
Projectes de Recerca CSMS 2021 



 Atenció Primària 
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• Títol del projecte: Estudio PRICOV-19: Calidad de la 
atención y seguridad del paciente en los equipos de 
atención primaria del sistema nacional de salud en España 
en tiempos de pandemia 

• Promotor: Atenció Primària i Comunitària de Catalunya 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Inma Morató 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Equips AP 

• Fase del projecte:  Pendent d’inici recollida dades 

• Finançament: Extern 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
imorato@salutms.cat 



 Atenció Primària 
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• Títol del projecte: Modificaciones en la conducción 
eléctrica miocárdica en pacientes con exceso de grasa 
corporal y sus implicaciones metabólicas. 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: CSMS (CAP Malgrat) 

• Investigador principal de la CSMS: Eduardo Oscar Mill 

• Equip d’investigadors de la CSMS:  

• Fase del projecte: Anàlisis de resultats 

• Finançament: CSMS 

• Observacions: Projecte tesis doctoral (Direcció tesis: 
Facultat de Medicina-UDG  / CSMS (AZ) ) 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): emill@salutms.cat 



 Atenció Primària 
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• Títol del projecte : Recepta Blava “Evaluación mediante relojes 
inteligentes en parámetros fisiológiocs y binestar de la práctica 
de snorkel y caminitas en pacientes oncológicos” 

• Promotor: Institut d’Ecologia Acuàtica-UDG 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Javier Zambrana; Karine 
Egiazarian; Cristina Castellà 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament: Finançament Beca e-Health COMG 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
ccastellacuesta@salutms.cat 



 Atenció Primària 
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• Títol del projecte : Estudio DpTransfer  (Proyecto de prevención 
de Diabetes Mellitus) 

• Promotor: SEMFYC  

• Centres participants: DE-PLAN-CAT /  Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Carmen Pascual 

• Equip d’investigadors de la CSMS: 

     Professionals AP 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament: SEMFYC 

• Observacions: Ajudes FIS-ICII, de la Maratón de TV3, PERIS 2016 i 
qualificat com a millor projecte educatiu per la Sociedad Española 
de Diabetes. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): mcpascual@salutms.cat 



 Atenció Sociosanitària 
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• Títol del projecte: RHB post-Covid en ancians  

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: CSMS 

• Investigador principal de la CSMS: Jordi Valls 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Equip Geriatria, Servei 
RHB-fisioteràpia /Infermeria  

• Fase del projecte: Redacció del projecte 

• Finançament: CSMS 

• Observacions: 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jvallsb@salutms.cat 



 Infermeria 

• Títol del projecte: Cuidar el final de la vida 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: CSMS- Hospital de Blanes 

• Investigador principal de la CSMS: Mireia Montes Torrent 

• Equip d’investigadors de la CSMS:   

• Fase del projecte: Projecte pendent aprovació CEIC 

• Finançament: No s’esperen despeses 

• Observacions: Treball final de Màter-Bioètica  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
mmontest@salutms.cat 



 Infermeria 
 Pediatria Atenció Primària (CAP Lloret):  

• Títol del projecte: Intervención educativa para la 
introducción de la alimentación complementaria en 
lactantes. 

• Centres participants: ABS Lloret-Tossa 

• Investigador principal de la CSMS: Roser Ribas 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Ana Julia García Milián, 
Alexander Ciria Martín. 

• Fase del projecte: proposta. 

• Finançament : CSMS  

• Observacions: publicació i presentació en congressos. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): rribas@salutms.cat 



 Gestors COVID- MIT-TOS (1) 

• Títol del projecte: MIT OPEN Voice COVID-19  

      Els algorismes de reconeixement de la tos amb ús d'intel·ligència 
artificial (AI) pel Diagnòstic del COVID-19 

• Investigador principal:  Brian Subirana- Auto -ID Laboratory of the 
Massachusetts Institute of Technology MIT 

• Centres participants: 

      Institut Català de Salut  

      Institut de recerca en Atenció Primària (IDIAP )Jordi Gol 

• Equip d’ investigadors de la CSMS: Rosa Brutau (IP)Gestors COVID 
CSMS 

• Fase del projecte: 

      Estudi aprovat pel Comitè d’ètica en Recerca Clínica d’Institut      
d’Investigació en AP  

      Fase de recollida de dades  finalitzat gener 2021 

      La CSMS ha participat en 60 pacients 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Gestors COVID- MIT-TOS (2) 

• Finançament: extern 

• Hipòtesi: Els algorismes de reconeixement de la veu amb ús 
d'intel·ligència artificial (AI) poden ajudar a diagnosticar de 
manera acurada pacients amb el virus de la COVID-19 a 
través de la tos. 

• Objectiu: Realitzar un algoritme diagnòstic mitjançant la tos 
del COVID-19, utilitzant els models deep-learning i la 
tecnologia Machine Learning   

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
rbrutau@salutms.cat 



 Grup Salut Vascular i e-salud 
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• Títol del projecte: Impacto del tratamiento hipolipemiante en 
pacientes dislipémicos de alto riesgo o con 
Hipercolesterolemia Familiar con COVID-19 

• Promotor: Programa públic d’analítica de dades per a la 
recerca i la innovació en salut a Catalunya- AQUAS-PADRIS  / 
IDIAP-Girona / Xarxa de Unitats de Lipids de Catalunya 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Guillem Paluzie / Alberto 
Zamora 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Joan García-Vilches 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament : PERIS/ Convocatòria PADRIS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):  

      azamora@salutms.cat  /gpaluzie@salutms.cat 

 



 Grup Salut Vascular i e-salud 
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• Títol del projecte: Validación clínica de un "Lipidólogo Virtual" 
asistente en el manejo de la de la Hipercolesterolemia Familiar 
(Plataforma HTE-DLP 4.0)" 

• Promotor: CSMS / Grupo eXIT-UDG 
• Centres participants: Multicèntric 
• Investigador principal de la CSMS: Alberto Zamora /Guillem Paluzie / 
• Equip d’investigadors de la CSMS:  Domingo Barrabès, Oscar Rivas, 

Residents MI 
• Fase del projecte: Implementació 
• Finançament: propi  
• Observacions:  
      Registre de la propietat intel·lectual 
      Qualificat com a producte innovador UDG / TicSalut 
      Aval científic de la Sociedad Española de Arteriosclerósis y Sociedad 

Española de Educación Médica (“Certificat eina docent) 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): azamora@salutms.cat 
      azamora@salutms.cat; gpaluzie@salutms.cat 

 

mailto:azamora@salutms.cat


 Grup Salut Vascular i e-salud 
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• Títol del projecte: Utilización del rastreo masivo de datos para la 
detección de pacientes con Hipercolesterolemia Familiar 

• Promotor: CSMS 
• Centres participants:  Hospital Germans Trias i Pujol 
• Investigador principal de la CSMS: Alberto Zamora /Guillem 

Paluzie / 
• Equip d’investigadors de la CSMS: Joan García-Vilches /URV-

CSMS / Residents MI (1 publicació acceptada) 
• Fase del projecte: Pendent de treball campo 
• Finançament: CSMS 
• Observacions: Associat a un pla de millora a l’atenció al pacient 

amb HF 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): azamora@salutms.cat 
      azamora@salutms.cat / gpaluzie@salutms.cat 

mailto:azamora@salutms.cat


 Grup Salut Vascular i e-salud 
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• Títol del projecte: Diseño, validación y evaluación de una 
herramienta para evaluar la eficacia, seguridad y eficiencia de 
las APPs en salud para el manejo del sobrepeso y obesidad  

• Promotor: Universitat  Oberta de Catalunya 
• Centres participants:  Multicèntric 
• Investigador principal de la CSMS: Guillem Paluzie / Alberto 

Zamora / 
• Equip d’investigadors de la CSMS:  
• Fase del projecte: Difusión-3 publicacions acceptades 
• Finançament:  Fondo de investigación Sanitaria- Instituto de 

Salud Carlos III 
• Observacions: Pendent de Defensa tesis doctoral (AZ-CSMS 

Comitè de Tesis) 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): azamora@salutms.cat 
      azamora@salutms.cat / gpaluzie@salutms.cat 

mailto:azamora@salutms.cat


    Hospitalizació Domiciliària 
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• Títol del projecte: Cuidadores de pacientes con 
interconsulta a HaD 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: CSMS 

• Investigador principal de la CSMS: Esther Ferrer 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Equip HAD-Blanes 

• Fase del projecte: Redacció projecte 

• Finançament: CSMS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
eferrercobo@salutms.cat 



 Laboratori i Anàlisis Clíniques 
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• Títol del projecte: Proyecto para la detección y estudio de 
pacientes con hipertrigliceridemia grave  

• Promotor: Laboratori Hosp. Bellvitge 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Anna Padròs 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Alberto Zamora, Guillem 
Paluzie, Joan García-Vilches, Unitat Risc Vascular-CSMS 

• Fase del projecte: Pendent d’aprovació CEIC 

• Finançament: CSMS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
apadrosfluvia@salutms.cat 



 Psicologia Clínica 

• Título del proyecto: Estudio de características cognitivas y 
neuropsiquiátricas en pacientes con Esclerosis Lateral 
Amiotrófica  

• Centres participants: Hospital del Mar 

• Investigador principal: Dr. Miguel Ángel Rubio Pérez y Dra. 
Greta García 
Equip d’investigadors de la CSMS: Sandra Blavi  (Fundació 
Miquel Valls) 

• Fase del projecte: en curs 

• Fina´nçament: Fundació Miquel Valls 
Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
sbp@fundaciomiquelvalls.org daciomiquelvalls.org  

 
 

mailto:sbp@fundaciomiquelvalls.org


 Psicologia Clínica 

 

• Títol del projecte: Malestar emocional dels professionals 
sanitaris d’una unitat de cures pal·liatives, abans i després 
de viure la primera onada de la COVID-19 

• Centres participants: Hospital Sant Jaume (Calella) 

• Investigador principal de la CSMS: Lluïsa Salvanya Nogueras 
(Fundació Hospital Sant Jaume i Santa Magdalena) 

• Fase del projecte: proposta 
• Finançament: Fundació Hospital Sant Jaume i Santa 

Magdalena. Equip EAPS. Fundació La Caixa. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
lsalvanya@salutms.cat 



 Psicologia Clínica 

• Títol del projecte: Com impacta la presencia dels voluntaris en el 
benestar emocional de les persones amb malalties cròniques 
avançades en els serveis de salut i socials? 

• Centres participants: Estudi Multicèntric. Participació nacional a 
través dels equips EAPS del programa Fundació la Caixa.  

• Investigador principal Observatori "QUALY" - Centre 
Col·laborador OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives 
(CCOMS-ICO) 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Lluïsa Salvanya Nogueras 
(psicòloga Fundació Hospital) col·laboradora 

• Fase del projecte: Aturat per causa de la pandèmia. Es reactivarà 
quan els voluntaris puguin reincorporar-se a la seva tasca  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): lsalvanya@salutms.cat 
 



 Psicologia Clínica 

• Títol del projecte: Prevalença en el malestar emocional i 
necessitats psicosocials i espirituals en pacients amb malalties 
cròniques avançades en el servei de salut i socials. 

• Centres participants: Estudi Multicèntric. Participació nacional a 
través dels equips EAPS del programa Fundació la Caixa.  

• Investigador principal Observatori "QUALY" - Centre 
Col·laborador OMS per a Programes Públics de Cures Pal·liatives 
(CCOMS-ICO) 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Lluïsa Salvanya Nogueras 
(psicòloga Fundació Hospital) col·laboradora 

• Fase del projecte: Aturat per causa de la pandèmia. Es reactivarà 
quan els voluntaris puguin reincorporar-se a la seva tasca  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): lsalvanya@salutms.cat 



 Unitat de Cardiologia 

• Títol del projecte: Comportamiento de edoxabán en pacientes 
con fibrilación auricular no valvular e insuficiencia cardíaca en 
España. Estudio EMAYIC. 

• Promotor: Societat Espanyola de Cardiologia 
• Centres participants: Hospital Sant Jaume de Calella i Hospital 

Comarcal de Blanes 
• Investigador principal CSMS: Miquel Espriu 
• Equip d’investigadors de la CSMS: adjunts de la unitat de 

Cardiologia de la Corporació 
• Fase del projecte: Pendent d'aprovació per CEIC 
• Finançament:  SEC 
• Observacions: estudi observacional 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 

mespriusimon@salutms.cat 



 Unitat de patologia mamària 

• Títol del projecte: Estadificació axil·lar en pacients amb càncer 
de mama que han rebut neoadjuvancia. 

• Promotor/a: Mireia Recaj 

• Centres participants: Hospital Sant Jaume de Calella i Hospital 
Comarcal de Blanes 

• Investigador principal de la CSMS: Mireia Recaj 

• Equip d’investigadors/es de la CSMS: Ann Vallès, Maria Álvarez, 
Umberto Pontillo, Àngels Altés. 

• Fase del projecte: proposta. 

• Financiació: CSMS. 

• Observacions: estudi observacional prospectiu per avaluar la 
negativització del gangli axil·lar positiu en pacients que han rebut 
neoadjuvancia per desesscalar el tractament quirúrgic a l’aixella. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): mrecaj@salutms.cat 



 Unitat d’Hematologia 

• Títol del projecte: Registro epidemiológico observacional 
descriptivo de pacientes con Leucemia Mieloide Crónica (LMC) 
tratados con inhibidores de tirosin-quinasa (ITKs) en Cataluña.  

• Promotor: Societat catalana hematologia i hemoteràpia – Grup 
Català de Leucèmia Mieloide Crònica (GCLMC)  

• Centres participants: Multicèntric Catalunya 

• Investigador principal de la CSMS: Joan Mora Barrios 

• Equip d’investigadors de la CSMS:  

• Fase del projecte: Pendent aprovació CEIC 

• Finançament: Extern 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
jmorabarrios@salutms.cat 



 Atenció Sociosanitària 

• Títol del projecte: Puntuació del risc genètic cardiovascular per 
a l’estratificació del risc de pacients  positius del virus del SARS-
CoV-2 (COvid 19).  Estudi CARGENCORS 

• Promotor: IMIM / Centre de Genètica Cardiovascular 
Hosp.Trueta 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Mª Lluïsa Rocas i Minella 

• Equip d’investigadors de la CSMS: equipo Sociosanitari 

• Fase del projecte: pendent d’aprovació CEIC_Maresme 

• Finançament: extern 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):llrocas@salutms.cat 



 Unitat de Treball Social   

• Títol del projecte: Metodologia pel diagnòstic social. 
     Revisió de les escales d’avaluació social en l’àmbit de la salut 
• Promotor: Unitat de treball social de la CIMSS 
• Centres participants: CAP Calella, CAP Malgrat-Palafolls; CAP 

Lloret-Tossa; Hospital Blanes i Hospital Calella 
• Investigador principal de la CSMS: 
• Equip d’investigadors de la CSMS: Primera revisió: Pilar 

Gutierrez, Eva Noguera, Montserrat Parcerisa, Gloria Porcar, Silvia 
Rams i Rosa Tarré,  

• Revisió 2021: Laura Molina, Elia Perez, Carla Lopez, Marta 
Sanchez, Anaïs Godefroy; Ariadna Molreno, Silvia Rams 

• Fase del projecte: pendent de revisió i actualització de las escales 
que es proposen. 

• Finançament: Actualment sense finançament 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): sramslopez@salutms.cat 



 Servei d’Anatomia Patològica 

26 

• Títol del projecte: “ Estudio sobre el impacto en el pronóstico y 
calidad de vida del diagnóstico anatomopatológico centralizado 
de sarcomas de partes blandas en el estado español. Estudio 
IMPERAS” 

• Promotor: Fundació Hospital Universitari Vall d’Hebron - Institut 
de Recerca  

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Ana Domingo 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Antonio Urban, Servicio AP 

• Fase del projecte: CEIC aprovat, Inici de recollida de dades 

• Finançament: Extern, CSMS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
adomingoamela@salutms.cat 



 Servei de Cirurgia General  
 i de l’Aparell Digestiu 

• Títol del projecte: “Incidència de coledocolitiasi després d’un 
episodi de pancreatitis aguda: Paper de la CRMN en el 
diagnòstic” 

• Promotor: Consorci Hospitalari de la Selva i Maresme 

• Centres participants: Hospital Sant Jaume de Calella i Hospital 
Comarcal de Blanes 

• Investigador principal de la CSMS: Dra. Marina Roura 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Servei de Cirurgia General 

• Fase del projecte: disseny i recollida de dades 

• Finançament: CSMS  

• Observacions: estudi retrospectiu. Revisió últims 5 anys 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): mrouraagell@salutms.cat 



 Servei de Cirurgia General i  
 de l’Aparell Digestiu 

• Títol del projecte: Comparación de la técnica abierta clásica y la 
semiabierta en el tratamiento del Sinus Pilonidal. 

• Promotor: Dra. Susana Cuadrado 

• Centres participants: Hospital de Calella 

• Investigador principal de la CSMS: Dra Susana Cuadrado 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Cirurgians dels Servei de 
Cirurgia. 

• Fase del projecte: Proposta 

• Finançament: CSMS  

• Observacions:  Comparació de la tècnica semioberta amb punts 
paral·lels de tensió amb la clàssica tècnica oberta per valorar 
l’evolució, temps de cicatrització, complicacions, etc  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): hpontillozile@salutms.cat 



 Servei de Cirurgia General i  
 de l’Aparell Digestiu 

• Títol del projecte: Comparacion de la inyeccion de Verde de 
Indocianina Intravesicular  Vs Intravenosa en La identificacion de 
la anatomia biliar en Colecistectomia Laparoscopica. 

• Promotor: Dra. Susana Cuadrado 

• Centres participants: Hospital de Calella 

• Investigador principal de la CSMS: Dra. Susana Cuadrado. 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Cirurgians dels Servei de 
Cirurgia. 

• Fase del projecte: Proposta 

• Finançament: CSMS  

• Observacions: Avaluar la utilitat de l'administració de verd 
d'indocianina intravesicular comparat amb la injecció intravenosa 
per a la identificació de l'anatomia biliar i la seva aportació en la 
realització d'una colecistectomia segura. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): hpontillozile@salutms.cat 



 Servei de Farmàcia 

• Títol del projecte:  Evaluación de la efectividad de una campaña 
formativa sanitaria sobre eliminación de residuos relacionados 
con medicamentos parenterales de dispensación hospitalaria 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: Hospital Blanes i Hospital Calella 

• Investigador principal de la CSMS: Nuria Sabaté i Paula Pena  

• Fase del projecte: Fase reclutament 

• Observacions: Estudi multicèntric “abans-després” quasi 
experimental longitudinal prospectiu, sense grup control 

 * Objectiu primari: Avaluar efectivitat campanya formativa sobre 
 eliminació residus de medicaments parenterals  

 * Objectius secundaris: Prevalença eliminació correcta prèvia a la 
 campanya i després d'ella. Identificar barreres a superar en la 
 implementació de la campanya 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): ppenavillanueva@salutms.cat, 
nsabatefrias@salutms.cat 



 Servei de Farmàcia 

• Títol del projecte:  Tratamientos modificadores de la 
enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple en España 

• Promotor: SEFH 
• Centres participants: Hospital Blanes i Hospital Calella 
• Investigador principal de la CSMS: Nuria Sabaté i Paula Pena  
• Fase del projecte: Reclutament finalitza 14/2/21. 
• Observacions: Estudi observacional transversal nacional 

*Objectiu primari: Determinar el tipus de tractament modificador de 
la malaltia en pacients amb Esclerosis múltiple (CCEE + HDIA) 
*Objetius secundaris: Conèixer els tractaments concomitants, 
determinar la prevalença de polifarmacia, identificar la prevalença 
d’interaccions, analitzar l’adherència al tractament i la complexitat 
farmacoterapèutica 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):, nsabatefrias@salutms.cat, 
ppenavillanueva@salutms.cat 



 Servei de Farmàcia 

• Títol del projecte: Estudio de la prevalencia de Desnutrición 
Relacionada con la Enfermedad (DRE) según los criterios GLIM en 
pacientes oncohematológicos en los hospitales de día en España 
(Onconutridos)  

• Promotor: SEFH 

• Centres participants: Hospital Blanes i Hospital Calella 

• Investigador principal de la CSMS: Eva Martínez, Sandra Solis, Julia 
González, Paula Pena. 

• Fase del projecte: pendent d’inici (primer semestre 2021). 

• Observacions: Estudi observacional nacional amb grup control 

*Objetiu primari: Prevalença de desnutrició en pacients oncohematològics 

*Objetius secundaris: adherència a la dieta mediterrània, relacionar 
desnutrició amb tipus tumor i tto, reingressos relacionats amb tumor, 
mortalitat relacionada amb desnutrició als 6 mesos de l’estudio. 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): emartinezbernabe@salutms.cat, 
asolis@salutms.cat, jgonzalez@salutms.cat, ppenavillanueva@salutms.cat, 



 
 Servei Medicina Interna  
 H.Blanes  
 • Títol del projecte: Registro SEMI-COVID 19 

• Promotor: Sociedad Española de MI  

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS:  Pere Comas  

• Equip d’investigadors de la CSMS: Serv. MI-Blanes, 
Residents MI 

• Fase del projecte: en curs 

• Finançament: extern  

• Observacions.   

     1 publicació engegada 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
pcomascasanova@salutms.cat  



 Servei Medicina Interna  
 Hospital Calella - Unitat VIH  

• Títol del projecte: Incidencia y severidad de COVID-19 en 
personas VIH-positivas en tratamiento antiretroviral en 
España en 2020  

• Promotor: Centro Nacional de Epidemiología, Instituto de 
Salud Carlos III (ISCIII) y el Plan Nacional sobre el sida 

• Centres participants: > 60 hospitals  

• Investigador principal de la CSMS: Oscar del Río 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Oscar del Río, Silvia 
Valero 

• Fase del projecte: en curso 

• Finançament: externa  

• Observacions 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): orio@salutms.cat  



 Servei Medicina Interna  
 Hospital Blanes-Unitat VIH  

• Títol del projecte: Estado nutricional en pacientes  con VIH 

• Promotor:  Grupo de Trabajo VIH-Girona 

• Centros participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Angels García 

• Equip d’investigadors de la CSMS: 

• Fase del projecte: en curs 

• Finançament: externa  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):  

      agarciaflores@salutms.cat  



 Servei d’Obstetrícia i Ginecologia 

• Títol del projecte: Análisis de la asistencia sanitaria en el 
embarazo, parto y postparto en la demarcación de Girona. 
Programa de intervención hacia un modelo de atención 
maternal respetuosa. 

• Promotor: Investigadores del Departamento de Enfermeria de la 
UdG y Associación La Nut. 

• Centres participantss: Centres que preenten assistència a 
gestants i puèrperes a la comarca de Girona 

• Investigador principal de la CSMS: Dra. Marta Heras Martinez 

• Equip d’investigadors de la CSMS: llevadores i ginecòlegs CSMS 

• Fase del projecte: pendent aprovació CEIC 

• Finançament: extern 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
mherasmartinez@salutms.cat 



 Servei d’Obstetrícia i Ginecologia 

• Títol del projecte: European Active Surveillance Study of 
LCS12 

• Promotor: ZEG – Berlin Center of Epidemiology and Health 
Reaserch 

• Centres participants: multicèntric, internacional   

• Investigador principal de la CSMS: Dra. Agata Kowalik 

• Equip d’investigadors de la CSMS: 17 metges adjunts 
d’OBYGIN 

• Fase del projecte: en curs 

• Finançament: externa  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
akowalik@salutms.cat 



 Servei Oftalmologia 

38 

• Títol del projecte: Estudio piloto de eficacia y seguridad de la 
Trancanula en la cirugia de pacientes con catarata y glaucoma 
pseudoexoliativo 

• Promotor: Equipsa 
• Centres participants: ICR, Hospital Clínic de Barcelona, Hospital 

Universitario de Araba, Hospital Universitario de Albacete, 
Hospital Universitario y Politecnico La Fe, Hospital de la Paz 

• Investigador principal de la CSMS: Navero Rodriguez, Jose 
Manuel 

• Equip d’investigadors de la CSMS:  - 
• Fase del projecte: Reclutament de pacients 
• Finançament: - 
• Observacions: - 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jnavero@salutms. com 



 Servei Oftalmologia 
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• Títol del projecte: A prospective, randomized, multicenter study 
to compare the safety and effectiveness of the OMNI surgical 
system and the istent inject in pseudophakic eyes with open 
angle glaucoma. The trident european trial 

• Promotor: Sight Sciences 
• Centres participants: ICR + 24 centres de la Unió Europea, Regne 

Unit i/o Suïssa 
• Investigador principal de la CSMS: Navero Rodriguez, Jose 

Manuel 
• Equip d’investigadors de la CSMS:  - 
• Fase del projecte: Reclutament de pacients 
• Finançament: - 
• Observacions: - 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jnavero@salutms.com 



Servei Oftalmologia 
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• Títol del projecte :  Estudio de eficacia, seguridad, calidad de 
vida y coste-efectividad de la cirugia menos invasiva del 
glaucoma versus la cirugia convencional 

• Promotor:  Beca investigacion en salud 
• Centros participantes : ICR, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic 

de Barcelona, Hospital Universitario de Albacete, Hospital de la 
Paz 

• Investigador principal de la CSMS: Navero Rodriguez, Jose 
Manuel 

• Equip d’investigadors de la CSMS :  - 
• Fase del projecte: pendent d’aprovació beca 
• Finançament: - 
• Observacions: - 
• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jnavero@salutms.com 



 Servei Oftalmologia 

• Títol del projecte: Automated detection of glaucoma with 
multimodal machine learning using clinical data and structural 
and functional testing parameters: a tool to guide clinical 
diagnosis 

• Promotor: Universitat Internacional de Catalunya 

• Centres participants: multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Navero 

• Equip d’investigadors de la CSMS:  

• Fase del projecte: en curs 

• Finançament: Pendent de resolució FIS 2021 y Beca Investigació 
en salut 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jnavero@salutms.cat 



 Servei d’ORL  

 

• Títol del projecte: Ventajas de la utilización del L-PRF (fibrina rica en 
plaquetas y Leucocitos) en cirugía reconstructiva de oído medio. 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: Hospital Comarcal de Blanes i Hospital Sant Jaume de 
Calella (S. de ORL) 

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Angel Olmo Romero 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Dres. F.X. Blasco de la Fuente, Dr. J. Astorga, 
Dra. B. Salazar 

• Fase del projecte: pendent de difusió de resultats-publicació,  

• Finançament: propi (equip de centrifugació d’adquisició pròpia). 

• Observacions (Participació dels residents, beques o concedides o pendents, 
ajudes competitives, presentacions a congressos, publicacions derivades, etc..) 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): aolmo@salutms.cat 



 Servei de Pediatria  

• Títol del projecte: Household SARS-CoV-2 transmission and 
children: a network prospective study  

• Promotor: Hospital Universitari Vall d’Hebron i equip COPEDI-CAT 

• Centres participants: Centres d’atenció primària i hospitals 
d’arreu del territori català.  

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Javier Cantero Garcia 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Pediatres d’AP i d’urgències 

• Fase del projecte: pendent de publicació a revista científica 

• Finançament: extern 

• Observacions:  En fase de correcció de les esmenes després de la 
1ª revisió pel CID journal  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
jcanterogarcia@salutms.cat 



 Servei de Pediatria  

• Títol del projecte : Epidemiological dynamics of the incidence of 
COVID-19 in children and the relationship with the opening of 
schools in Catalonia (Spain) 

• Promotor: Hospital Universitari Vall d’Hebron  

• Centres participants : UPF, UPC, AQuAS, CMCib, CAPs i 
Corporació MS 

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Javier Cantero Garcia 

• Fase del projecte: pre-print 
(https://doi.org/10.1101/2021.02.15.21251781 ) 

• Finançament: extern 

• Observacions:  Pendent de peer review, revista Eurosurveillance.  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
jcanterogarcia@salutms.cat 



 Servei de Pediatria  

• Títol del projecte : Símptomes clínics de la COVID19 a pediatria: 
creació de model predictiu de sòspita en l’àmbit pediàtric 

• Promotor: Hospital Universitari Vall d’Hebron i equip COPEDI-CAT 

• Centres participants: Centres d’atenció primària i hospitals 
d’arreu del territori català.  

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Javier Cantero Garcia 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Pediatres d’AP i d’urgències 

• Fase del proyecto: en curs (recollint dades) 

• Finançament: extern 

• Observacions:  Pendent de finalitzar la recollida de dades 
(recollits uns 3.500 casos en el moment actual) 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
jcanterogarcia@salutms.cat 



 Servei de Pediatria  

• Títol del projecte : Análisis de Triaje de los Hospitales de Blanes y 
Calella comparados con los Indicadores de Calidad propuestos por la 
SEUP. 

• Promotor: Treball de final de Màster d’Urgències Pediàtriques. 
Hospital Universitario de Cruces, Bilbao. Universidad Católica de 
Valencia. 

• Centres participants: Urgències de HCB y HSJC 

• Investigador principal de la CSMS: Dr. Mario A. Bianconi 

• Equip d’investigadors de la CSMS: -------- 

• Fase del projecte: en curs com a projecte pendent d’aprovació 
CEIC.  

• Finançament: No en requereix  

• Observacions Treball de final de màster  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): mbianconi@salutms.cat 



     Servei de Radiologia 
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• Títol del projecte: Artificial I ntelligence for COVID-19  radiomic 
characterization using chest X-rays 

• Promotor: IDbGi 

• Centres participants: UDG, Fundació Institut d'Investigació 
Biomèdica de Girona, Fundació Parc Taulí, TicSalut 

• Investigador principal CSMS: Pau Galindo 

• Equip d’investigadors de la CSMS Domingo Barrabés, Marta Fité; 
Guillem Paluzie, Alberto Zamora,  

• Fase del projecte: Desenvolupament sistema IA 

• Finançament: Pendent resolució Convocatòria Marató TV3 

       Convocatòria AGAUR 

• Observacions: CSMS prova pilot 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):pgalindo@salutms.cat 



 Servei de Traumatologia 
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• Títol del projecte : Osteartrosis de rodilla: eficacia de l 
tratamiento de los síntomas clínicos con inyección intra-
articular de plasma rico en plaquetas frente a corticoides 

• Promotor: CSMS 

• Centres participants: CSMS 

• Investigador principal de la CSMS: Roceli Villanueva 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Servei COT 

• Fase del projecte: Elaboració de projecte 

• Finançament: CSMS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
rvillanuevab@salutms.cat 



 Servei Urgèncias H. Blanes 
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• Títol del projecte : Morir en urgencias  

• Promotor: Servei de urgències CSMS  

• Investigador principal de la CSMS: Eva Armero  

• Equip d’investigadors de la CSMS : Andrés Romero, Eva 
Armero.  

• Fase del projecte: Estudi descriptiu, aprovat pel CEIC 
Mataró (2018), en fase de redacció.  

• Finançament: CSMS  

• Observacions :Participació del resident de MFiC.  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
earmero@salutms.cat  

 



        Servei Urgèncias H. Blanes 
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• Títol del projecte : Estudio descriptivo de un brote de legionella 
pneumophila en Blanes  

• Promotor: Servei d’Urgències CSMS  

• Investigador principal de la CSMS: Andrés Romero  

• Equip d’investigadors de la CSMS: Andrés Romero, Javier Gomes, 
Eva Armero.  

• Fase del projecte: Estudi descriptiu transversal, retrospectiu 10 
aanys, en fase de redacció del projecte.  

• Finançament: CSMS  

• Observacions : Participació del resident de MFiC.  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): earmero@salutms.cat  

 



 Servei Urgències H. Blanes 
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• Títol del projecte : Manejo del dolor en urgencias, estudio 
descriptivo  

• Promotor: Servei d’Urgències CSMS  

• Investigador principal de la CSMS: Eva Armero  

• Equip d’investigadors de la CSMS: Patricia González, Eva Armero.  

• Fase del projecte: Estudi descriptivo transversal, en fase de 
redacció del projecte.  

• Finançament: CSMS  

• Observacions :Participació del residente de MFiC.  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): earmero@salutms.cat  

 



 Servei Urgències H. Blanes 
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• Títol del projecte : Avaluació i maneig del pacient amb 
conducta suïcida al servei d'urgències, estudi descriptiu  

• Promotor: Servei d’urgències CSMS  

• Investigador principal de la CSMS: Rosa Parreño  

• Equip d’investigadors de la CSMS: Rosa Parreño, Arantxa 
Mallou, William Velásquez, Eva Armero.  

• Fase del projecte: Aprovat al CEIC Mataró (2018). En fase de 
recollida de dades.  

• Finançament: CSMS  

• Observacions: Participació del resident de MFiC.  

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): earmero@salutms.cat  

 



Servei Urgències H. Calella 
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• Títol del projecte : Estudio Hyse-Code 2.0 Management of 
hyperglycemia in the code sepsis II 

• Promotor: Hospital San Carlos de Madrid 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Arturo Juan 

• Equip d’investigadors de la CSMS: Ester Monclùs 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament: Extern 

• Observacions: 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):ajuan@salutms.cat 



 Servei Urgències H. Calella 
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• Títol del projecte : Modelo de predicción de bacterièmia en 
el Servicio de urgències 

• Promotor: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES). Grupo de trabajo código sepsis 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Ester Monclùs 

• Equip d’investigadors de la CSMS : Serv. Ucias Calella 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament: Externa 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): 
emoncluscols@salutms.cat 



 Servei Urgències H. Calella 
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• Títol del projecte : Eficacia de los Servicios de Urgencias 
Hospitalarias en el diagnóstico y tratamiento de la 
hiperglucemia reactiva a corticoides 

• Promotor: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y 
Emergencias (SEMES); Grupo de trabajo de diabetes 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Arturo Joan 

• Equip d’investigadors de la CSMS : Serv. Ucias Calella 

• Fase del projecte: Recollida de dades  

• Finançament: Externa 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):ajuan@salutms.cat 

 



 Servei Urgències H. Calella 
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• Títol del projecte : Diabetes no conocida e hiperglucemia de estrés en los 
servicios de urgencias. 

• Promotor: Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias 
(SEMES); Grupo de trabajo de diabetes 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Arturo Joan 

• Equip d’investigadors de la CSMS : DUI Carme Escamilla Llamas, DUI Laia 
Barberà Hóe, DUI Isabel Llamazares Vazquez, DUI David López López, DUI Olga 
Mayneris López i DUI Sandra Cano Aguilera. 

• Fase del projecte: Recollida de dades 

• Finançament: Extern 

• Observacions: 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail):ajuan@salutms.cat 

 



   Servei d’Urologia 
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• Títol del projecte: STUI –HBP Estudi observacional demogràfic de 
HBP simptomàtica a Catalunya 

• Promotor: Estudi PADRIS (Programa d'analítica de dades per a la 
recerca i la innovació en salut Agència de Qualitat i Avaluació 
Sanitàries de Catalunya (AQuAS) del Departament de Salut 

• Centres participants: Multicèntric 

• Investigador principal de la CSMS: Josep Maria Prats 

• Equip d’investigadors de la CSMS:  Servei Urologia 

• Fase del projecte: Anàlisis de dades 

• Finançament:  Convocatòria PADRIS 

• Direcció de contacte IP-CSMS (e-mail): jprats@salutms.cat 


