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Divendres 30 de novembre 

08:30-09:30h.  Memòria científica IdISBa 2017 
i Assemblea General

09:30-10:15h.  Conferència
“Aproximacions a l’avaluació de l’impacte de 
la recerca”
Paula Adam Bernat, 
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS)

Presenta:  Félix Grases, 
 responsable de grup IdISBa

10:15-11:00h.  Conferència 
“Sanitat i matemàtiques passejant de la mà 
per Ciutat”
Josep Lluís Pol i Llompart, 
Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic 
(CentMat)

Presenta:  Miquel Fiol, 
 director científic de l’IdISBa

11:00-11:30h. Pausa per cafè 

11:30-12:30h. Conferència
“De las evidencias a los hechos, cambiemos 
el mundo: Investigación en Implementación”

Gonzalo Grandes Odriozola, responsable de la 
Unitat d’Investigació d’Atenció Primària - Osakidetza

Presenta:  Joan Llobera, 
 responsable de grup IdISBa

12:30-13:00h.  Entrega de Premis: millor pòster, 
millor comunicació oral i millor tesi

13:00-13:30h.  Cloenda

“Cap a una investigació 
d’excel·lència”



Dijous 29 de novembre
 
08:00-10:45h.  Inscripcions i col·locació dels pòsters

10:45-11:15h.  Benvinguda

11:15-12:00h.  Conferència inaugural:
“Estat actual i reptes de futur del diagnòstic genètic 
de les patologies rares exemplificat en les malalties 
de la visió”
Roser González Duarte, 
Catedràtica Emèrita de Genètica de la Universitat de Barcelona

Presenta: Damià Heine, responsable de grup IdISBa

12:00-13:30h.  Presentació de 7 comunicacions orals 
Moderadors:  Jaume Sauleda i Antonio Oliver, 
 responsables de grups IdISBa

	“MALDI-TOF analysis of blood serum proteome 
can predict the presence of monoclonal gammo-
pathy of undetermined significance”, a càrrec de 
Ivan de Paúl Bernal

	“Characterizing urban environments citywide, the 
first step in order to link it with electronic health 
record data on diabetes risk and control”, a càrrec 
de Antoni Colom Fernández

	“Pacientes afectos de Inmunodeficiencia Variable 
Común con citopenias podrían beneficiarse de 
terapias dirigidas hacia vías de señalización me-
diadas por células T: una aproximación in vitro”, a 
càrrec de Antonio López-Gómez

	“Papel de la Dieta Mediterránea en la prevención 
de los cálculos renales en personas con sobre-
peso/obesidad y síndrome metabólico”, a càrrec 
d’Adrián Rodríguez Rodríguez

	“Infección neumocócica en pacientes con enfer-
medades autoinmunes”, a càrrec de Maria Antonia 
Ribot Sansó

	“Toxicología y muerte súbita: Análisis toxicológico 
de jóvenes víctimas de muerte súbita en las Islas 
Baleares (Programa MUSIB)”, a càrrec de Isabel  
Gomila Muñiz

	“Impacto de la puesta en marcha del programa de 
cribado poblacional de cáncer de colon y recto en 
la actividad endoscópica del Hospital Comarcal de 
Inca”, a càrrec de José Reyes Moreno

13:30-15:00h. Visita als pòsters i dinar 

15:00-16:30h.  Presentació Tesis IdISBa
Moderadors:  Dora Romaguera i Melchor Riera, 

responsables de grups IdISBa.

	Jose Antonio Peña Zarza: “Alteraciones del perfil 
glicémico en pacientes pediátricos con sindrome 
de apneas obstructivas del sueño”

	Alejandro de la Torre Luque: “Complex trajectories of 
anxiety across adolescence: towards the discovery 
of new markers for early detection and treatment”

	Adrián Rodríguez Rodríguez: “Litiasis renal: avances 
en el estudio de inhibidores de la cristalización y en 
nuevas herramientas diagnósticas”

	Joana Núñez Morcillo: “Deformación miocárdica y 
torsión ventricular en enfermos y portadores de 
miocardiopatía hipertròfica”

	Loreto Quesada Redondo: “Impacto de la detección y 
medida de las concentraciones de tóxicos en ma-
trices biológicas de pacientes intoxicados agudos”

	Catalina Amadora Pomar Oliver: “Factores determi-
nantes y mecanismos en la programación me-
tabólica de una dieta obesogénica”

16:30-18:00h. Presentació de 7 comunicacions orals
Moderadors:  Antoni Sureda i Joana Mª Ramis, 

investigadors IdISBa

	“Unbalanced dietary vitamin A levels modulates 
the incidence of congenital heart defects in a 
22q11DS mouse model”, a càrrec de Daniela Medi-
na Chávez

	“Seguridad del paciente: estudio cualitativo con 
profesionales de Atención Primaria”, a càrrec de  
Mª Jesús Serrano Ripoll

	“Biosensores Origami: detección de biomarca-
dores proteicos con un pliego de papel”, a càrrec 
de Roberto de la Rica Quesada

	“Protective mechanisms of combined treatment 
with beta-carotene and metformin against high-
fat diet feeding-induced metabolic derange-
ments”, a càrrec de Bojan Stojnic

	“Encompassing the heterogeneity of ACO: diffe-
rences between smoking asthmatics and eosi-
nophilic COPD”, a càrrec de Nuria Toledo Pons

	“Modelització cinètica de la captació de 18F-coli-
na per Tomografia per Emissió de Positrons (PET) 
amb presa de mostres arterials en pacients amb 
glioma d’alt grau”, a càrrec de Sebastià Rubí Sureda

	“Prueba de concepto y pilotaje de un nuevo 
dispositivo para el trauma hepático, el VacBag-
Pack®”, a càrrec de Juan José Segura Sampedro


