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Les 4 coses a fer abans de 
començar un projecte de recerca



• Alguns consells i reflexions.

• Una visió “des de dins” del propi sistema, amb 
(cert) coneixement de causa.

• Recordar algunes cites literàries.

• La meva desqualificació final com “expert” en 
el tema.

Què poden esperar d’aquesta xerrada?



(cert) coneixement de causa:

• Evaluador FIS y ANEP.

• Ex-Coordinador de CTE  (FIS).

• Ex-Presidente CTE Infraestructuras (FIS).

• Ex-Presidente CTE Ensayos Clínicos.

• Miembro Com. Nac. Evaluación Institutos Investigación Biomédica.

• Membre Com. Científica Assessora AAIQS.

• Avaluador projectes AATRM, Marató TV3, La Caixa.

• Avaluador projectes Programa Marc (FP) Unió Europea.

• Membre del CEIC de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB).

• Director de la Unitat d’Avaluació, Suport i Prevenció (UASP), HCB.

• President de l’Agència d’Avaluació, Informació i Qualitat en Salut.



• Una recepta infalible per “colar” amb éxit
projectes de recerca a qualsevol agència
finançadora.

• Si tingues aquesta recepta ara tindria la 
meva empresa consultora...

Què no obtindran d’aquesta xerrada?



Algunes consideracions sobre els projectes 
de recerca:

• Actitud
• Convocatòria
• Projecte
• Proces de revisió
• Resultat final



“¿Podrías decirme que camino debo 
seguir?”, preguntó Alicia

“Depende mucho de donde quieras 
llegar” respondió el Gato.

“No me importa especialmente”
dijo Alicia.

“Entonces tampoco importa que 
camino tomes” dijo el Gato.

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carroll

Projectes: Actitud



Llegir-la i analitzar-la amb detall.

Decidir si nosaltres i el nostre projecte reunim 
les condicions necessàries per presentar-nos 
amb garanties.

A recordar: 

En el principi era el verb (projecte),          
després es va fer la llum (la convocatòria).

La convocatòria



Adaptar-se al format de la convocatòria.

Calcular terminis i evitar preses de darrera hora:

• Consulta metodològica o estadística
• Consulta al CEIC
• Assessoria pressupostària
• Versió final i signatures dels IP/IC
• Presentació al CEIC / CEA (fast-track)
• Lliurament de la documentació complerta.

El projecte (I)



Valorar i redactar cada apartat amb la mateixa 
cura, precisió, brevetat i profunditat.

Ordre lògic i claredat en l’exposició.

Dosis de humilitat mínima necessària.

El projecte (II)



Pensar en el missatge i en la audiència:           

• Avaluació por dos o més revisors, més o menys 
experts en el tema.

• Priorització per un grup heterogeni d’experts.

Han d’entendre el projecte i situar-lo en el 
context adient!

El projecte (III)



“Léelo” dijo el Rey

El Conejo Blanco se puso sus 
gafas y preguntó “Con la 
venia de su Majestad, ¿por 
dónde debo comenzar?”

“Empieza por el principio”
dijo el Rey gravemente,

“y continua hasta que  
llegues al final; 

entonces párate”

Alice’s Adventures in Wonderland 
Lewis Carroll



• Un % gens menyspreable de decisions es veuen 
condicionades pel resum.

• Un resum: 
• poc informatiu 
• incomplert 
• confús 
és la millor recepta per un mal inici del procés 
de revisió.

La importància del resum



• Hipòtesi clara

• Objectius: 
• pocs 
• concrets 
• precisos

La importància de la hipòtesi i 
objectius



• Conceptes bàsics:

• disseny de l’estudi
• mida de la mostra
• plà d’anàlisi estadístic
• possibles biaxos
• limitacions

La importància del mètode



• Conceptes bàsics:

• gestió de mostres biològiques
• full de informació al pacient
• consentimient informat
• pla de treball i distribució de tasques

• etc…

La importància del mètode



• Aspecte delicat. Exigeix gran atenció.

• Què entra i què no pot entrar?
• Els revisors coneixen els costos i preus dels 

equips. Tenen tendència a ser restrictius…
• Justificar bé qualsevol despesa i valorar-la de 

forma adient.

La importància del pressupost



Una vez completado el proyecto, dejarlo reposar 
en un cajón un mínimo de 3 a 7 días.

Pasado este periodo de maduración, sacarlo y 
leerlo de nuevo de forma exhaustiva.

Introducir cambios y repetir el proceso en caso 
necesario.

Nuevos problemas (síndrome cut & paste)

La prueba del cajón



Procés de revisió de projectes

• Les ajudes es donen després d’un procés de 
concurrència competitiva amb revisió per 
parells o iguals (peer review).

• El procés de peer review no està lliure de 
problemes.





Peer review

• És difícil trobar alternatives al sistema de peer
review.

• The least bad system

• Pot i ha de millorar: més nombre i millor 
qualitat (selecció, entrenament) dels revisors*

• Transparencia en la revisió?



Les decisions finals acostumen a ser raonables i 
adequades.

Competició molt dura i fins a cert punt, injusta: 
tan real como la vida misma!

S’ha de saber “perdre”: sempre podem
aprendre alguna cosa que ens ajudi a millorar
per la propera vegada…

La decisió final



Mur de les lamentacions
(Jerusalem)

Projectes: La actitud final



Moltes gràcies a tots!


