
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
Activitat organitzada per: 
 
Unitat de Suport a la Recerca de l’Àmbit d’Atenció Primària de 
Barcelona Ciutat  de l’ICS  
 
IDIAP Jordi Gol 
 
 

Informació: 
 
recerca.bcn.ics@gencat.cat 

anaferrer.bcn.ics@gencat.cat 

 

 

 

 

Segueix la jornada a Twitter @apicsbcn   #AjutsXB 
 

En cas d’emergència vital, trucar al 112 
Per altres temes de salut, trucar al 061 
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PROGRAMA PROVISIONAL 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
         
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
11.10 -11.40h   Pausa Cafè 
 
11.40 – 12.25 h Comunicacions amb resultats parcials    
Moderador. Pendent 
Chantal Ferrer  

Una intervenció adaptada culturalment en dones del Sud d’Àsia propiciaria canvis en els hàbits dietètics  
de la família i reduiria la incidència de síndrome metabòlica 
Ma Petra Pérez-Hervada  

Creació d’una consulta específica d’obesitat en un centre d’atenció primària  
Silvia Ramon (presenta F.Ostiz) 
Efectivitat del tractament amb ones de xoc i exercici específic en la síndrome subacromial comparat 
amb només exercici  
Fabián Ostiz 
Determinants de força muscular perifèrica en individus sans i en pacients amb malaltia muscular obstructiva 
crònica 
Albert Boada 
Prevalença de portadors nasals de Staphylococcus aureus i Streptococcus pneumoniae en l’atenció primària i 
factors associats a la colonització, així com al consum individual d’antibiòtics 
Montserrat Ochando 
Efectivitat d’una dieta adaptada als hàbits culinaris de la població pakistanesa en el grau de control  
metabòlic de la diabetis 
Torn de paraula   
  
12.35 – 13.25 h Comunicacions  amb resultats definitius  
Moderador. Pendent 
Laura Pirretas  
Descripció dels pacients que han estat atesos al CUAP que posteriorment han estat derivats a 
urgències de l'Hospital del Mar. Avaluació de la capacitat resolutiva del CUAP  
Gemma Saez 

Conèixer l’estat nutricional dels pacients amb insuficiència cardíaca i/o malaltia pulmonar obstructiva crònica.  
Queralt Guitart  

Malalt crònic complex: diferència en la utilització dels serveis d'urgències (CUAP i urgències hospitalàries ) 
abans i desprès de la implantació de la ruta PCC  
Yoseba Cánovas 

Projecte AIPCAP (atenció inicial al pacient crític): suport a l’autoformació dels equips d’atenció primària 
Isabel Montaner  
Estudi CAYSEF: beneficis del cant coral en persones amb dolor crònic  
 
Torn de paraula 
13.35 – 14 h  Cloenda  
Miguel Angel Muñoz, coordinador de la Unitat de Suport a la Recerca de l’Àmbit d’Atenció Primària  
Barcelona Ciutat de l’ICS 
Concepció Violán, directora gerent de l’ IDIAP Jordi Gol 
 
 
 
 

 

8.45 - 9 h Lliurament de documentació 
 
Rafael Ruiz, gerent de l’Àmbit d’Atenció Primària Barcelona Ciutat de l’ICS 
Xavier Mundet, responsable de l’Àrea de Docència, Formació i Recerca de l’Àmbit d’Atenció 
Primària Barcelona Ciutat de l’ICS. 

 09.15 – 09.50h  Comunicacions  Resultats Parcials 

9 - 9.15 h Inauguració 

9.15 – 10 h  Comunicacions amb resultats parcials   
Moderador. Pendent 
Núria Soldevila  
Efectes de la contaminació atmosfèrica sobre la pressió arterial ambulatòria 
Jaume Morató (presenta J. Franch)  

Estudi MISERIA (EconoMia i dIficultats Socials en el contRol de la diabetis dels Adults Xavier Cos (presenta M.Mata) 
eControl 2007-2013. Estudi longitudinal del control multifactorial de la diabetis tipus 2 i la 
intensitat del tractament en l’atenció primària 
Ligeia Balcells  

Avaluació d'una intervenció del dolor d’esquena des de l’atenció primària: programa d’educació 
sanitària en l’àmbit escolar 
Blanca De Gispert 
Estils de vida de les dones pakistaneses amb factors de risc cardiovascular: una aproximació  
cultural per al canvi a estils de vida més saludables  
Carlos Martín  

Característiques diferencials dels diabètics fumadors respecte dels no fumadors a l’atenció primària 
Ma. Teresa Rubio  

Correlacionar l’estat emocional ansiós amb un risc més alt de depressió / vulnerabilitat emocional 
durant el postpart 
Torn de paraula    
 
10.10 – 11.00 h  Comunicacions  amb resultats definitius    
Moderador. Pendent 
Jesús Garbayo (presenta Marta Arbolí) 
Estudi pilot: dansa i ansietat en l’atenció primària 
Míriam Berenguer 
Factors de risc per al desenvolupament d’úlceres d’etiologia venosa. Estudi de casos: controls 
aparellats 
Angel Cano 
Implementació d'un protocol de diagnòstic precoç d'aneurisma d'aorta abdominal a l'atenció primària.  
Francesc Orfila 
Estudi I.E.CARTS (Implement & Evaluate Community Assessment of Risk & Treatment Strategies).  
Un nou model per prevenir o retardar la fragilitat, el deteriorament funcional i el risc de resultats 
adversos en adults grans que viuen a la comunitat 
Anna Payaró 

Inici i continuïtat de la lactància materna en mares adolescents, en funció de l’assistència o no a 
una intervenció específica 
Torn de paraula    

 
 
 
 


	/
	11.10 -11.40h   Pausa Cafè
	Torn de paraula
	13.35 – 14 h  Cloenda

