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Quin era l’objectiu del projecte? 

Avaluar la viabilitat i l’efecte de la intervenció intensiva en l’estil de vida quan es 

trasllada a la societat mitjançant un procés de difusió centralitzat acordat amb els 

centres d’atenció primària. Esperàvem desenvolupar una estratègia coherent 

d’acostament a la societat, basada en la ràpida accessibilitat dels centres d’atenció 

primària, avaluar l’efecte de la intervenció sobre l’estil de vida, així com el propi procés 

de translació. 

 

Què han descobert? 

La translació a gran escala de la intervenció preventiva presencial és factible, efectiva i, 

probablement, eficient en termes econòmics (en avaluació). Es demostra que la 

intervenció – fins i tot quan s’aplica a gran escala i en condicions ordinàries de treball – 

redueix substancialment tant la incidència de la diabetis com l’impacte dels factors de 

risc associats. Això no obstant, es fan paleses barreres que s’oposen a la 

implementació generalitzada d’aquest tipus d’intervencions, en particular des del sector 

professional, centrades habitualment en la manca d’incentius acadèmics i econòmics. 

Per tant, un format virtual (en línia) podria ser una fórmula rellevant d’acostament a la 



  

població amb risc de tenir diabetis, ajudaria a difondre la intervenció i n’augmentaria el 

rendiment. És per això que s’ha dissenyat una plataforma 

d’intervenció virtual (https://www.dp-transfers.cat) i també s’ha iniciat un assaig clínic 

paral·lel d’avaluació d’aquesta eina virtual. 

 

Quina aplicació pràctica tindrà aquest resultat? 

Malgrat les seves limitacions, però a diferència d’altres estudis més sofisticats, els 

projectes de translació del coneixement tenen una aplicació pràctica immediata. Per 

definició, el desenvolupament del projecte en si mateix ja ha suposat resultats en la 

formació dels professionals i en la pràctica clínica quotidiana. 

 

Addicionalment, el projecte ha traslladat un conjunt de material docent i audiovisual 

fàcilment accessible que pot ser emprat per qualsevol professional d’atenció primària 

interessat a emprendre iniciatives locals de prevenció de la diabetis. D’altra banda, el 

desenvolupament d’un lloc web interactiu permet aplicar de forma remota un programa 

efectiu de prevenció que tindrà repercussió en la pràctica quotidiana. 


