
Memòria científica IdISBa 2018 i
Assemblea General

08:30-09:30 h.

09:30-10:15 h. Conferència

“Actualització sobre els indicadors bibliomètrics per a
l'avaluació de la producció científica”

Virgili Páez Cervi, 
Responsable de la Biblioteca Virtual de Ciències de la
Salut de les Illes Balears (Bibliosalut)

Joan Llobera, responsable de grup
IdISBa

Presenta:

11:00-11:30 h. Pausa per cafè

11:30-12:15 h. Conferència

“Proteger la retina de la neurodegeneración. El reto de
aplicar la investigación y otros retos de la ciencia”

Flora de Pablo Dávila,
Investigadora del Centre d’Investigacions Biològiques
del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC)

Miquel Fiol, director científic IdISBaPresenta:

12:15-12:45 h. Entrega de Premis: millors pòsters,
comunicacions orals i tesis

12:45-13:15 h. Cloenda

10:15-11:00 h.

“Recerca clínica de qualitat per informar les decisions
terapèutiques en salut: reptes i perspectives”

Xavier Bonfill Cosp,
Director del Centre Cochrane Iberoamericà

Virgili Páez, responsable de
Bibliosalut

Presenta:

Conferència

VI Jornades

28 i 29 de novembre 2019
Sala d’actes de l’Hospital Universitari Son Espases

Institut d'Investigació Sanitària Illes Balears (IdISBa)
Carretera de Valldemossa, 79

Hospital Universitari Son Espases
Edifici S. 1a Planta 

07120 Palma, Illes Balears, Espanya

http://www.idisba.es/
idisba.info@ssib.es

+34 871 20 52 34

ENTITATS PARTICIPANTS

DIVENDRES 29 DE NOVEMBRE

"Cap a la consolidació d'un
model d'èxit"



DIJOUS 28 DE NOVEMBRE

10:15-10:45 h. Benvinguda

10:45-11:30 h. Conferència inaugural

“Institutos de investigación sanitaria: situación actual
y líneas de desarrollo”

Mª Pilar Gayoso Diz, 
Consellera tècnica del programa d’Avaluació,
Acreditació i Seguiment d’Instituts d’Investigació
Sanitària de l’Institut de Salut Carlos III

Miquel Fiol, director científic
IdISBa

Presenta:

11:30-13:00 h. Presentació de 7 comunicacions
orals

Moderadors: Lluís Masmiquel i Roberto de la
Rica, responsables de grups IdISBa

"Longitudinal association between changes in
physical activity, sedentary behaviour and body
composition in PREDIMED-Plus", a càrrec d'Aina
Galmés Panadés

"In vitro dynamics and mechanisms of resistance
development to imipenem and imipenem/
relebactam in Pseudomonas aeruginosa", a
càrrec de Mª Antònia Gomis Font 

"Construction of a PCR-based panel of gene
expression and DNA methylation features for the
classification of Glioblastoma subtypes", a càrrec
de Miquel Ensenyat Méndez

"Characterization of Mesenchymal Stem Cells
obtained from human lungs with and without
Idiopathic Pulmonary Fibrosis", a càrrec d'Aina
Martín Medina

 

 

 

"Changes in lipid molecular species for aggressive
astrocytoma and its evolution after temozolomide
treatment revealed by MALDI-imaging", a càrrec de
Joan Bestard Escalas

"Extracellular vesicles from Mesenchymal Stem
Cells reduce collagen accumulation on lung
miofibroblasts", a càrrec de Francisco Gabriel
Ortega Sánchez

"Paper dels AGEs, la IL-6 i la BMP-2 sobre la
calcificació aòrtica a la diabetis tipus 2", a càrrec de
Rosmeri Rivera Irigoin

 

 

13:00-15:00 h. Visita als pòsters i dinar

08:00-10:15 h. Inscripcions i col·locació dels
pòsters
 

15:00-16:30 h. Presentació Tesis IdISBa

Moderadors: Fèlix Grases i Dora Romaguera,
responsables de grups IdISBa

Vanesa Cunill Monjo: "Papel de los linfocitos T
foliculares en la fisiopatología de
inmunodeficiencias primarias y enfermedades
autoinmunitarias"

Rubén García Cabrerizo: "Efectos conductuales
inducidos por drogas de abuso psicoestimulantes
en ratas a distintas edades durante el desarrollo:
Papel de la neurogénesis hipocampal"

Margalida Torrens Mas: "Metabolisme energètic
de la cèl·lula tumoral: una possible diana per al
tractament del càncer. Paper de la sirtuïna 3"

Pedro Bibiloni Serrano:  "Curvilinear object
detection with fuzzy mathematical morphology for
grayscale and color medical imagery"

Josep Miquel Bauçà Rosselló: Biomarcadores y
apnea obstructiva del sueño. Implicaciones en el
síndrome coronario agudo"

 

 

 

 

Sebastià Galmés Monroig: "Estudio nutrigenético
de la obesidad en la población de Mallorca"

18:00-19:00 h. Reunions d'àrees

16:30-18:00 h.

Moderadors: Antonio Oliver i Antoni Gayà,
responsable i investigador de grups
IdISBa

Presentació de 7 comunicacions
orals

"PATJ, proteína asociada a pronóstico funcional del
ictus, controla la transición de célula endotelial a
mesenquimal, necesaria para la activación de la
angiogénesis", a càrrec d'Aina Medina Dols

"Eficacia y seguridad de la nefrolitotomía
percutánea bilateral en el mismo acto quirúrgico" a
càrrec de Luis Ladaria Sureda

"Detección de heridas infectadas en imágenes de
cirugía abdominal utilizando lógica difusa y
conjuntos difusos para aplicaciones m-Health", a
càrrec de Manuel González Hidalgo

"Neutrophil-to-lymphocyte ratio as a functional
predictor in acute ischemic stroke" a càrrec d'Ana
Valero Mut

"Transcriptomic and lipidomic characterization of
membrane lipid regulation of FACS human
colonocytes according to cell differentiation state in
colon cancer", a càrrec d'Albert Maimó Barceló

"Inactivation of Penicillin-Binding Proteins (PBPs)
5/6 and 7 attenuates imipenem-induced
persistence formation in Pseudomonas aeruginosa
(PA)", a càrrec de Bartolomé Moyá Cañellas

"Mutant allele fraction (MAF) as a biomarker in
EGFR mutated, T790M carriers treated with
Osimertinib", a càrrec d'Aitor Azkárate Martínez

 

 

 

 

 

 


