
I Jornada de Recerca

“Fem recerca, construïm futur” 

Divendres, 1 d’octubre de 2021

Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella
Presencial (sala d’actes) i online
Carrer Sant Jaume, 209-217
08370- Calella
#  JornadaRecercaCSMS21

Comitè organitzador:

Comitè de Recerca i Innovació de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Dirigit a: Tots els professionals de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Comitè Científic:

• Laura Aguilar  
• Andrés Acosta  
• Eva Armero  
• Cristina Castellà   
• Belén Cervelló  
• Susana Curós  
• Eva Diago  
• Gemma Estrada  
• Dolors Furquet  
• Joan García  
• Nuria Giménez  

• Marta Gómez  
• Xavier Herrero  
• Ágata Kowalik
• Eva M. Martínez  
• Eduardo Mill  
• Elena Miñana  
• Ester Monclús  
• Ricard Monrabá  
• Griselda Manzano
• Miguel A. Monferrer  
• Yolanda Morcillo  

• Maura Nicolau  
• Isabel Oriolo
• Guillem Paluzie  
• Carmen Pascual  
• Paula Pena  
• Cristina Prenafeta  
• Silvia Rams  
• Marta Romero  
• Ester Tarradas  
• Xavier Sabaté  
• Rebeca Segura  
• Alberto Zamora  

Col·laboren:

Consulta els abstrcts de les comunicacions i 
els pòsters de la Jornada

QR COMUNICACIONS                     QR PÒSTERS



Programa

08.30 h
Lliurament de documentació

Els tres pilars de la Medicina són l'assistència, la recerca i
la docència. Els centres sanitaris que s'impliquin
activament en la investigació tendeixen a proporcionar
una millor atenció sanitària i a obtenir millors resultats
en salut, al mateix temps que hi ha una major satisfacció
en els professionals i pacients. La pandèmia de la COVID-
19 ha significat un repte i una oportunitat, posant en
valor la necessitat de la investigació multidisciplinària.

La Corporació té fortaleses i oportunitats importants en
el camp de la recerca. Tenir tots els nivells assistencials i
serveis integrats de manera transversal permet donar
respostes d'una visió científica als grans problemes de
salut, com la malaltia cardiovascular, la insuficiència
cardíaca, la cronicitat o l'envelliment de la població. La
integració dels diferents nivells assistencials permet
també la recerca en serveis i resultats en salut.
Destacant per exemple el desenvolupament de noves
trajectòries clíniques o l'avanç en cures en infermeria.
Una altra fortalesa de la nostra institució és l'accés a un
gran volum de dades estructurades i integrades que ens
permet aportar Real-World-Evidence.

Amb l'objectiu de mostrar la recerca que realitzen els
professionals de la CSMS s'han organitzat la I Jornada de
Recerca de la Corporació.

"Mentre hi hagi investigació hi ha esperança"

8.45 h – 09.00 h
Presentació i inauguració de la Jornada.
Dra. Roser Anglès, directora assistencial, Sra. Joana Blázquez, directora 
d’infermeria,
Corporació de Salut del Maresme i la Selva.

09.00 h – 13.30 h 
Presentació de treballs 

• 09.00 h – 10.00 h:Taula Serveis/Unitats Centrals
• 10.00 h – 11.00 h: Serveis Hospitalaris
• 11.30 h – 12.30 h: Socio-Sanitaris-Dispositius Assistencials Transversals 
• 12.30 h – 13.30 h: Atenció Familiar i Comunitària

11.00 h – 11.20 h
Pausa

13.30 h – 14.00 h
“De les dades a la presa de decisions” 
Dr. Rafel Ramos. Coordinador de Recerca de l'IDAP –Girona; Director de Campus 
de Salut de la Universitat de Girona i Professor Titular de la Facultat de Medicina-
UDG.

14.00 h
Lliurament de Premis en les següents categories:
• Millor comunicació per taula
• Millor comunicació realitzada per residents  (Donació del COMG).
• Millor article publicat 2019-2020
• Millor tesi doctoral 2019-2020
• Millor projecte d'Investigació 2021

14.15 h
Cloenda: Dr. Lluis Franch, director gerent


