
 

20a Convocatòria de les Beques Taulí de Recerca i Innovació 2018  1 
 

20a CONVOCATÒRIA DE LES BEQUES TAULÍ DE 
RECERCA I INNOVACIÓ 2018 

 
 

Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT: Grups emergents i associats 

 

 
 

Fillat Gomà, Ferran 
Análisi de un sistema de guía externa percutánea personalizada para la cirugía de fracturas de 
escafoides mediante impresión 3D (CIR2018015) 
Finançament: 4.000 € 

  Aguilera Román, Cinthia  
Anàlisi d'una nova variant missense en el gen KIF1A responsable del fenotip síndrome d'Angelman 
(CIR2018021) 
Finançament: 6.000 € 

  Márquez Mosquera, Eva 
Utilización de marcadores histológicos como ayuda a las decisiones terapéuticas en las podocitopatías 
del adulto (CIR2018040) 
Finançament: 4.000 € 

  Torralbas Ortega, Jordi 
Validación española de la Sexual Behavior Scale-III en población adolescente con autismo (CIR2018034) 
Finançament: 3.000 € 

  Montaña  Peironcely , Montserrat 
Evaluación adherencia y cumplimiento terapia CPAP (presión positiva continua de la via aerea) en 
pacientes SAHS (síndrome apnea obstructiva del sueño) del Hospital de Sabadell (CIR2018030) 
Finançament: 3.000 € 

  Sianes Gallén, Mónica  
Valoración geriátrica integral en personas mayores en una Unidad de Convalecencia: Un proyecto de 
implantación de buenas prácticas (CIR2018018) 
Finançament: 2.000 € 
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Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT. Grups consolidats i en fase de 
consolidació 

 
 
Camprubí Rimblas, Marta 
Volatile organic compounds expressed by Human Alveolar Epithelial Cells co-cultured with 
different pathogens (CIR2018038) 
Finançament: 7.000 € 

 Lario García, Sergio  
Anàlisi de l'associació de la variant FurR88H d'Helicobacter pylori amb la presència de lesions 
precursores de càncer gàstric. Estudi pilot (CIR2018032) 
Finançament: 7.000 € 

 Gasch Blasi, Oriol 
Ensayo clínico randomizado sobre la necesidad de tratamiento antibiótico frente la bacteriemia 
de catéter de bajo riesgo por estafilococos coagulasa-negativa (CIR2018039) 
Finançament: 4.000 € 

 Ayats Vidal, Roser  
Efecte de l'àcid docosahexaenoic (DHA) antioxidant en pacients amb fibrosi quística. Assaig 
clínic aleatoritzat (CIR2018036) 
Finançament: 6.000 € 

 Gómez  Valent, Mònica 
Model d'atenció integral i multidisciplinari centrat en la persona. Adequació i seguiment del 
tractament farmacoterapèutic en els pacients fràgils catalogats com a Pacients Crònics 
Complexos (PCC) o amb malalties cròniques avançades (MACA) (CIR2018071) 
Finançament: 4.000 € 

 Gimenez Palop, Olga 
Kisspeptina en el Síndrome de Prader-Willi: Relación con la composición corporal, antes y 
después del tratamiento con hormona de crecimiento (CIR2018001) 
Finançament: 4.000 € 

 Gracia Liso, Rebeca  
Biomarcadores de estres y estudios de variables asociadas en pacientes adolescentes que 
realizan tentativas autolíticas (CIR2018056) 
Finançament: 3.500 € 

 Del Riego Ferrari, Javier 
Valor pronóstico de la respuesta radiológica completa temprana y final mediante resonancia 
magnética en pacientes con cáncer de mama tratadas con quimioterapia neoadyuvante 
(CIR2018051) 
Finançament: 2.500 € 
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 Ajuts per a la recerca de grups acreditats de l’I3PT. Grups consolidats i en fase de 
consolidació 
 

 Subirà Coromina, Marta 
Caracterització del Trastorn Obsessiu-Compulsiu resistent al tractament. Factors clínics i 
neurobiològics (CIR2018067) 
Finançament: 2.000 € 
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Ajuts per a projectes d’innovació 
 
 
Delgado De la Poza, Juan Francisco 
Test Yliver como biomarcador para el diagnóstico precoz y la monitorización del tratamiento en 
pacientes con Hepatocarcinoma celular (CIR2018028) 
Finançament: 5.000 € 

 
Pons Pous, Joan  
Història clínica inteligente (CIR2018022) 
Finançament: 3.000 € 

 
 


