
X Jornades de Recerca del Baix Empordà 



El orígens 

Precedents:    

• Activitats de recerca a iniciativa de professionals, suport no estructurat. Entitats 

externes  promotores de projectes, solucions ad hoc.    

• Any 2000, Comissió de Farmàcia proposa constituir un Comitè de Recerca  per 

estimular, adequar i canalitzar la recerca a l’entitat.  

• Grup de treball: revisió documental, experiències, preparació....  

La recerca en la nova  organització integrada: 

• Configuració de SSIBE, nou organigrama (abril 2001) 

       Dpt. d’Aval., Inform. i Recerca:  gestió i suport a la recerca.   

       Comissió gestora del Comitè de Recerca (constitució juny  2001): 

Proposta de reglament de recerca, procediments d’avaluació, catàleg....           

• Comitè de recerca clínica de SSIBE (constitució febrer 2002) 

Òrgan de participació, debat i consens, assessor de la Direcció, 

col·laboració en la promoció i seguiment de la recerca.  



Membres nats: 

• Director de Recerca 

• Cap del Servei de Farmàcia * 

• Director Assistencial * 

• President Comissió de 

Docència *  

Suport: 

• Epidemiòleg 

• Secretària tècnica 

Membres nomenats (7-8): 

• professionals assistencials  

• representació de diferents  

Unitats assistencials 

• representació APS   

• representació  d’infermeria 

• representació de residents 

(1-2) 

• rotació 

Comitè de Recerca: composició 

* Delegables 

 

56 professionals n’han format part  



Projectes de recerca 

– Avaluats 410 projectes 

de recerca:  

• 263 multicèntrics 

• 147 propis, en alça 

•  inversió de proporcions 

– Les UD com a motors de 

projectes propis 

– Promoguts per la 

indústria: menys i amb 

menys recursos 

– Convocatòries 

competitives: 

• 7 projectes  amb IP de 

SSIBE 

• 17 amb participació activa 

 



Comunicacions científiques 

Mitjana/anual 

per períodes: 

01-05:    49 

06-10:    62 

11-15:  87 

16-19:  112 

15-19: recuperació i creixement 

• Més pòsters vs c.orals 

• Articles ralentí  

          712 pòsters 

          498 c. orals 

          231 articles 

 

             1.441  

       comunic. cientif. 



Estratègia  de recerca 2018-2020 

I. Objectius finalistes (de resultats) 

1. Incrementar el nombre de projectes d’elaboració pròpia 

2. Increment i millora de comunicacions  a congressos  sobre treballs de recerca 

3. Millorar impacte intern:  difussió interna i aplicació de resultats  

4.       Increment de finançament: promotors externs i convocatòries públiques 

5.        Incrementar el nombre  d’articles  publicats per professionals clínics 

II. Objectius estructurals i de procés: 

6. Conèixer  opinió  general sobre  recerca 

7. Empoderar  els serveis  clínics  en la recerca 

8. Configurar línies de recerca i grups de recerca 

9. Potenciar  la formació en recerca 

10. Potenciar el reconeixement de la dedicació en Recerca  

https://www.ssibe.cat/professionals/recerca/estrategia-recerca 

https://www.ssibe.cat/professionals/recerca/estrategia-recerca/
https://www.ssibe.cat/professionals/recerca/estrategia-recerca/
https://www.ssibe.cat/professionals/recerca/estrategia-recerca/


Memòries de recerca 



Les Jornades de Recerca en temps de 

pandèmia... 

Una programa, dues sessions: 

 

 22 oct. : “La Jornada” de sempre 
 Mateixos continguts,  presencialitat mínimitzada 

 

 12 nov.: Sessió especial Covid-19 



Jornada general: compartim una selecció  

de l’activitat científica dels anys 2018-2019  

• 156 pòsters   s’ exposen els 10 finalistes 

• 87 comunicacions orals 18 ponències (2 taules generals i 1 de 

residents)  publicació properament a la web 

• 20 treballs de batxillerat, 250 aniv. Hospital  1 ponència general, 4 

videos treballs seleccionats  publicació properament a la web 

• 24 articles publicats que opten a premi  2 finalistes  

• Beca Joan Prat: treball becat al 2018;  3 projectes presentats al 2020 

 
 

 

Històric de comunicacions i publicacions: 

consultable: 

Documentació  Jornada: 



 Seguim reconeixent l’esforç : 

Premis a les comunicacions de la Jornada 

 

Premis Acadèmia de Ciències Mèdiques 
(jurat de la Jornada) 

- Millor comunicació oral general 

- Residents: Millor comunicació oral 

- Millor pòster 

 

 

Premi Boehringer Ingelheim 
(jurat Comitè de Recerca SSIBE) 

- Millor article publicat  2018-2019 

 

Beca de recerca Joan Prat  
(jurat Comitè de Recerca SSIBE) 



Sessió especial Covid-19 
 (12 nov)  

a) Selecció dels 17 estudis en que participem 

 

 3 estudis multicéntrics promoguts/avalats per administracions 

sanitàries 

 

 10 estudis multicéntrics promoguts  per  societats científiques o altres 

hospitals  4 comunicacions (8 estudis) 

 

 4 estudis  propis SSIBE  3 comunicacions (4 estudis) 
 

 
b) Ponència convidada 

 Covid-19:  Informació, sobreinfomació i fake news  

 



Gràcies a una tasca d’equip 

• Comitè de recerca 

• Col·laboradors: 
• Formació 

• Comunicació 

• Enginyeria 

• Informàtica 

• Moderadors i 

coordinadors  taules 

• Jurat dels premis 

• Patrocinadors 



I a tots els que hi han contribuït  

durant aquests anys… 

Fina Camós 

Pere Plaja 

Nuri Comes 

Àngels Masabeu 

Xavier Pérez  

Daniel Pérez 

Lydia Garcia 

Imma Francés 

Maritza López 

Vega Garcia 

Sònia Farran 

Sandra Martinez 

Arantzazu Mera 

Membres del Comitè de Recerca: 

Montse Anglada 

Josep M. Galceran 

Jaume Gelonch 

Alejandro Del Arco 

José M. Villar 

Lluís Pomerol 

Irene Prat 

Àngels Larrabeiti 

Nacho Pascual 

Nati Ortells 

Marta Castellana 

Laura Geronés 

Paulina López 

Elisa Pascual 

Cristina Romagosa 

José J. Sesma 

Marc Pérez 

Javier Roman 

Mari C. Almendros 

Montse Cols 

Albert Medina 

Jesús Sánchez 

Julio Chevarría 

Santiago Castañeda 

Maria Ribes 

Albert Mas 

Inma Sánchez, Montse Mont, Isabel Serra, Montse Rovira 

Juan Carlos Sevilla  

Daniel Martin 

Gian Luigi Vivoda 

Eva Vider 

Eli C. Leon 

Mariona Veciana 

Rosa M. De Eugenio 

Sara Iglesias 

Andrée Meneses 

Meritxell Vidal 

Xavier Escolar 

Jordi Montía 

Jordi Coderch 

I tots els professionals que han presentat projectes, 

realitzat treballs, elaborat comunicacions, publicat 

articles.... 



X Jornades de Recerca del Baix Empordà 


