
els resultats que presentarem 

13.00 Benvinguda institucional 
  
 
13.10 Presentació resultats estudis de 
 recerca 
 
13.50 Taula rodona i debat 
 Modera: Esther Vilert. Directora AP 
 M. José Sánchez. Atenció Primària 
 M. Cruz Rodríguez. Salut laboral 
 M. Cruz Almendros. CPIPS 
 Montse Cols. Farmàcia 
 Emporhotel 
  
14.30 Concessió Beca Recerca Joan Prat 
 

El mes de febrer de 2018 es va constituir el 
Consell de Direccíó de Docència, Recerca i 
Formació per tal d’aglutinar d’una manera 
transversal, algunes de les activitats de les 
tres àrees. Així, en una de les sessions, i per 
donar compliment a un dels objectius de 
l’Estratègia de Recerca 2018-2020 Millorar 
impacte intern: difusió interna i aplicació 
de resultats va sorgir la idea de presentar 
sota un mateix paraigües temàtic diversos 
treballs de recerca que s’han portat a 
terme a la nostra organització i que tenen 
una aplicabilitat clínica directa.  
De la idea en van sortir dos seminaris, el 
primer d’ells va tenir lloc el passat mes de 
setembre, sobre les vacunacions 
sistemàtiques, i el segon, previst per al 15 
de novembre, sobre estils de vida i estat de 
salut. 
 

Aprofitant que s’han fet diversos estudis de recerca al voltant de la prevenció i la promoció de la 
salut, tant en població general com en treballadors sanitaris, s’ha cregut oportú portar a terme 
aquest seminari amb l’objectiu de reflexionar i obrir un debat en el marc de la taula rodona sobre què 
en podem fer d’aquesta informació en la nostra pràctica clínica a partir dels resultats de les diferents 
investigacions.  Es presentaran els resultats d’aquests estudis en 3 comunicacions orals..   

Dijous 15 de 
novembre a les 
13.30h. (sala d’actes) 

Estils de vida i  
estat de salut 

• Enquesta de salut en el marc del projecte EVES 
Investigadors: Marc Carreras, Guillem Puig 
Presenta: Marc Carreras 
 
• Estils de vida i percepció de l’estat de salut 
Investigadores:  Inma Sánchez, Yolanda Moares, M. José Sánchez 
Presenta: Inma Sánchez 
  
• Problemes de salut crònics, percebuts vs atesos 
Investigadors: José M. Inoriza, Montse Cols 
Presenta: José M. Inoriza 
 

Organitza: Departament de Recerca - GRESSIRES 
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