: 
Esther Lázaro, de l’EAP Sant Feliu de Guíxols, Unitat de Suport a la Recerca 
Girona.  

• "El nivell i la variació del risc cardiovascular (RCV) en la prevenció primària de la 
demència.” Investigadora: Ester Fages, de l’EAP Sarrià de Ter, Unitat de Suport a 
la Recerca Girona.  



                                                                  
 

 

 

• “Efectivitat de la implementació de diferents eines en seguretat dels pacients 
per definir un nou mapa de risc en atenció primària.” Investigadora: Montserrat 
Gens, dels Serveis Centrals DAP Camp de Tarragona, Unitat de Suport a la Recerca 
Tarragona.  

• “Efectivitat del model d’atenció integrada a persones en problemes crònics de 
salut: Salut+Social.” Investigadora: Ester Gavaldà, de l’EAP Amposta, Unitat de 
Suport a la Recerca Terres de l’Ebre.  

• “Enfermedad celíaca en atención primaria: prevalencia y factores relacionados 
con la adherencia a la dieta sin gluten, el control clínico y la calidad de vida.” 
Investigador: Iván Villar, de l’EAP Florida Sud, Unitat de Suport a la Recerca Metro 
Sud. 

• “Study protocol of effectiveness of a biopsychosocial multidisciplinary 
intervention in the evolution of non-specific sub-acute low back pain in the 
working population: cluster randomised trial.” Investigadora: Romina Raczy, del 
CAP Sants, Unitat de Suport a la Recerca Barcelona.  

18a Beca ICS per a la capacitació en investigació i realització del doctorat a l'atenció 
primària (modalitat intensificació): 

• “Índice de fragilidad y calidad de vida de los pacientes ATDOM de una zona 
urbana sobreenvejecida: epidemiología y correlación con sucesos adversos.” 
Investigador:  Juan José Zamora Sánchez, de la Unitat ATDOM. EAP Montnegre, 
Gerència Territorial de Barcelona, Unitat de Suport a la Recerca Barcelona.  

• “La força extensora del genoll com a eina diagnòstica de predicció de caigudes a 
l'atenció primària.” Investigador: Juan José Montero Alía, de l’EAP Rocafonda | 
Mataró, Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord.  

Ajuts d'alliberament: 

14è Ajut ICS a l'impuls d'estratègies de recerca a l'atenció primària mitjançant la 
intensificació d'investigadors:  

• “Grup de Recerca en Malaltia Vascular: ARTPER.” Investigadora: Maite Alzamora 
Sas, de l’EAP Riu Nord - Riu Sud, Grup ARTPER (arteriopatia perifèrica), Unitat de 
Suport a la Recerca Metro Nord.  

• “Prevenció de caigudes i trastorns d’equilibri.” Investigadora: Pilar Montero Alía, 
del SAP Barcelonès Nord i Maresme, Grup de Recerca en Intervencions i 



                                                                  
 

 

 

Determinants Associats a l'Envelliment Saludable (GRIDAES), Unitat de Suport a la 
Recerca Metro Nord. 

• “Anàlisi de la ràtio arteriovenosa com a factor de risc cardiovascular en la 
cohort ARTPER. Estudi Retino-ARTPER.” Investigador: Antonio Heras Tebar, de 
l’EAP Riu Nord - Riu Sud (Santa Coloma de Gramenet), Grup ARTPER (arteriopatia 
perifèrica), Unitat de Suport a la Recerca Metro Nord.  

• “Avaluació d’intervencions sanitàries en l’atenció primària.” Investigadora: Rosa 
Dalmau Llorca, de l’EAP Tortosa Est, Grup de Recerca GAVINA, Unitat de Suport a 
la Recerca Terres de L’Ebre.  

• “Grup Recerca Emergent “Ebrictus”: epidemiologia, Codi ictus, supervivència i 
costos econòmics.” Investigador: Josep Lluís Clua Espuny, de l’EAP Tortosa Est, 

Grup de Recerca Epidemiològica en Ictus des de l'Atenció Primària (Ebrictus), 
Unitat de Suport a la Recerca Terres de l’Ebre. 

• “Grup de Recerca en Salut Mental i Atenció Primària de Tarragona-Reus.” 
Investigador: Germán López Cortacans, del CAP Salou – Camp de Tarragona, del 
Grup Salut Mental de Tarragona, Unitat de Suport a la Recerca Tarragona-Reus.  

• “Recerca en economia de la salut a l’atenció primària.” Investigadora: Maite 
Peñarrubia María, del CAP Dr. Bartomeu Fabrés Anglada, Grup de Recerca en 
Economia de la Salut a l'Atenció Primària (ECONSAP), Unitat de Suport a la 
Recerca Metro Sud. 

• “Paper de l’activitat física en l’atenció primària.” Investigadora: Anna Ruiz 
Comellas, del CAP Sant Joan de Vilatorrada, Grup de Recerca Promoció de la Salut 
en l’Àmbit Rural (PROSAARU), Unitat de Suport a la Recerca Catalunya Central. 

Ajuts de mobilitat: 

13a Convocatòria d'una estada en centres de recerca estrangers o estatals: 

• Estada Departament d’Atenció Primària de la Universitat de Copenhaguen. 
Investigador: Carles Llor Vilà, del Grup de Recerca en Infeccions en Atenció 
Primària (Grip), Unitat de Suport a la Recerca Barcelona.  


