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1. INTRODUCCIÓ
La Fundació Salut i Envelliment UAB (FSiE UAB)és una entitat sense ànim de lucre i
es regeix per la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya.
Té la consideració de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat Autònoma de
Barcelona.
La FSiE-UAB desenvolupa les seves activitats en el camp de l’envelliment, les persones
grans i les persones amb malalties cròniques.
La FSiE-UAB realitza activitats de formació universitària i continuada, i activitats de
recerca-innovació i transferència de coneixament. La FSiE UAB també realitza activitats
de gestió de recursos universitaris com ara la gestió de càtedres de recerca i la gestió per
encàrrec de la UAB de la Biblioteca Josep Laporte.
En el terreny de la recerca l’objectiu general és la prevenció de la discapacitat. La
comprensió del fenomen de l’envelliment en les persones, la seva trajectòria al llarg de la
vida tant en l’aspecte físic com en el cognitiu. Per això les àrees estratègiques on
desenvolupem les nostres propostes es concreten en: la fragilitat i la sarcopènia,
l’alimentació saludable i la desnutrició, la mobilitat i les caigudes, l’exercici físic, el
deteriorament cognitiu i la malaltia d’Alzheimer. El grup de recerca en envelliment de la
FSiE-UAB forma part de l’IIB_Sant Pau.
El paradigma de l’envelliment actiu i saludable és la base del desenvolupament de
programes d’intervenció innovadors: prevenció de la discapacitat, envelliment actiu,
prevenció de caigudes, estimulació cognitiva, reminiscència.
A través de la Universitat dels pacients s’ofereixen programes d’autocora per a
persones amb malalties cròniques i també programes de formació per a professionals i
per a cuidadors.
La FSiE-UAB ofereix, també, serveis d’assessorament i de recerca sobre les polítiques i els
serveis adreçats a les persones grans i als malats crònics. El 2014, amb la col·laboració del
Departament de salut de la Generalitat de Catalunya es va posar en marxa l’Observatori
“Envelliment i Salut” que ha treballat sobretot els aspectes epidemiològics de
l’envelliment i els serveis sociosanitaris. El 2015 s’ha inaugurat la Càtedra OVM de
recerca en serveis per a gent gran fruit de la col·laboració amb tres entitats del sector:
MUTUAM, L’Onada Serveis i Fundació Vallparadis-Mútua de Terrassa.
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La formació es realitza a través de l’Escola Dr Robert de la pròpia FSiE-UAB (Escola
adscrita a la UAB). A través d’ella es promou i realitza formació en els camps propis es a
dir, la salut, l’envelliment, les persones grans i els serveis sanitaris socials i sociosanitaris.
També s’ofereixen serveis de gestió de programes formatius en col·laboració amb
professionals i institucions referents en altres camps de la salut.
El Patronat és el màxim òrgan de representació, govern i administració de la Fundació.
Són patrons de la Fundació:
A. Marga Arboix, Rectora de la Universitat Autònoma de Barcelona
B. Carles Gispert, vicerector d'Economia i de Campus
C. Armand Sánchez, vicerector de Recerca i Transparència
D. Jaume Tintoré, gerent
E. Montserrat Balagueró, Vicepresidenta Executiva FUAB

El 2.016 ha estat un any de consolidació de la nova estructura de funcionament que es va
definir el 2.015 i que va suposar una reducció de personal així com la reducció formal de
les àrees d’activitat passant a organitzar-se en dues àrees la de formació quina activitat
s’engloba dins de l’Escola Dr. Robert, adscrita a la UAB, i l’activitat de recerca-innovació i
transferència de coneixament que inclou la gestió de recursos universitaris com hem
descrit anteriorment.
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LA MISSIÓ institucional de la FSiE-UAB és contribuir a la generació del coneixement
per a la millora de la salut i del procés d’envelliment de la població, i afavorir el
desenvolupament professional i de les organitzacions en aquest àmbit.
LA VISIÓ és esdevenir un centre de referència en recerca, gestió del coneixement i
formació de professionals en l’àmbit de la salut i de l’envelliment.
ELS VALORS que guien les accions de la FSiE UAB són:
Col·laboració
Innovació
Qualitat
Rendició de comptes (Accountability)
Vocació de servei
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2. ACTIVITATS DE LA FSIE UAB
Les activitats de la Fundació és divideixen en dos gran apartats el de Formació i el de
Recerca-Innovació i Transferència del coneixament.
La formació es realitza a través de l’Escola Dr Robert que pertany a la FSiE-UAB (Escola
adscrita a la UAB). http://eudrobert.uab.cat/ca/

Gestió de recursos universitaris
Biblioteca Josep Laporte
Càtedres de recerca
A més a més la Fundació, com a centre que pertany a l’esfera UAB i que és mitjà propi de
la UAB fa activitats de gestió de recursos universitaris, independentment de la seva
missió estatutària.
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3. ACTIVITATS DE FORMACIÓ. ESCOLA DR. ROBERT. ADSCRITA A LA
UAB.
El 2014 es va constituir el Consell Acadèmic i el Comitè de Direcció de l’Escola Doctor
Robert, essent els seus membres:
Consell Acadèmic
Miquel Vilardell i Tarrés

President del Consell
Director de l’Escola

Catedràtic Emèrit Àrea de Medicina UAB

Antoni Salvà Casanovas

Secretari del Consell

Director Fundació Salut i Envelliment UAB

Manuel Armengol Carrasco

Representant UAB

Degà Facultat de Medicina

Vicent Fonollosa Pla

Representant UAB

Director del Departament de Medicina

Maria Dolors Bernabeu Tamayo

Representant UAB

Directora del Departament d’Infermeria

Montserrat Balagueró Baró

Fundació UAB

Vicepresident executiva FUAB

Remei Camps

FUAB formació

FUAB formació

President del Comitè

Director Fundació Salut i Envelliment UAB

A les reunions també hi assisteix:

Comitè Directiu
Antoni Salvà Casanovas
Miquel Vilardell i Tarrés

Secretari del Comitè
Director de l’Escola

Manuel Armengol Carrasco

Representant UAB

Montserrat Balagueró Baró

Fundació UAB

Catedràtic emèrit Àrea de Medicina UAB
Degà Facultat de Medicina
Membre nomenat pel Patronal de la
Fundació Salut i Envelliment

Es fan dos tipus d’activitats:
3.1. Formació per a professionals en el camps de la geriatria, l’envelliment, les
persones grans, els malalts crònics. En aquest cas La FSiE UAB és responsabilitza en el
disseny, l’execució i l’avaluació del programes formatius i n’assumeix la direcció
acadèmica. Durant el 2.016 s’han fet les següents activitats:
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- Curs on-line de geriatria per a metges de família. Curs que es fa en col·laboració amb la
Societat catalana de Medicina Familiar i Comunitària i amb el patrocini del Departament
de Salut.
- Curs FSiE-UAB - ACRA “El model d’ACP en contextos d’atenció a la dependència”. Aquest
curs es fa en col·laboració amb la Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA).
- Cursos de formació en autocura per a professionals. La FSiE-UAB ha desenvolupat un
model propi de formació per pacients amb malaltia crònica i per a professionals que volen
fer formació en autocora per a pacients.

3.2. Gestió de programes formatius de la UAB en ciències de la salut i socials. La FSiE
UAB, realitza la gestió acadèmica i econòmica a més de donar suport en el disseny del
programa, l’avaluació i l’acreditació. Per aquest programes, postgraus o màsters, la FSiE
UAB contracta el coordinador, entre els experts del sector. El coordinador assumeix la
direcció acadèmica del curs. Aquest programes poden ser cursos propis de la UAB o
màsters oficials universitaris.
Les àrees en les que el 2.016 s’estan gestionant programes són:
Polítiques socials
- Màster universitari en polítiques socials i atenció comunitària. Aquest màster es realitza
en col·laboració amb l’Institut de Govern i polítiques publiques (IGOP) i la direcció
científica i acadèmica es del Dr. Joan Subirats Director del IGOP, catedràtic del
Departament de ciència Política i Dret públic.
Medicina transfusional
- Màster Universitari (oficial) en Medicina transfusional y terapias celulares avançades
(online).
- Màster en d’infermeria en transfusió sanguínia i teràpia cel·lular i tissular ( online).
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La direcció científica i acadèmica d’aquests programes és del Dr Joan Garcia del Banc de
Sang i Teixits i Professor Associat a la UAB.
Direcció i gestió
- Màster en direcció d’institucions sanitàries.
La direcció científica i acadèmica d’aquests programes és de la Dra. Gemma Crewinkle,
Director assistencial de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Professora Associada a la
UAB.
Dermatologia
- Màster en dermatologia avançada
- Diplomatura de postgrau en dermatologia pediàtrica
La direcció científica i acadèmica d’aquests programes és del Dr. Jaume Puig, cap del
servei de Dermatologia de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
Psicologia i psiquiatria
- Màster de teràpia familiar sistèmica semipresencial. Es fa a Colombia i Perú i amb
possibles noves edicions a Chile. En col·laboració amb institucions d’aquests països
- Màster presencial en coaching sistèmic . Aquest títol deixarà de oferir-se des la FSiE UAB
en el proper exercici.
- Diplomatura de postgrau en coaching sistèmic semipresencial a Colòmbia.
La direcció científica i acadèmica d’aquests programes és del Dr. José Antonio Soriano del
servei de Psiquiatria de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau i Professor Associat a la UAB.
En el cas dels programes de coaching sistèmic la direcció científica l’assumeix el Sr Felix
del Castillo.
Documentació mèdica i sistemes d’informació
Comprèn la documentació en les ciències de la salut, és a dir, la documentació mèdica com
disciplina (documents assistencials i la informació clínica). La formació versa entorn els
sistemes d’informació, l’anàlisi dels indicadors de complexitat i funcionament hospitalari
(conjunt Mínim Bàsic de Dades), i la classificació internacional de malalties, dins del
context dels llenguatges documentals en medicina.
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També s’estan fent les darreres edicions del màsters en Cirurgia plàstica i reparadora
(Màster universitari in Reconstructive Microsurgery i del Màster in Breast Reconstructiva
Microsurgery) dirigit Dr. Jaume Masià, Cap de Cirurgia Plàstica i Reparadora de l’Hospital
de la Santa Creu i Sant Pau, i de l’Hospital del Mar. Aquest programes deixaran d’oferir-se
des de la Fundació Salut i Envelliment en les properes edicions. També s’han ofert la
darrera edicions del Máster de Investigación en atención primaria –on-line- (10ª, 11ª i 12ª
edició). Aquest màster es realitza conjuntament amb la Sociedad Española de Medicina
Familiar y Comunitaria (SEMFyC).

A continuació es pot veure el nombre d’alumnes que s’han atès en els diferents màsters,
postgraus i cursos durant el 2.016.
NOM

Edició

Nº

Màsters universitaris
Màster universitari en polítiques socials i atenció comunitària

16/17

38

Màster Universitari (oficial) en Medicina transfusional y terapias celulares avançades (online)

14/15

37

Màster Universitari (oficial) en Medicina transfusional y terapias celulares avançades (online)

16/17

30

II

18

15/16

29

Màster en d’infermeria en transfusió sanguínia i teràpia cel·lular i tissular ( online)
Màster universitari in Reconstructive Microsurgery
Total alumnes en màsters universitaris

152
Màsters propis

Màster en direcció d’institucions sanitàries

XV

31

Màster en direcció d’institucions sanitàries

XVI

27

IV

1

XXV

56

XII

12

Màster en dermatologia pediàtrica avançada
M`ster en Terapia Familiar Sistémica
Màster de teràpia familiar sistèmica semipresencial. Colombia

10

Màster de teràpia familiar sistèmica semipresencial. Perú

X

11

Màster de teràpia familiar sistèmica semipresencial. Perú

XII

12

Màster presencial en coaching sistèmic

VI

10

Màster presencial en coaching sistèmic

VII

17

Màster presencial en coaching sistèmic

VIII

16

Màster in Reconstructive and Aesthetic Breast Surgery

I

22

Màster in Reconstructive Microsurgery

V

24

Màster Ortodòncia en MFS

XI

9

Màster Ortodòncia en MFS

X

10

Màster en Ciències Bàsiques aplicades en ortodòncia

VII

6

Màster en Investigación en Atención Primaria (ON LINE)

XII

4

Investigación en Atención Primaria (ON LINE)

XIII

2

Psicologia i psicoteràpia analítica

XVII

7

Total alumnes màsters propis

277
Diplomatures

Diplomatura de postgrau en dermatologia pediàtrica

V

1

Diplomatura de postgrau en coaching sistèmic semipresencial a Colòmbia

IV

10

Total Alumnes diplomatures

11
Cursos

1904 Curs

Elaboración de un proyecto de investigación (on-line)

XI

2

2080 Curs

Análisis e interpretación de resultados: análisis bivariante y multivariante (online)

XII

2

2081 Curs

Revisión sistemática y lectura crítica de la literatura (on-line)

XII

5

2082 Curs

Elaboración de un proyecto de investigación (on-line)

XII

1

11

2107 Curs

El Model ACP en contextos d'atenció a la dependencia

I

25

2112 Curs

Breast Reconstructive Microsurgery

VI

2

2113 Curs

Head and Neck Reconstructive Microsurgery

VI

6

2115 Curs

Head and Neck Reconstructive Microsurgery

IV

1

2116 Curs

Codificació amb la CIM-10-MC/PCS. Curs monografic :Aparell
Musculoesquèletic i Traumatologia

I

52

2124 Curs

Métodos de investigación clínica y epidemiológica (0N-LINE)

XIII

5

2125 Curs

Introducción a la investigación cualitativa (ON-LINE)

XIII

1

2126 Curs

Búsqueda Bibliográfica (ON-LINE)

XIII

4

2132 Postgrau

Coaching Sistèmic

I

3

2133 Curs

Codificació de l’Alta Hospitalària amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic:
Tiroides, Mama i Aparell Digestiu

I

48

2135 Curs

Programa Formatiu de Liders Otago

I

10

2139 Seminari

La integració de serveis sanitaris i socials amb el nostre model actual és un
conte

I

8

2140 Curs

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monografic: Obstetrícia,
Perinatologia i Malalties congènites

I

48

2144 Seminari

Tots ens relacionem però, saps quin impacte té en el teu equip com ho fas?

I

17

2151 Seminari

Cap a on van els sistemes sanitaris. Innovacions a Catalunya

I

27

2160 Seminari

Seguretat del Pacient. Com podem fer-ho millor?

I

34

2163 Curs

Codificació amb la CIM-10-MC/SCP. Curs monogràfic: Cardiocirculatori i
Aparell Respiratori

I

46

2165 Curs

Curs on-line de geriatria per a metges d’atenció primària

IV

101

Total alumnes cursos

448
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4. Activitats de recerca, innovació i transferència del coneixament
Aquestes activitats les dividim en 3 camps d’actuació que es poden veure resumits en la
figura.

El principal objectiu de recerca de la FSiE UAB és la prevenció de la discapacitat en les
persones grans. La FSiE UAB fa una recerca aplicada amb un enfocament multidisciplinar
L’activitat de la fundació es centra en dues àrees fonamentals:
a) La prevenció i la promoció de la salut
b) Els problemes de salut, les síndromes geriàtriques i l’atenció a les persones grans
en serveis d’atenció de llarga durada
A l’hora l’activitat en cada una d’aquestes àrees es pot dividir en activitats de recerca ,
d’innovació i de consultoria. i de promoció
Les àrees estratègiques on desenvolupem les nostres propostes són: les trajectòries de
l’envelliment, la fragilitat i la sarcopènia, l’alimentació saludable i la desnutrició, l’exercici
físic, la mobilitat i les caigudes, el deteriorament cognitiu i la malaltia d’Alzheimer. La FSiE
UAB també realitza recerca social donada la importància dels determinats socials en la
salut.
El grup de recerca en envelliment de la FSiE-UAB forma part de l’Institut d’Investigació
Biomèdica Sant pau (IIB-Sant pau).
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4.1. Prevenció i promoció de la salut
4.1.1. Projectes de recerca
- SITLESS. Exercise Referral Schemes enhanced by Self-Management Strategies to
battle sedentary behavior. http://salut-envelliment.uab.cat/recerca/sitless/ i http://sitless.eu

La FSiE coordina aquest projecte europeu finançat per la comissió europea sota el
programa Horizon 2020 de recerca i desenvolupament. Aquest assaig clínic multicèntric
avaluarà l’efectivitat d’una intervenció per reduir el comportament sedentari en persones
grans i promoure l’activitat física tot potenciant els grups d’exercici físic existents amb
tècniques per canviar el comportament i assolir així efectes a llarg termini. Són partners
d’aquest projecte:
•

Fundació Blanquerna (Espanya

•

Syddansk Universitet (Dinamarca)

•

The Queen's University of Belfast (UK)

•

Universitaet Ulm (Alemanya)

•

Siel-Bleu (França)

•

University of Glasgow (UK)

Durant el 2016 s’ha fet la prova pilot i s’ha iniciat el reclutament pel treball de camp de
l’assaig clínic. També durant el 2016 s’ha fet una revisió dels biomarcadors associats al
sedentarisme.
- AEQUALIS. http://salut-envelliment.uab.cat/aequalis/
L’estudi AEQUALIS pretén reduir les desigualtats en salut mitjançant una intervenció que
promou l’autocura, l’alfabetització per a la salut i el capital social en persones grans que
viuen en zones urbanes socio-econòmicament desfavorides. Es tracta d’un assaig clínic
pragmàtic, aleatoritzat, controlat i obert que es realitzarà en centres d’atenció primària
mitjançant una intervenció grupal setmanal de 12 sessions durant 3 mesos. Està finançat
per la convocatòria “RecerCaixa” (Obra Social "la Caixa" i l’Associació Catalana
d’Universitats Públiques (ACUP). AEQUALIS està liderat per la nostra Fundació
conjuntament amb l’Equip d’Atenció Primària de Sardenya. Hi participen un total de 16
centres d’atenció primària de salut. Durant el 2016 s’ha fet el reclutament i l’inici del
treball e camp.
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- Projecte Amics de la Gent Gran.
- Projecte Lappset : Assaig clínic controlat sobre la utilitat dels espais lúdics en la
funció física i el foment de l’activitat física en persones grans
Aquest estudi té com objectiu valorar l’eficàcia d’un programa d’exercici en un espai lúdic
en la reducció del sedentarisme i la millora de l’estat físic en les persones grans. Finançat
per Lappset i mitjans propis hi han col·laborat Lappset, CAP Vallcarca i el Parc Sanitari
Pere Virgili. Durant el 20016 s’ha fet l’informe de resultats i preparat la seva publicació.
Aquest projecte ha estat fnançat per l’empresa Lapset.
- Perspectives i creences sobre la usabilitat i utilitat d’un aplicatiu per a l’autocura de
la salut. ExpertSalud. L'objectiu general del present estudi és conèixer l’experiència i
percepció que tenen les persones en relació a la usabilitat i utilitat que troben en l’ús
d’eines com l’aplicació per l’autocura de la salut, ExpertSalud, en el seguiment de la gestió
dels seus tractaments i cites mèdiques. La informació recollida, permetrà elaborar un
informe sobre les experiències dels participants, que serà utilitzat, per tal d’identificar
aspectes i barreres que portin a millorar l’efectivitat i eficiència d’aquestes tecnologies.
Aquest estudi està patrocinat per Laboratoris Dr. Esteve .
- Suport a la recerca a institucions sociosanitàreis.
- La Fundació salut i Envelliment, dóna suport a la recerca a dues entitats del sector
sociosanitari. El parc Sanitari Pere Virgili amb qui s’ha establert un conveni de
col·laboració i el grup MUTUAM-Fundació Conviure.

4.1.2. Desenvolupament de Programes innovadors d’intervenció per a la prevenció i
la promoció de la salut
L’expertesa acumulada en dues línies anteriors d’activitat permet el desenvolupament de
programes d’intervenció innovadors. Aquestes dues experteses són:
a) El paradigma de l’envelliment actiu i saludable. és la base: prevenció de la
discapacitat, envelliment actiu, prevenció de caigudes, estimulació cognitiva,
reminiscència.
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b) La universitat dels pacients ( http://www.universitatpacients.org/ ) està
fonamentalment adreçat a persones amb malalties cròniques i té com a principals
objectius desenvolupar activitats de formació, divulgació i recerca orientades a
promoure l’adquisició de competències –coneixements, habilitats i actituds- que
permetin a pacients i ciutadans una gestió més adequada de la seva salut, atendre
i respondre de manera adequada a les mancances informatives de pacients i
ciutadans que dificulten la seva participació en les decisions sobre la seva salut.
Durant el 2016 s’han ofert els següents programes:
-

Taller per a cuidadors de persones amb malaltia crònica i dependència. Adreçat a
persones cuidadors, generalment familiars de persones amb malalties cròniques i
diferents graus de discapacitat. S’han fet tallers al Parc Sanitari Pere Virgili en
familiars de persones que van a l’hospital de dia sociosanitari o persones ingressades
en qui es preveu l’alta a domicili. Aquests tallers han estat finançats per MEMORA.
També s’han fet tallers finançats per l’ajuntament de Barcelona.

- Taller d’envelliment actiu o de prevenció de la discapacitat. Realitzats
habitualment en casals per a persones grans i amb diferents fons de finançament
(Obra Social de la Caixa, Ajuntament de Barcelona, altres ajuntaments...), destinats
fonamentalment a persones grans fràgils o amb discapacitat incipient per activitats
instrumentals de la vida diària. S’han organitzats diferents modalitats de tallers, 3A,
DEA, ENTRENA... El 2016 s’han fet talles d’envelliment actiu finançats per la diputació
de Barcelona, tallers de formació de formadors voluntaris en TICs finançats per
l’ajuntament de Barcelona taller
- "Descobrir l'envelliment actiu"
- Taller Competències clau en l’autocura de malalties cròniques. Es tracta de
tallers presencials per a pacients amb malalties cròniques que seran dinamitzadors
de grups de pacients. El 2016 s’ha fet tallers per l’ajuntament de Barcelona.
- Aula Fundació Grünenthal de Dolor. És un web de referència per a les persones que
pateixen dolor crònic i desitgen obtenir informació acreditada sobre aquesta
condició. http://www.universidadpacientes.org/dolor/. Està patrocinada per la
Fundación Grünenthal. En el marc d’aquesta projecte s’està preparat un MOOC sobre
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dolor.
- Vídeo espasticitat. Patrocinat per lab. Almirall
- Kit de Visita Mèdica. S’ha finalitzat la revisió i adaptació del tríptic del Kit de Visita
Mèdica per a la seva difusió a través dels centres de Salut de la Consejería de Salud de
Castilla La Mancha. Aquest projecte estava patrocinat per Esteve i la Consejería de
Salud del Gobierno de Castilla La Mancha (SESCAM.)

4.1.3. Activitats divulgatives de prevenció i promoció de la salut
- Col·lecció Envelliment saludable. Estat d’ànim i depressió en les persones grans. Aquest a
col·lecció està patrocinada per la Fundació Agrupació.
- Web d’envelliment saludable: Inclou informació sobre aspectes de la salut en
l’envelliment, dietes saludables adequades a la temporada, entrevistes a personalitats
relacionades amb l’envelliment i testimonis diversos de com envellir d’una manera activa
I saludable. Finançament: Fundació Agrupació
Web: http://www.envellimentsaludable.com/

4.2. Els problemes de salut, les síndromes geriàtriques i l’atenció a les persones
grans en serveis d’atenció de llarga durada.
4.2.1. Activitats de recerca
- PROFOUND: Prevention of Falls Network for Dissemination
http://profound.eu.com/
Profound és una xarxa temàtica finançada per la UE pel seu 7è programa marc que es
centra en la prevenció de caigudes, en estreta col.laboració amb l'European Innovation
Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA) per aconseguir la difusió i aplicació
de les millors pràctiques en la prevenció de caigudes a tot Europa, incorporant l'ús de
solucions TIC innovadores. Està liderat per la University of Manchester (IP) i reuneix 21
socis de 12 països, i membres associats de 10 països. Aquest projecte va finalitzar l’abril
del 2016.
- FRAPEM : Cribado de fragilidad en personas mayores según estado cognitivo.
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L’objectiu de l’estudi és comprovar quins dels instruments actualment disponibles són
millors per al seu ús en atenció primària. També discutir sobre la utilitat d’aplicar els
coneixements de la fragilitat en persones amb demència. S’han seleccionat a l’atzar un
total de 488 persones de 65 anys i més de l’EAP Sardenya (Equip d’Atenció Primària
Sardenya), incloent persones amb demència i persones amb queixes subjectives de
memòria. Seguiment d’ un any. Aquest projecte ha tingut finançament d’una del Fondo de
Investigación Sanitaria (FIS PI11/02001). Han estat Partners col·laboradors l’Equip
d’Atenció Primària Sardenya de Barcelona. Actualment el treball de camp està acabat i
s’està en fase de publicació de resultats.
- Reminiscència i futbol: Estudi pilot: desenvolupament i avaluació d’un programa
de reminiscència basat en el futbol per a persones amb deteriorament cognitiu.
Té els objectius principals de desenvolupar un programa de reminiscència basat en el
futbol, orientat a la millora de la qualitat de vida de les persones grans amb deteriorament
cognitiu i dels seus familiars, així com avaluar el programa en el nostre entorn cultural, i
valorar la seva necessitat, disseny, implementació, impacte i continuïtat. Finançat per la
Federación Española de Asociaciones de Futbolistas Veteranos (FEAFV). Aquest projecte
s’ha fet amb la col·laboració de la University of the West of Scotland (Escòcia).Durant el
2016 s’ha fet una publicació que tanca aquest projecte.
- EMeRCOIR: Estudio de Medida del Riesgo de Caídas Orientada a la Intervención en
Residencias
Estudi per avaluar l'eficàcia d'una intervenció multifactorial per prevenir les caigudes en
centres residencials. Finançat per una beca FIS PI08/90162 i pel premi “Nutrícia” de la
SEGG. Han estat Partners col·laboradors: Residència Sant Martí (Arenys de Munt) , SAR
La Salut (Barcelona), Mutuam Collserola (Barcelona), Jaume Batlle (Barcelona),
Residència Pare Batllori (Barcelona), Olivaret (Barcelona), Santa Anna (Bescanó),
Campdevànol (Campdevànol), Puig d'en Roca (Girona), SAR Can Buxeres (Hospitalet de
Llogregat), Residencia Palau (Les Franqueses del Vallès), Mutuam Rubí (Rubí), Allegra
(Sabadell), Ciutat de Sabadell (Sabadell), SAR Monte Arse (Sagunt), Mutuam Vila-Seca
(Vila-seca). Durant el 2016 s’ha fet la publicació de resultats.
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- Projecte ELLI: Estudi de prevalença de sarcopènia i de sarcopènia greu, en població de
persones grans entre pacients de consultes externes de geriatria y de residències per a
persones grans. Estudi fet en el marc de l’”Observatorio de la Sarcopenia de la Sociedad
Española de Geriatría y Gerontología”. Té com objectiu avaluar la presència de sarcopènia
a residències i consultes externes de geriatria. Aquest estudi s’ha realitzat amb mitjans
propis i ha comptat amb finançament extern d’Abott. Durant el 2016 s’ha fet la publicació
de resultats.
-Xarxa de Recerca Sociosanitària (XARESS) integrada per Fundació Vallparadís-Mútua
Terrassa; Consorci Sanitari de Terrassa; Fundació Sociosanitària de Manresa- Hospital de
Sant Andreu; Consorci Sanitari del Maresme; Badalona Serveis Assistencials; Clínica Ntra
Sra. de Guadalupe; Consorci Sanitari Integral – Hospital Sociosanitari de l’Hospitalet;
Mutuam, MPS; Parc Sanitari Pere Virgili, i la Fundació Salut i Envelliment UAB. El 2016 ha
realitzat el seu segon estudi sobre lels resultats assistencials, pèrdua funcional i mortalitat
a la xarxa sociosanitària.
- Tunstall. Des de fa 3 anys, La FSiE-UAB col·labora en diferents projecte de consultoria i
recerca sobre teleassistència. El darrer estudi en marxa és un estudi sobre l’eficàcia dels
serveis de teleassistència (IMPACT). El 2016 s’ha completat l’estudi.
Projecte REMI. Aquest projecte finançat per l’Obre Social de la Caixa.

4.3. Activitats de consultoria en serveis i polítiques Sanitàries i Socials
Aquesta àrea ofereix assessorament en polítiques i programes adreçats a les persones
grans i als serveis socials i sociosanitaris. Degut a les seves característiques les principals
activitats es fan amb les administracions autonòmica o local i amb la Diputació. També
ofereix consultoria empresarial en projectes relacionats amb productes o serveis basats
en les TIC i en general per a gent gran.
Col·laboracions realitzades durant el 2016.
- Departament de salut (Observatori “Envelliment i Salut”). La col·laboració és
fonamentalment amb el Pla Director Sociosanitari i es realitzen activitats de consultoria
sobre els serveis sociosanitaris i en els camps de la prevenció de la discapacitat en
persones grans fràgils,

l’atenció geriàtrica, les malalties neurodegeneratives i

particularment la malaltia d’Alzheimer. epidemiològics de l’envelliment i els serveis
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sociosanitaris.
-Estudi COMRELLARG
- Complicacions de l’hospitalització
- Fragilitat
- Ajuntament de Barcelona. Les principals col·laboracions han estat:
o La principal col·laboració és la assessoria al projecte VINCLES.
o Avaluació d’habitatges en serveis
-

Diputació de Barcelona: Les principals actuacions han estat sobre el reglament dels
casals pe a persones grans i un pla de casals per ala ciutat de Badalona.

-

Ajuntament de Sabadell

-

Ajuntament de santa Coloma

5. ALTRES ACTIVITATS
5.1. Esmorzars sanitaris 2.0.
http://salut-envelliment.uab.cat/esmorzars/index.php
Activitat patrocinada per laboratoris Pfizer, que permet posar en contacte els líders del
sector de l’atenció sanitària de Catalunya. Les diferents intervencions tracten dels
principals temes de política sanitària de l’actualitat a Catalunya. Cada sessió consta d’una
presentació seguida d’un debat en el que poden participar-hi tant els assistents com els
seguidors en directe per internet.
Durant l’any 2016 es van organitzar dos edicions dels Esmorzars Sanitaris 2.0 amb
l’assistència d’un total de 91 convidats del sector sanitari.
•

XI Esmorzar amb el Sr. Antoni Comín, Conseller de salut.

•

XII Esmorzar amb Sr. David Elvira, Director del CatSalut.

5.2. Gestió del coneixement
L'increment exponencial de la producció científica, la multiplicitat de canals i fonts
informatives , en formats documentals diversos ( vídeos , imatges , llibres electrònics ,
etc.) , així com l'allau informativa que es deriva de l'ús d'eines com Google, suposen un
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repte a l'actual escenari informatiu sanitari. La creació i gestió d'una col·lecció de revistes
biomèdiques és un dels majors reptes per a les institucions sanitàries. L’àrea de gestió del
coneixement està plantejada com a biblioteques híbrides que combinen una biblioteca
digital (formada per revistes i recursos electrònics disponibles a través de la xarxa, ja sigui
de forma gratuïta o bé per subscripció) i una sèrie de serveis com centres de
documentació o biblioteques a mida, dissenyats a mida de la institució usuària de la
mateixa. Des d’aquesta àrea s’ofereixen el següents serveis:
5.2.1 Gestió de la Biblioteca presencial de la UAB (Biblioteca Josep Laporte)
El 2014 es va signat el conveni amb la UAB per a la gestió de la Biblioteca Josep Laporte.
Aquest conveni regula el patrocini de la biblioteca per la UAB i la seva gestió per part de
la FSiE-UAB.
La Biblioteca Josep Laporte posa a disposició dels usuaris del Servei de Biblioteques de la
UAB, sales de consulta amb la infraestructura necessària per localitzar, accedir i consultar
els fons documentals, la majoria dels quals estan disponibles en lliure accés.
La biblioteca disposa de punts de consulta del catàleg informatitzat de la UAB, que permet
la identificació i localització dels documents propis, de la UAB i del Consorci de
Biblioteques de les Universitats Catalanes, entre d’altres, i l’accés a les gestions en línia
(reserves, renovacions, reserves PUC...) des la pàgina www.uab.cat/bib.
5.2.2. Biblioteca Digital
La biblioteca digital facilita l’accés a la literatura científica a través dels recursos digitals
en l'àmbit de la biomedicina pels professionals de la salut. Actualment es presta aquest
servei a MC Mutual. El 20115 també es va prestar aquest servei a l’Hospital de sant pau.
La consulta bibliogràfica es pot complementar amb: selecció de recursos electrònics,
Integració i accessibilitat de col·leccions de revistes científiques full- text , open access i
bases de dades prèviament contractades; disseny d'instruments d'ajuda per a
l'investigador; formació a mida.
5.2.3. Servei d’obtenció de documents. (SOD)
El SOD subministra tot tipus de documents: llibres, articles de revista, tesis doctorals,
informes tècnics, patents, conferències, etc., de qualsevol país del món i en qualsevol
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llengua. Durant 2015 el SOD fa facilitat 2.411 articles. Les peticions van venir de: Centres
externs: 1.628; Hospital de la Santa Creu i Sant Pau:680; UAB: 6

5.3. Gestió de càtedres de recerca i altres activitats de gestió.
La Fundació Salut i Envelliment UAB gestiona diverses càtedres especials de la UAB:
5.3.1. La Cátedra UAB-Novartis de Docencia e investigación en medicina de família
Té com a missió promoure el desenvolupament de la docència i la investigació en el camp
de la Medicina de Família i l’Atenció Primària de Salut, a través d’un conjunt d’activitats
formatives, investigadores i d’informació i documentació.
Aquesta càtedra es posà en funcionament l’any 2001 fruit de la col·laboració entre la
Universitat Autònoma de Barcelona i Novartis Farmacéutica, S.A. Amb data 29 de
setembre de 2014 es signà la renovació del conveni de col·laboració entre la UAB,
Novartis i la Fundació per donar continuïtat a la Càtedra. El doctor Xavier Mundet Tudurí
n’és el director.

5.3.2. La Càtedra en Gestió, Direcció i Administració Sanitàries.
Té com a missió promoure un conjunt articulat d’activitats de docència, recerca, formació,
consultoria, informació i documentació en l’àmbit de la gestió, direcció i administracions
sanitàries.
La càtedra va néixer l’any 2005, fruit de la col·laboració entre la Universitat Autònoma de
Barcelona, Fundació Doctor Robert, Institut d’Estudis de la Salut, Institut Català de la
Salut, Parc de Salut Mar, i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. El doctor Ricard Gutiérrez
Martí n’és el director.

5.3.3. La Càtedra UAB-BST-FDR de Medicina transfusional i teràpia cel·lular i tissular.
Té com a missió impulsar, contribuir i consolidar la formació, la recerca i la consultoria
en l’àrea de Medicina Transfusional i Teràpia Cel·lular i Tissular. L’eix central d’actuació
de la Càtedra ha estat promoure activitat docent a través del màster oficial, prèviament
esmentat, en medicina transfusional, i el Màster d’infermeria en transfusió sanguínia i
teràpia cel·lular i tissular.
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El doctor Joan García López n’és el seu director i el doctor Eduard Muñiz el sots-director.

5.3.4. Registro de los Osteópatas de España.
Des de gener de 2008, la Fundació Doctor Robert gestiona administrativament el “Registro de
los Osteópatas de España (ROE)”.
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6. PUBLICACIONS el 2016.
•

Coll-Planas L, Monteserín R, Cob E, Blancafort S. [What are primary health care teams
doing about loneliness?] Aten Primaria. 2017 Mar 30. pii: S0212-6567(16)30554-6

•

Coll-Planas L, Nyqvist F, Puig T, Urrútia G, Solà I, Monteserín R. Social capital interventions
targeting older people and their impact on health: a systematic review.J Epidemiol
Community Health. 2016 Nov 10. pii: jech-2016-208131

•

Pérez LM, Inzitari M, Quinn TJ, Montaner J, Gavaldà R, Duarte E, Coll-Planas L, Cerdà M,
Santaeugenia S, Closa C, Gallofré M.Rehabilitation Profiles of Older Adult Stroke Survivors
Admitted to Intermediate Care Units: A Multi-Centre Study. PLoS One. 2016 Nov
9;11(11):e0166304.

•

Coll-Planas L.Promoting social capital in an ageing society: a win-win proposition? . Gac
Sanit. 2016 Sep-Oct;30(5):323-5.

•

Salvà A, Serra-Rexach JA, Artaza I, Formiga F, Rojano I Luque X, Cuesta F, López-Soto A,
Masanés F, Ruiz D, Cruz-Jentoft AJ. [Prevalence of sarcopenia in Spanish nursing homes:
Comparison of the results of the ELLI study with other populations] Rev Esp Geriatr
Gerontol. 2016 Sep-Oct;51(5):260-4.

•

Rojano i Luque X, Sánchez Ferrin P, Salvà A; por el Grupo de Trabajo de Complicaciones de
la Hospitalización del Pla director sociosanitari[Hospital complications in the elderly].Med
Clin (Barc). 2016 Jun 17;146(12):550-4

•

Coll-Planas L, Del Valle Gómez G, Bonilla P, Masat T, Puig T, Monteserin R Promoting social
capital to alleviate loneliness and improve health among older people in Spain.. Health &
social care in the community. 2016 Jan-Feb;51(1):18-24.

•

Salvà A, Rojano X, Coll-Planas L, Domènech S, Roqué I Figuls M.[Randomized clinical trial
of a fall-prevention strategy for institutionalized elderly based on the Mini Falls
Assessment Instrument]. Revista española de geriatría y gerontología.2016 JanFeb;51(1):18-24.
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7. PÀGINES WEB ACTIVES
http://salut-envelliment.uab.cat.
http://eudrobert.uab.cat/ca/
http://salut-envelliment.uab.cat/esmorzars/index.php.
http://www.universitatpacients.org
http://www.universidadpacientes.org/dolor/
http://www.envellimentsaludable.com/
http://sitless.eu

8. EQUIP
Antoni Salvà Casanovas
Director
Doctor en Medicina per la UAB. Llicenciat en medicina i cirurgia per la
Universitat de Barcelona. Diplôme d'Université. Médicine gériatrique et
gérontologie i Capacité National de Médecine (Gérontologie) per la Facultat
de Medicina de la Universitat de Montpeller. Màster de Gerontologia Clínica a
la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en geriatria. President del Consell Assessor
del Pla Director Sociosanitari del Departament de Salut. Professor associat. Departament de
Medicina UAB.
Laura Coll i Planas
Responsable de recerca en salut i envelliment.
Llicenciada en Medicina per la UB i està realitzant la seva tesi en "Solitud,
suport social i participació de les persones grans des d'una perspectiva de la
salut" al Departament de Salut Pública de la UAB. Després de set anys a
Alemanya combinant recerca i clínica en l'àmbit de la geriatria, s'incorpora a
l'Institut de l'Envelliment de la UAB, actualment Fundació Salut i Envelliment UAB des d'on ha
participat, coordinat i dirigit projectes en envelliment en l'àmbit regional i europeu.
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Laura Fernández Maldonado
Responsable en l’àmbit de ciutadans i pacients.
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona
(1999), llicenciada per la Universitat Oberta de Catalunya (2004). En 2007
obté el D.E.A. del programa de doctorat en Sociologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Ha realitzat estudis de postgrau recerca qualitativa
(UAB). Des de 2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent al
Programa de Formació en Autocura de malalties cròniques de la Universidad de Stanford.
Toni Rivero
Responsable de consultoria i projectes d’envelliment.
Nascut a Barcelona a l'any 1972, és llicenciat en Economia per la Universitat
Autònoma de Barcelona a l'any 1996. Des de l'any 1997 fins a principis de l'any
2003, va centrar la seva actuació professional a l'àmbit de les polítiques de
desenvolupament local. Aquí destaquen els seus treballs a la Fundació CIREM
sobre els nous filons d'ocupació, amb diversos projectes realitzats a Catalunya
i a la resta d'Espanya, així com a diverses col·laboracions en projectes europeus.

Sergi Blancafort Alias
Responsable de programes d’autocura.
Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) i
llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona (1997). Ha realitzat
estudis de postgrau en gestió de la formació (Universitat de Barcelona) i en
gestió d'organitzacions no lucratives (Universitat Ramon Llull). Des de l'any
2008 té la certificació de Master Trainer del programa de formació en autocura
de malalties cròniques de la Universitat de Stanford.
Remei Camps i Ferrer (FUAb Formació)
Responsable nous de programes formatius.
Mestra per la UAB (1995) i titulada per la UOC en Disseny de materials
didàctics multimèdia (2000), en Disseny instruccional d’accions formatives
online (2004) i en Bases psicopedagògiques d’atenció a la diversitat (2006).
Especialitzada en processos docents en la eformació i amb expertesa en
direcció i coordinació de projectes eLearning. Des del 2012, també és titulada
del Màster interuniversitari en Educació Mèdica (UAB, UB, UdL, URV, UdG).
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Meritxell Vime. (FUAB formació)
Responsable Gestió acadèmica

Sara Domènech Pou
Responsable de recerca en Àmbit Cognitiu
Doctora en Psicologia amb excel·lent "Cum Laude" per la Universitat de
Barcelona (2004) amb la Tesis Doctoral: "Aplicació d’un programa d’
estimulació de memòria a malalts d’Alzheimer en fase lleu” i Llicenciatura en
Pedagogia (especialitat Terapèutica) per la Universitat de Barcelona (1995) .
Posseeix una àmplia formació i experiència en programes d’ estimulació
cognitiva per a malalts d’Alzheimer i altres demències, treballant com a responsable de la Unitat
de Memòria de la Fundació ACE, Institut Català de Neurociències Aplicades (Barcelona) (19962006) i col·laborant en projectes de recerca, publicacions i realitzant comunicacions orals sobre
el tema en Jornades i Congressos.
Xavier Rojano i Luque
Epidemiòleg
Nascut a Barcelona l'any 1972, es va llicenciar en Medicina i Cirurgia l'any
1997 a la Universitat Autònoma de Barcelona. Posteriorment es va
especialitzar en Medicina Preventiva i Salut Pública a l'hospital Clínic de
Barcelona. En aquest període de temps va realitzar el Mestratge de Salut
Pública organitzat per l'Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya
(2000) va obtenir el Diploma de Postgrau en Metodologia d'Avaluació i Millora de la Qualitat
Assistencial, organitzat per la Fundació Avedis Donabedian (2001) i el Mestratge en Gestió
Hospitalària i de Serveis Sanitaris de la Universitat de Barcelona (2002).

Marta Roqué i Fíguls
Estadística
Llicenciada en Matemàtiques per la Universitat de Barcelona l'any 1995. Des
de l'any 2006 treballa a l'Institut de l'Envelliment donant suport estadístic als
projectes de recerca que s'hi desenvolupen. Destaca l'anàlisi d'enquestes de
salut poblacionals i la validació d'un instrument de valoració de la
dependencia. És autora de revisions sistemàtiques sobre eficàcia
d’intervencions de salut, precisió de mètodes diagnòstics, i factors pronòstics de malalties
comunitàries. Té una reconeguda experiència en la formació i l’assessorament de professionals
sanitaris en qüestions d’anàlisi estadística i metodologia de recerca.
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Àlex Domingo
Project Manager
Graduat en Informació i Documentació (2014), i Diplomat en Biblioteconomia
i Documentació (2001). El 2003 s’incorpora a l’Institut de l’Envelliment,
portant a terme tasques de documentació (gestió d’una biblioteca física i una
biblioteca digital), així com de suport a la recerca, incloent la coordinació i
preparació de projectes europeus i la gestió de les justificacions dels mateixos.

Enric Pineda i Traïd
Responsable de Portal Web
Diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona
(1999). Des del 2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent
al Programa de Formació en Autocura de malalties Cròniques de la Universitat
de Stanford. S'incorpora a la Fundació Josep Laporte l'any 2000, on és
responsable de desenvolupament tecnològic.
Carme Llenas
Gestió acadèmica
S’incorpora a la Fundació Doctor Robert l’any 2001 com a secretària acadèmica
i secretària de la Càtedra UAB-Novartis de Docència e Investigació en Medicina
de Família. Responsable de la gestió acadèmica dels màsters i cursos de l’àrea
d’atenció primària de salut i des de l’any 2014 dels màsters universitaris de
l’Escola Doctor Robert.

Rosa Permanyer
Gestió acadèmica
Ha desenvolupat la seva carrera professional sempre en l’àmbit de la formació.
S’incorpora com a secretària acadèmica a la Fundació Doctor Robert el
setembre del 2000. Responsable de la gestió acadèmica de màsters, postgraus
i cursos de diferents àrees i modalitats (presencial, semipresencial i online).
També dissenya els fulletons/tríptics i pòsters de les activitats formatives.
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Helena Garrigós Cabezas.
Secretària de direcció
L’any 1999 s’incorpora a la Fundació Doctor Robert on gestiona la Secretaria
de Direcció, i dóna suport a les àrees de coneixement i càtedres universitàries.
En l’actualitat forma part de l’equip de suport administratiu de la Fundació
Salut i Envelliment – UAB com a Secretaria de Direcció.

Elisabet Masip Pesquer
Administrativa. Gestió Acadèmica - Universitat dels Pacients
Diplomada en Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu
Fabra (1998). Al 2007 s'incorpora a la Fundació Josep Laporte, on gestiona la
secretaria acadèmica de projectes emblemàtics com la Universitat dels
Pacients i programes formatius adreçats professionals sanitaris. Des de 2010
desenvolupa tasques de control de qualitat dels projectes digitals de la
Fundació Laporte. Així mateix desenvolupa tasques de suport a la recerca i comunicació. Des de
2008 posseeix la certificació de Master Trainer corresponent al Programa de Formació en
Autocura de malalties cròniques de la Universidad de Stanford.

Marina Vilarnau.
Sectetaria tècnica programes de medicina Transfusional.
Llicenciada en Pedagogia. Col·labora amb el coordinador en la generació de
nous projectes en l’àmbit de medicina transfusional. Assumeix les tasques de
coordinació tècnica i de desenvolupament dels màsters de l’àmbit i es
coordina amb l’Escola Dr Robert per la gestió acadèmica dels màsters.

Isabel de Colmenares.
Responsable de la Biblioteca J. Laporte.
Llicenciada en Geografia i Història. Desenvolupa la seva activitat a la Biblioteca
Josep Laporte de la Unitat docent de medicina de la UAB a Sant Pau.

Maria Lluïsa Anton
Biblioteca J. Laporte
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació. Desenvolupa la seva activitat
a la Biblioteca Josep Laporte de la Unitat docent de medicina de la UAB a Sant
Pau.
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Marc A. Melé
Biblioteca J. Laporte
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