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REPTE DE RECERCA 2021 

COVID‐19  
 

 

 

Organitza: 

Gerència Territorial Institut Català de la Salut a Lleida, Pirineu i Aran i Gestió de Serveis 

Sanitaris 

Col∙labora: 
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Bases de la convocatòria 
 

La Gerència  Territorial  ICS  Lleida,  Alt  Pirineu  i  Aran  – Gestió  de  Serveis  Sanitaris  ha  donat 

sempre una especial importància a la interrelació existent entre qualitat assistencial i recerca, i 

per tant de l'impacte que la recerca suposa sobre la societat a la que serveix. Actualment, part 

de  l’activitat  investigadora  s’articula  mitjançant  l’acord  de  col∙laboració  amb  diverses 

Fundacions per  a  la  recerca. A destacar,  La  Fundació  Institut Universitari per  a  la  recerca  a 

l'Atenció Primària de Salut  Jordi Gol  i Gorina  (IDIAPJGol)  i  l'Institut de Recerca Biomèdica de 

Lleida (IRBLleida).  

 

Es detecta una oportunitat de promoció de  la recerca amb un gran nombre de professionals 

que no han participat mai en cap projecte de recerca o n’han publicat els resultats. La Gerència 

Territorial ICS Lleida, Alt Pirineu i Aran – Gestió de Serveis Sanitaris té entre les seves prioritats 

motivar  els  professionals  i  donar‐los  suport  per  incrementar  la  recerca  de  qualitat.  Amb 

l’objectiu d’impulsar la recerca entre els/les professionals d’ICS i GSS que no s’hi han introduït 

encara o que estan en uns estadis  inicials, presenta  la primera convocatòria d’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”.  

 

Objectiu 

 

Per  tal  de  fomentar  el  disseny  i  la  realització  de  projectes  de  recerca,  amb  la  intenció  de 

motivar els/les professionals, augmentar  l’experiència  i promoure  la metodologia de recerca, 

s’ha considerat que aquesta convocatòria pot ser un impuls per aquests col∙lectius amb ajuts a 

la publicació científica dels treballs seleccionats.  

 

En el marc d’aquests objectius,  la GT aporta  fons propis per aquesta  convocatòria per a  fer 

front  a  les  despeses  de  publicació  dels  treballs  seleccionats,  i  l’IDIAP‐USR  Lleida  col∙labora 

oferint  suport  metodològic  als  participants  per  tal  d’estimular  la  recerca  en  aquells 

professionals de l’atenció primària que tinguin una experiència limitada en recerca.  
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Per al  suport dels/de  les professionals dels nostres hospitals, professionals hospitalaris amb 

demostrada experiència en recerca participen de manera desinteressada en aquesta iniciativa 

com a mentors dels professionals de qualsevol categoria i àmbit oferint suport metodològic.  

 

Característiques dels projectes 

 

El projecte “Factors diferencials de  la pandèmia de SARS‐CoV‐2 a  la regió sanitària de Lleida, 

Alt Pirineu i Aran” té per objectiu analitzar l’existència de factors de risc que hagin provocat un 

augment en  la  incidència de  la COVID‐19 a  la regió de Lleida, Alt Pirineu  i Aran comparat a  la 

resta de Catalunya  (projecte amb Dictamen Favorable del Comitè d’Ètica d’Investigació amb 

medicaments de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de la Gerència Territorial – Gestió de 

Serveis Sanitaris, amb codi CEIC‐2528). 

 

Com a objectius secundaris es pot donar resposta a alguna o vàries de les qüestions següents: 

 

1. Quin factor de risc predomina en el canvi de la incidència de la COVID‐19 a la regió de 

Lleida, Alt Pirineu i Aran? 

2. Quina és  la correlació entre  ingressos a urgències  i hospitalitzacions per pacients que 

pateixen la COVID‐19 a la regió de Lleida? 

3. Els pacients amb certesa de diagnòstic o sospita dels Hospitals de  la GT ha canviat al 

llarg de les onades? En cas afirmatiu hipòtesis sobre les causes.  

4. La densitat i distribució de la població pot influir en la incidència de la regió de Lleida? I 

la població rural vs urbana? 

5. Els  factors socioeconòmics  influeixen en  la distribució de  la COVID‐19 al país?  I en  la 

regió de Lleida? 

6. La mobilitat i moviments migratoris influeixen en la incidència de la COVID‐19? Podem 

relacionar‐ho amb activitat de la indústria agrolimentària a l’estiu a Lleida?  

7. Lleida, una regió amb una meteorologia característica del nostre país. Pot influir en la 

incidència de la COVID‐19?  

8. La població pediàtrica de la regió de Lleia ha tingut una diferència en el comportament 

de la  COVID‐19 en front a la població general? 
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9. Existeix  un  factor  diferencial  pel  comportament  de  la  regió  de  Lleida  en  la  segona 

onada  de  la  COVID‐19?  (onada  específica  addicional/característica  de  la  regió  de 

Lleida) 

10. La re‐hospitalització en la regió de Lleida per pacients amb COVID‐19 és rellevant? 

11. Determinar el moviment de pacients entre hospitals de la GT.  

12. S’estableix un canvi d’incidència per COVID‐19 entre la diferents onades? A què pot ser 

degut? 

13. Com ha influït la vacunació en la distribució de la COVID‐19 a la regió de Lleida? 

14. Mapa de densitat de malaltia al  llarg del  temps circunscrit a Lleida  i/o Catalunya. Es 

podria relacionar amb altres variables com la mobilitat o de caracteristiques de l’aire i 

analitzar si hi ha coincidències. 

 

Condicions generals 

Tots els  treballs han de donar resposta a  l’objectiu o subobjectius del projecte de referència 

“Factors diferencials de la pandèmia de SARS‐CoV‐2 a la regió sanitària de Lleida, Alt Pirineu i 

Aran”. 

Aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra font de finançament per a la recerca. 

Els ajuts a la publicació són per treball, no per autor.  

La participació en aquesta convocatòria implica l’acceptació íntegra de les bases. 

L’incompliment dels deures o de  les condicions fixades a  la convocatòria comporta  la pèrdua 

de la condició de beneficiari. 

 

Requisits per sol∙licitar l’ajut: 

1. Professionals amb contracte ICS o GSS a la GT de Lleida i Pirineu a 30 de novembre de 2021, 

de qualsevol categoria professional.  

2. Queden exclosos els professionals que formen part dels equips de suport metodològic i del 

comitè avaluador d’aquesta convocatòria.  

3.  Queden  exclosos  els/les  professionals  que  han  rebut  finançament  en  convocatòries 

competitives o no competitives en els darrers tres anys.  
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4. Cal que el 100% dels autors siguin de  l’àmbit de  la gerència territorial d’ICS  i GSS a Lleida  i 

Pirineu 

5. La filiació dels autors ha de ser correcta seguint les indicacions disponibles als web:  

http://www.icslleida.cat/webroot/files/gerencia/Afiliacio%20dels%20autors%20en%20les%20publicacions%20cientifiques%20GT

%20Lleida%20Alt%20Pirineu%20i%20Aran%20i%20GSS_v7.pdf 

http://www.icslleida.cat/webroot/files/gerencia/Infografia_Normes%20afiliacio_VF.pdf 

https://www.gss.cat/sites/gss.cat/files/file/recerca_definitius/Afiliacio%CC%81%20dels%20autors%20en%20les%20publicacio%CC

%81ns%20cienti%CC%81fiques%20GT%20Lleida%20Alt%20Pirineu%20i%20Aran%20i%20GSS_v7.pdf 

https://www.gss.cat/sites/gss.cat/files/file/recerca_definitius/Infografia_Normes%20afiliacio%CC%81_VF.pdf 

6. Es donaran el màxim d’ajuts possibles fins que s’esgoti el finançament establert. 

7.  En  el  cas  que  els  treballs  que  assoleixin  la  puntuació mínima  no  esgotin  el  finançament 

disponible, la resta d’ajuts quedaran deserts.  

 

Durada i Finançament 

 

Calendari previst 

‐ Presentació de sol∙licituds: Del 22 de novembre fins al 15 de desembre de 2021 fins a  les 

17:00h al correu recercaICSGSSLleida@gencat.cat 

‐ Enviament  de  les  dades  als  participants:  Abans  del  31  de  desembre  de  2021  a  cada 

sol∙licitant. Tots els participants rebran la informació el mateix dia.  

‐ Presentació dels treballs en format pòster: Abans del 31 de març de 2022 a  les 17:00h al 

correu de recercaICSGSSLleida@gencat.cat (en format digital). 

‐ Resolució: El 29 d’abril de 2022 es publicarà la resolució amb els beneficiaris seleccionats. 

 

Finançament 

El finançament total de la convocatòria és de 30.000 €. S’atorgaran el màxim nombre d’ajuts, 

fins  a  un  import  individual  màxim  de  3.000€  cadascun.  Aquest  ajut  econòmic  va  dirigit 

exclusivament  a  finançar  despeses  de  publicació  dels  treballs  seleccionats  en  publicacions 

científiques indexades.  
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Si es considera per part del comitè avaluador, el nombre dels ajuts concedits podran variar en 

funció de  les  característiques dels  treballs proposats  així  com de  la quantitat  i  finançament 

sol∙licitat de les sol∙licituds rebudes.  

 

Sol∙licituds 

Fase I 

 

Els/les professionals que vulguin participar en aquesta  convocatòria hauran d’enviar en una 

primera fase la formalització de la sol∙licitud, enviant el formulari de l’Annex I des del dia 22 de 

novembre  al  dia  15  de  desembre  de  2021  a  les  17:00h  al  correu 

recercaICSGSSLleida@gencat.cat 

 

En el transcurs de 15 dies naturals a partir del 15 de desembre a les 17:00h, l’equip promotor 

del projecte enviarà  les dades  sol∙licitades a  cada  sol∙licitant. Tots els participants  rebran  la 

informació el mateix dia. 

 

Fase II 

 

Els/les  professionals  que  participin  poden  sol∙licitar  suport  per  la  recerca  a  les  Unitats  o 

Mentors/es detallats en el següent apartat. 

Un  cop  realitzat el  treball,    s’hauran de presentar en  format pòster digital, abans del 31 de 

març de 2022 a les 17:00h al correu de recercaICSGSSLleida@gencat.cat 

 

Suport metodològic i mentors 
 

Els candidats poden sol∙licitar suport per la recerca a les següents Unitats (per ordre alfabètic 

en cada unitat). Contacte per organitzar el suport: recercaICSGSSLleida@gencat.cat 

 

‐ Atenció Primària IDIAP JGol – Disponibles per a consultes: 

o Laura Azlor Parra, lazlor.lleida.ics@gencat.cat 

o Yvonne Ferrer Suquet yferrer.lleida.ics@gencat.cat 
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o Marta Ortega Bravo mortega.lleida.ics@gencat.cat 

o Albert Seoane Barbosa aseoane.lleida.ics@gencat.cat 

o Joaquim Sol Culleré jsol.lleida.ics@gencat.cat 

o Laura Tribó Farnell ltribo.lleida.ics@gencat.cat 

‐ Institut de Recerca Biomèdica IRBLleida – Disponibles per a consultes: 

o  Assessorament  metodològic  i  bioestadístic  (2  hores/proposta), 

recercaICSGSSLleida@gencat.cat 

‐ Mentors disponibles per a consultes.  

o Rafael Aguayo Ortiz, Servei de Dermatologia 

o Silvia Bielsa Martín, Servei de Medicina Interna 

o Jesus Caballero López, Servei de Medicina Intensiva 

o Jordi Colomina Morales, Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia 

o Maria Alba Gairí Burgués, Servei de Pediatria 

o  Jèssica González Gutiérrez, Servei de Pneumologia 

o Marta Hernández Garcia, Servei d’Endocrinologia 

o Albert Lecube Torelló, Servei d’Endocrinologia 

o Carolina López Cano, Servei d’Endocrinologia 

o Marisa Martin Conde, Servei de Nefrologia 

o Josep Montserrat Capdevila, Cap d’Estudis MCiF 

o Jose Luís Morales Rull, Servei de Medicina interna 

o Gerard Piñol Ripoll, Unitat de Trastorns Cognitius 

o Lluís Marqués Amat, Servei d’Al∙lergologia 

o Eduard Sole Mir, Servei de Pediatria 

o Gerard Torres Cortada, Servei de Medicina Interna 

o Javier Trujillano Cabello, Servei de Medicina Intensiva 

o Oriol Yuguero Torres, Servei d’Urgències 

 

‐ Direcció Territorial d’Innovació, Recerca i Docència ICS/GSS: 

o Núria Badia Sanmartín 

o Cristina Casas Pi 
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Avaluació i selecció de propostes 

Criteris d’avaluació 
 

Els treballs s’avaluaran segons els criteris de la taula de Criteris d’Avaluació 

Taula de Criteris d’Avaluació   

  Màxim de 

punts 

Barem de 

punts 

1. Nombre de publicacions científiques de l’autor 

del treball amb més publicacions 

40   

a. 0‐1 publicació científica    40 

b. 2‐3 publicacions científiques    30 

c. 4 publicacions científiques    20 

d. 5 publicacions científiques    10 

e. > 5 publicacions científiques    0 

2. Adequació del treballs presentats als objectius i 

subobjectius del projecte 

10   

a. Dona resposta a alguna de les preguntes 

plantejades 

  10 

b. No dona resposta a alguna de les 

preguntes plantejades 

  0 

3. Adequació per a la publicació científica en 

revista indexada 

50   

El treball presenta uns objectius, metodologia i 

conclusions que permeten la seva publicació en 

una revista científica indexada 

  50 

El treball presenta uns objectius, metodologia i 

conclusions que permeten la seva publicació en 

una revista científica indexada, amb un treball 

addicional per part del(s) autor(s). 

  10‐49 

El treball té mancances en objectius, metodologia 

i conclusions que fan difícil la seva publicació en 

una revista científica indexada, sense un treball 

important per part del(s) autor(s). 

  0‐9 

     TOTAL 100  100 

 

Per tal d’optar a l’ajut econòmic és necessari una puntuació mínima de 61 punts.  
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Comitè avaluador 

 

El  Comitè  avaluador  valorarà  entre  l’1  d’abril  i  el  28  d’abril  de  2022  els  treballs  enviats  en 

format pòsters per tal de seleccionar els  treballs premiats. 

 

Els guanyadors es publicaran el 29 d’abril de 2022. 

 

El comitè avaluador estarà format per: 

‐ Presidenta:  Dra.  Rosa  Maria  Martí,  Cap  del  Servei  de  dermatologia  i  catedràtica 

d’universitat 

‐ Vice‐presidenta: Dra. Pilar Vaqué, Directora d’Atenció Primària Lleida 

‐ Vocal: Dr. Xavier Ichart, Direcció assistencial. Gestió Clínica. Primària Lleida 

‐ Vocal: Dr. Alfons Segarra, Direcció Mèdica HUAV i HUSM 

‐ Secretari:  Dr.  Ferran  Barbé,  Director  clínic  del  servei  de  pneumologia  i  catedràtic 

d’universitat 

 

Resolució de la convocatòria 

 

Si es considera per part del comitè avaluador, el nombre dels ajuts concedits podran variar en 

funció de  les  característiques dels  treballs proposats  així  com de  la quantitat de  sol∙licituds 

rebudes.  

 

Els ajuts poden quedar deserts si no s’assoleix la puntuació mínima.  

 

Drets i deures dels beneficiaris dels ajuts 

 

‐ Els beneficiaris han de pertànyer a la GT, amb vinculació jurídica/laboral vigent amb ICS o 

GSS a 30 de novembre de 2021. 

‐ Els  beneficiaris  hauran  de  presentar  els  resultats  en  format  de  publicació  científica  i 

presentar justificació documental d’aquest fet. 
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‐ Els beneficiaris hauran de notificar la publicació dels resultats als Departaments pertinents 

tal i com es realitza habitualment. 

‐ En cas de no publicar‐se el treball seleccionat en una revista indexada, s’haurà de retornar 

l’import de l’ajut. 

‐ Els beneficiaris es comprometen a presentar el pòster en el format o plantilla proposat per 

la GT. 

‐ El beneficiari constarà com a autor principal de  l’article científic. La resta de participants 

del treball constaran com a co‐autors del treball.  

‐ Els beneficiaris es comprometen a seguir les recomanacions per a la correcta identificació 

de la producció científica de la Gerència Territorial.  

http://www.icslleida.cat/webroot/files/gerencia/Infografia_Normes%20afiliacio_VF.pdf 

https://www.gss.cat/sites/gss.cat/files/file/recerca_definitius/Infografia_Normes%20afilia

cio%CC%81_VF.pdf 

 

Protecció de dades 

 

D'acord amb  l'establert en  la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades 

personals  i  garantia  dels  drets  digitals,  s'informa  que  les  dades  proporcionades  pels 

participants  les gestionarà Gestió de Serveis Sanitaris  i  l’Institut Català de  la Salut,  la finalitat 

del qual és la gestió de la participació en aquesta convocatòria. 

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 Institut Català de  la Salut derivada 

de  la  tramesa  d’informació  i  publicacions,  convocatòries  d’actes  i  altres  activitats, 
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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/protecci‐de‐dades. 
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Annex I formulari 
Disponible a:  

‐ http://www.icslleida.cat/gerencia/recerca (apartat Activitats de Recerca) 

‐ https://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/territorial/recerca (apartat Activitats de 

Recerca)  
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Annex II Format de pòster per als treballs 
 

Els treballs s’han de presentar en format pòster. El format per a la presentació dels treballs es 

pot descarregar de: 

https://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/territorial/recerca (Apartat Documents de 

Recerca) 

https://www.gss.cat/ca/organitzacio/direccio/territorial/documents‐recerca  
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Annex III Dades disponibles 
‐ Dades públiques:  

o https://analisi.transparenciacatalunya.cat/ca/browse?q=covid‐19 

o https://aquas.gencat.cat/ca/actualitat/ultimes‐dades‐coronavirus 

o https://dadescovid.cat/descarregues 

o https://dadescovid.cat/critics 

‐ 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. 
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‐ 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). 

 


