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21A CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES TAULÍ DE 
RECERCA I INNOVACIÓ 2019 

 
Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT: Grups consolidats 
i en fase de consolidació  

 

 
 

Candelaria de Haro López 
Desarrollo de un índice multimodal para mejorar el valor predictivo de éxito en el destete de la 
ventilación mecánica (CIR2019/037) 
Finançament: 6.000 € 

  Xavier Calvet Calvo  
Identificación de alteraciones metabolómicas en pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal 
inactiva y fatiga crónica (CIR2019/018) 
Finançament: 6.000 € 

  M. Rosa Bella Cueto 
Caracterització genètica del carcinoma diferenciat avançat pobrament diferenciat i anaplàstic de 
tiroide: rendibilitat per al tractament oncològic peersonalitzat (CIR2019/049) 
Finançament: 5.500 € 

  Sílvia Gil Duran 
Hipertèrmia magnètica en cèl·lules tumorals de glioma d'alt grau: primer estudi de nanopartícules de 
ferrita i lantànids combinades amb camps magnètics alterns (CIR2019/014 
Finançament: 5.500 € 

  Anna Brunet Vega 
Identificació d'un perfil metabolòmic pel pronòstic del càncer de còlon en estadi inicial (CIR2019/042) 
Finançament: 5.000 € 

  Lluís Blanch Torra  
A novel individualized non-invasive tool to identify complex patient-ventilator interaction during 
mechanical ventilation in critically ill patients (CIR2019/060) 
Finançament: 2.500 € 

  Salvador Machlab Mashlab  
Endoscopia versus tratamiento quirúrgico para el tratamiento de los cánceres colorectales PT1 estudio 
de cohortes de base poblacional - EPIT1 (CIR2019/009) 
Finançament: 500 € 
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Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT: Grups 
consolidats i en fase de consolidació 

Marta Camprubí Rimblàs 
Combinació de teràpies cel·lulars i antitrombina pel tractament de la síndrome de distrés respiratori 
agut (CIR2019/035) 
Finançament: 3.000 € 
 

Montserrat Mestre Costa  
Estudi de correlació inter i intrapersonal en la implementació de la histerosonosalpingografia amb 
escuma (HyFoSy) per a l'avaluació de la permeabilitat tubàrica a l'Hospital de Sabadell (CIR2019/039) 
Finançament: 4.000 € 
 

Salvador Navarro Soto 
Anàlisi de l'efecte de la implementació de les estratègies de damage control resuscitation en el pacient 
politraumàtic a l'Hospital de Sabadell: comparació de tres períodes (CIR2019/032) 
Finançament: 2.000 € 
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Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT. Grups emergents 
i associats 

 Montsant Jornet Gibert 
Estudi experimental in vitro de la influència de l'addició d'anestèsics locals sobre les propietats del 
ciment ossi de PMMA (CIR2019/008) 
Finançament: 6.000 € 

 Christian Yela Verdú 
Análisis de un sistema de guía externa personalizada para la osteotomía tibial de valguización de 
adicción medial mediante impresión 3D (CIR2019/007) 
Finançament: 5.000 € 

 Miquel Cruel Niebla 
Optimització de l'ús de teràpies dirigides anti-VEGF i anti-EGFR en pacients amb càncer colorectal 
metastàtic: localització i determinació mutacional (CIR2019/058) 
Finançament: 1.700 € 

 Anna Ruiz Nel·lo 
Anàlisi de l'impacte sobre el processament del mRNA de variants críptiques de splicing identificades en 
pacientes amb discapacitat intel·lectual i/o autisme (CIR2019/026) 
Finançament: 4.000 € 

 Irene López Rico 
Evaluación del impacto económico de los ensayos clínicos con medicamentos en un hospital 
universitario de tercer nivel (CIR2019/057) 
Finançament: 2.000 € 
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Ajuts per a projectes d'innovació 
 
Luisa Rumi Belmonte 
Realitat virtual i gamificació en l'àmbit de salut i escola (CIR2019/020) 
Finançament: 1.300 € 

 Noemí Obregón Gutiérrez 
LINFE-PRE: un dispositivo multifunción para la prevención del linfedema en mujeres mastectomizadas 
(CIR2019/023) 
Finançament: 4.000 € 

 
Jordi Torralbas Ortega 
Dispositiu de seguretat dels reservoris subcutanis (CIR2019/038) 
Finançament: 3.500 € 

 
Pilar Costa Gil 
Desarrollo de una escala de triaje fiable y válida para su aplicación en la urgencia obstétrica 
(CIR2019/052) 
Finançament: 2.500 € 

 


