
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallers formatius presencials previs a la 
Jornada 

Dijous 16 de juny de 15:30 a 18:00h 

 

“Elements clau de la investigació qualitativa en salut” 

Erica Briones. Infermera. Professora del departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia, Universitat de Lleida.  

 

 

“Tot allò que has de saber per a preparar una tesi a atenció 
primària” 

Miquel Bennasar. Infermer. Professor del departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia, coordinador del Programa de 
Doctorat Salut Global, Serveis de Salut i Atenció Sociosanitària, 
Universitat de les Illes Balears (UIB).  

Aina Maria Yáñez. Biòloga. Professora del departament 
d’Infermeria i Fisioteràpia, directora del Màster Universitari 
d’Investigació i Innovació en Salut, UIB. 

 

 

“Resultats en salut i experiències reportades pels pacients 
(PROMs i PREMs) per a la investigació, la pràctica clínica i 

la gestió” 

Montse Ferrer. Metgessa. Investigadora, IMIM. Professora 
associada, Universitat Pompeu Fabra. Coordinadora del Comitè 
Científic de BiblioPRO, biblioteca virtual de qüestionaris PRO. 

Yolanda Pardo.  Psicòloga. Investigadora, IMIM. Professora 
associada, Universitat Autònoma de Barcelona. Gestora de la 
plataforma BiblioPRO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

Tallers 

Inscripció 

 
Termini per la presentació de comunicacions: 

6 de juny de 2022 

Termini per inscriure’s als tallers formatius i a la Jornada: 
13 de juny de 2022 

Els tallers formatius tenen places limitades (s’acceptarà 
per ordre d’inscripció). 

Totes les persones inscrites a la Jornada seran admeses. 

 
Lloc de celebració:  

Centre de Cultura Sa Nostra 
Carrer de la Concepció, 12, 07012, Palma  

 

 
 
 

Informació: 
 tel. 971 175 897. Fax 971 175 888 

www.ibsalut.es/apmallorca 

 
Per a inscripcions:  

 

 
 
 

Comitè organitzador/científic 
Joan Llobera, Antònia Roca, Jerònima Miralles, María Jesús 
Serrano, Alfonso Leiva, Xènia Chela, Sílvia Sastre,  Kaoutar 
Ziani, Patricia Lorente, Susana González, Escarlata Angullo, 

Jerónimo Fiol. 
 

 
Acreditació sol·licitada  

per als tallers i la jornada a la CFC 
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Presentació 
 

 

Quin gust poder presentar el programa de la Jornada 
d’Investigació de la nostra Atenció Primària (AP). De la darrera 
Jornada han passat quatre anys, un període massa llarg en el 
que la prioritat ha estat la pandèmia que tan fort ha colpejat la 
nostra societat i l’atenció primària. 

Tot i així, quan un veu les activitats investigadores fetes al 
nostre àmbit no es pot deixar de sorprendre. Sembla com si les 
dificultats ens hagin esperonejat. Tots els indicadors de recerca 
són positius. Podem constatar que la Comissió d’Investigació 
ha aprovat més projectes el 2020-2021 que cap altre any, molts 
d’ells de la COVID-19; hi ha més projectes públics competitius 
en marxa, gairebé tots els centres participen en algun d’ells i 
alguns tenen ben arrelades unes línies pròpies i trajectòries 
investigadores instaurades; hem triplicat els fons competitius 
obtinguts i som la tercera comunitat autònoma en publicacions 
indexades per milió d’habitants. El nostre esforç contribueix a 
obtenir i sostenir l’acreditació de la Fundació Institut 
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears (IdISBa). 

Els bons resultats sols se sostenen per la dedicació de tots 
vosaltres, tan difícil de compatibilitzar amb l’assistència, i per la 
feina de les estructures de suport, com és ara la Comissió 
d’Investigació i la Unitat d’Investigació, de la que enguany es 
compleixen 30 anys del seu reconeixement per part de l’Institut 
de Salut Carlos III. 

En un món canviant, amb els efectes de la pandèmia, el repte 
de la digitalització, l’atenció primària ha de saber sobreposar-se 
i hem de reivindicar la investigació pròpia per a sustentar les 
propostes per a una atenció més humanitzada, equitativa i 
efectiva. 

La Jornada serà el millor aparador per a compartir amb tots 
vosaltres el que estam fent. Gaudiu-ne presencialment i 
aprofitau els tallers formatius previs. 

 

 

Miquel  Caldentey Tous 

Director gerent d’Atenció Primària de Mallorca 
 

Jornada d’Investigació 
Divendres 17 de juny de 8:00 a 15:00h 

 
 

8.00 Recepció i lliurament de documentació. 

8.30 Taula 1: presentació de comunicacions pòster. 
Modera Escarlata Angullo, metgessa de família. CS 
Escola Graduada.  

9.30 Taula 2: presentació de comunicacions orals lliures. 

Modera Susana González, infermera de l’Estratègia de 
Cures del Servei de Salut de les Illes Balears.   

10.30  Acte d’inauguració. 
Miquel Fiol, director científic de l’IdISBa. 
Juli Fuster, director general del Servei de Salut de les 
Illes Balears. 

Conferència inaugural “Investigar amb bases de 
dades clíniques: una oportunitat per a atenció 
primària”.  

A càrrec de Rafel Ramos, metge de família. Catedràtic 
de la Universitat de Girona. Cap de la Unitat de Recerca de 
Girona, coordinador de la Red de Investigación en 
Cronicidad, Atención Primaria y Promoción de la Salud 
(RICAPPS).  

Presenta Antònia Roca, directora mèdica d’AP 
Mallorca.  

11.15  Pausa-berenar. 

11.45  Taula 3: tesis doctorals. 
Modera Patricia Lorente, oficina de Qualitat. IB-
SALUT. 

- Oana Bulilete, metgessa de família. Eficacia y seguridad 
de la gabapentina en la prevención de la neuralgia 
postherpetica. Unitat d’Investigació AP.  

- Rosa Llobera, comare. Atenció respectuosa a la dona en 
procés reproductiu. Prevenció i detecció de la violència 
obstètrica. CS Pollença. 

- Manuel Rullán, metge de família. ¿Es útil la heparina de 
bajo peso molecular en el tratamiento de las úlceras en las 
extremidades inferiores del paciente diabético en atención 
primaria? CS Serra Nord.  

- Isabel Torrens, metgessa de família. Insomnio en 
Atención Primaria. CS Santa Ponça.  

- Bernardino Oliva, metge de família. Gut feelings in the 
diagnostic process of Spanish family physicians. CS Ses 
Roques Llises.  

12.30 Taula 4: resultats de grans projectes 
d’investigació competitius. 
Modera Joana Ripoll, Unitat d’Investigació AP.  

- Caterina Vicens: Evaluación de una intervención 
multifactorial para la reducción del consumo de 
benzodiacepinas en atención primaria. Ensayo clínico 
aleatorizado por clusters. CS Son Serra La Vileta.  

- Ignacio Ricci: Promoviendo estilos de vida saludables y 
adherencia a medicación antidiabética en pacientes con 
diabetes mellitus tipo 2 mediante un sistema de 
tecnología móvil integrado con historias clínicas 
informatizadas (DIABETEXT). Unitat d’Investigació AP.  

- Xènia Chela: Cambreres de pis i salut. Unitat 
d’Investigació AP.  

- María del Carmen Carrascosa: Evaluación de la 
eficacia y seguridad del ejercicio físico moderado en el 
agua en la mujer embarazada en la reducción de 
analgesia: ensayo clínico controlado. CS Son Ferriol.  

13.30  Taula 5: estructures de recerca. 
Modera Asunción Sánchez, directora general de 
Recerca en Salut, Formació i Acreditació. 

- Aina Soler: SCReN 

- Pau Pericás: PRISIB 

- Clara Vidal: Investén-isciii 

- Alfonso Leiva: RICAPPS 

- Joan Llobera: IMPaCT 

14.30 Acte de cloenda i lliurament de premis a les 
millors comunicacions: orals, pòsters i de 
residents.  
 A càrrec de:    

Miquel Caldentey, director gerent d’AP Mallorca.  

Patricia Gómez, consellera de Salut i Consum.  


