Repte de recerca 2021: Covid-19
Sol·licitud de participació en la Primera convocatòria d’ajuts per a la introducció i promoció
de la recerca amb suport econòmic per la publicació en comunicacions indexades dels
resultats del projecte “Factors diferencials de la pandèmia de SARS-CoV-2 a la regió sanitària
de Lleida, Alt Pirineu i Aran”.

1. Dades de tots/es els/les autors/es:

Autor/a principal:
Nom:_________________________________________________________________________
Cognoms:_____________________________________________________________________
Correu electrònic (corporatiu):____________________________________________________
Centre de realització del projecte:__________________________________________________

Altres autors/es:
Nom

Cognoms

e-mail corporatiu

Centre de realització

2. Darreres publicacions científiques indexades del/de l’autor/a amb més publicacions:
Nom

Cognoms

DOI
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3. Finançament públic per a la recerca en els darrers 3 anys
☐Sí, alguna persona de l’equip investigador ha rebut algun tipus de finançament públic per a
la recerca en els darrers tres anys
☐No, cap persona de l’equip investigador ha rebut cap tipus de finançament públic per a la
recerca en els darrers tres anys.

4. Pregunta d’investigació seleccionada:
☐Quin factor de risc predomina en el canvi de la incidència de la COVID-19 a la regió de Lleida,
Alt Pirineu i Aran?
☐Quina és la correlació entre ingressos a urgències i hospitalitzacions per pacients que
pateixen la COVID-19 a la regió de Lleida?
☐Els pacients amb certesa de diagnòstic o sospita dels Hospitals de la GT ha canviat al llarg de
les onades?
☐La densitat i distribució de la població pot influir en la incidència de la regió de Lleida?
☐I la població rural versus la urbana?
☐Els factors socioeconòmics influeixen en la distribució de la COVID-19 al país? I en la regió de
Lleida?
☐La mobilitat i moviments migratoris influeixen en la incidència de la COVID-19? Podem
relacionar-ho amb la campanya fructícola a Lleida?
☐Lleida, una regió amb una meteorologia característica del nostre país. Pot influir en la
incidència de la COVID-19?
☐La població pediàtrica de la regió de Lleida a tingut una diferència en el comportament de la
COVID-19 en front a la població general?
☐Existeix un factor diferencial pel comportament de la regió de Lleida en la segona onada de
la COVID-19? (onada específica/característica de la regió de Lleida)
☐La re-hospitalització en la regió de Lleida per pacients amb COVID-19 és rellevant?
☐Determinar el moviment de pacients entre hospitals de la GT.
☐S’estableix un canvi d’incidència per COVID-19 entre la diferents onades? A què pot ser
degut?
☐Com ha influït la vacunació en la distribució de la COVID-19 a la regió de Lleida?
☐ Mapa de densitat de malaltia al llarg del temps circumscrit a Lleida i/o Catalunya. Es podria
relacionar amb altres variables com la mobilitat o de característiques de l’aire i analitzar si hi
ha coincidències.
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5. Dades sol·licitades:
☐Nombre de casos regió d’estudi (per edat i sexe, total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Catalunya (total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Camp de Tarragona (total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Terres de l’Ebre (total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Girona (total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Catalunya Central (total, 2020, 2021 i onades)
☐Nombre de casos Barcelona: Barcelona ciutat, Metropolità Nord i Metropolità Sud (total,
2020, 2021 i onades)
☐Nombre urgències de la regió d’estudi (certesa/sospita, pacients/episodis) de la regió
d’estudi (GT, per Hospital, total i onades)
☐Nombre hospitalitzacions de la regió d’estudi (certesa/sospita, pacients/episodis) de la regió
d’estudi (GT, per Hospital, total i onades)
☐Nombre de casos, ingressos i defuncions a Catalunya durant el 2020 (per sexe i edat)
disponibles a: https://www.idescat.cat/pub/?id=covid
☐Nombre ingressats a Catalunya durant el 2020 (per sexe)
☐Població de Catalunya per municipi edat i sexe 2019 - 2020
☐Migracions dins de Catalunya 2020 (per edat i sexe)
☐Migracions dins de Catalunya 2020 (per àmbit territorial de procedència i destinació)
☐Migracions totals 2020
☐Saldo migratori extern 2020 (per edat i nacionalitat)
☐Resums meteorològics Servei meteorològic de Catalunya 2020, inclou: precipitació,
temperatura mitjana, temperatura màxima, temperatura mínima, velocitat del vent, direcció
dominant, humitat relativa i mitjana de la irradiació solar global diària.
☐Taules de dades de la Xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques de la Xarxa
d’observadors Meteorològics (mensual)
☐Indicadors de conjuntura econòmica (Treball / Població ocupada) – Actualitzat per
trimestres fins a octubre 2021 https://www.idescat.cat/indicadors/?id=conj&n=10204
☐Qualitat de l’aire per parades (NO2, PM10 i O3).
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6. Pressupost sol·licitat:
☐Ajut a la traducció:___________________________________ Import: __________ €
☐Taxa de publicació:___________________________________ Import: __________ €
☐Altres despeses de publicació (especificar): _______________ Import: __________ €
Import total sol·licitat: _____________________€

☐Les persones sota signants, en presentar aquesta sol·licitud, accepten les bases d'aquesta convocatòria i es comprometen, en
cas d'adjudicar-se, a dur a terme el compliment dels objectius presentats i les memòries de seguiment anuals de la convocatòria.
☐ Consento que l'Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris, segons correspongui, tracti les meves dades amb la
finalitat de gestionar la relació institucional derivades de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres
activitats, col·laboracions i ponències, subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies.
Informació bàsica de la protecció de dades Identificació del tractament:
"Trameses d'informació i inscripcions de Gestió de Serveis Sanitaris" Responsable del tractament: Direcció Gerència. Gestió de
Serveis Sanitaris. Avinguda Rovira Roure 44, 25198 Lleida Finalitat: gestionar la relació institucional de Gestió de Serveis Sanitaris
derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències,
subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de Gestió de Serveis Sanitaris.
"Trameses d’informació i inscripcions de l’Institut Català de la Salut" Responsable del tractament: Direcció Gerència. Institut Català
de la Salut. Avda. Rovira Roure, 80 25198 Lleida 25198 Lleida Finalitat: gestionar la relació institucional del Servei Català de la Salut
derivada de la tramesa d’informació i publicacions, convocatòries d’actes i altres activitats, col·laboracions i ponències,
subscripcions, i altres tipus de comunicacions derivades d’actuacions pròpies de l’Institut Català de la Salut.
Legitimació: consentiment de la persona interessada. La persona interessada pot retirar el consentiment en qualsevol moment.
Destinataris: es preveuen comunicacions de dades als departaments de la Generalitat i entitats vinculades que en depenen,
d'acord amb les seves competències, per a la gestió dels diferents serveis públics i a institucions i organismes de caràcter oficial i a
administracions públiques. Les dades també es comunicaran als encarregats de tractament que actuïn per compte del responsable
del tractament.
Drets de les persones interessades: podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, supressió, oposició al tractament, dret a
l’oblit, dret a la portabilitat de les dades i sol·licitud de limitació, presentant un escrit adreçat a la Direcció Gerència (Gestió de
Serveis Sanitaris. Avinguda Rovira Roure 44, 25198 Lleida / Institut Català de la Salut Avda. Rovira Roure, 80 25198 Lleida) o
mitjançant la petició genèrica disponible a la pàgina web de www.gss.cat/ca/contacte i www.icslleida.cat.
Heu d’indicar clarament a la vostra sol·licitud quin o quins drets exerciu.
Informació addicional: si voleu ampliar aquesta informació podeu consultar la salutweb.gencat.cat/ca/el_departament/proteccide-dades.

Data:

Signatura de tots/es els/les autors/es dels treballs
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