Premi:

“Col•legi de Metges de Barcelona, Delegació Comarcal del
Maresme”
A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut,
per col·legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del Maresme
de l’Acadèmia
Bases:
1. Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2019 i el 31
de març de 2020 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del
Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un
mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.
2. L’autor de l’article científic haurà d’estar col·legiat al col•legi de Metges de Barcelona i
haurà de ser el 1er autor.
3. S’enviarà el projecte en format PDF per e-mail a la secretaria de la Filial del Maresme:
f_maresme@academia.cat
4. El termini de presentació dels treballs acabarà el 20 d’abril 2020.
5. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta Comarcal del Maresme del Col•legi
Oficial de Metges de Barcelona; el Secretari del Jurat serà un membre de la Junta de la
Filial del Maresme de l’Acadèmia, amb veu sense vot.
6. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2020.
7. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
8. El Premi estarà dotat amb 500 € i Diploma.
9. El Premi o accèssits podran ser declarats deserts.
10. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs
acadèmic.
11. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

Premi:

“Col·legi de Metges de Barcelona, Delegació Comarcal del Maresme”
A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 20182020, per col·legiats al CoMB, que siguin membres de la Filial del
Maresme de l’Acadèmia
Bases:
1. Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics
(2018-2019 i 2019-2020) llegides fins al 15 d’abril.
2. El doctorant haurà d’estar col·legiat al col·legi de Metges de Barcelona.
3. Podran optar al Premi tots els Doctors en Medicina que siguin socis de la Filial del
Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6
mesos previ al termini de la convocatòria.
4. Les Tesis Doctorals hauran d’anar acompanyades d’una certificació de la seva lectura
i qualificació. S’enviarà per e-mail en format PDF: Tesi, certificació i resum (de 5 a 10
pàgines a doble espai) a la secretaria: f_maresme@academia.cat
5. El termini de presentació de candidatures acabarà el 20 d’abril de 2020.
6. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta Comarcal del Maresme del Col.legi
de Metges de Barcelona; el Secretari del Jurat serà un membre de la Junta de la Filial
del Maresme de l’Acadèmia, amb veu sense vot.
7. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2020.
8. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
9. El Premi estarà dotat amb 600 € i Diploma.
10. El Premi pot ser declarat desert.
11. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs
acadèmic.
12. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

* Els premis de les 2 Tesis Doctorals no seran acumulatius.
Premi:

Premi:

“Filial del Maresme de l’Acadèmia”.
A la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut,
que siguin membres de la Filial del Maresme de l’Acadèmia
Bases:
1. Es premiarà el millor treball de revista Científica publicat entre l’1 d’abril de 2019 i el 31
de març de 2020 pels titulats en Ciències de la Salut que siguin socis de la Filial del
Maresme de l’Acadèmia. Els candidats socis/es ha d’estar inscrits a la Filial amb un
mínim de 6 mesos previ al termini de la convocatòria.
2. S’enviarà el projecte en format PDF per e-mail a la secretaria de la Filial del Maresme:
f_maresme@academia.cat
3. El termini de presentació de candidatures acabarà el 20 d’abril de 2020.
4. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta de la Filial del Maresme de
l’Acadèmia; el Secretari del Jurat serà un membre de la Junta Comarcal del Maresme
del Col.legi Oficial de Metges de Barcelona, amb veu sense vot.
5. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2020.
6. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
7. El Premi estarà dotat amb 500 € i Diploma.
8. El Premi pot ser declarat desert.
9. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
10. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

“Filial del Maresme de l’Acadèmia”.
A la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 20182020, per professionals de la Salut, que siguin membres de la Filial
del Maresme de l’Acadèmia
Bases:
1. Es premiarà la millor Tesi Doctoral presentada en els últims dos cursos acadèmics
(2018-2019 i 2019-2020) llegides fins al 15 d’abril.
2. Podran optar al premi tots els professionals de la Salut que siguin socis de la Filial del
Maresme de l’acadèmia. El soci/a ha d’estar inscrit/a a la Filial amb un mínim de 6
mesos previ al termini de la convocatòria.
3. Les Tesis Doctorals hauran d’anar acompanyades d’una certificació de la seva lectura
i qualificació. S’enviarà per e-mail en format PDF: Tesi, certificació i resum (de 5 a 10
pàgines a doble espai) a la secretaria: f_maresme@academia.cat
4. El termini de presentació de candidatures acabarà el 20 d’abril de 2020.
5. El jurat estarà presidit per un membre de la Junta Comarcal del Maresme del Col·legi
Oficial de Metges de Barcelona; el Secretari del Jurat serà un membre de la Junta de
la Filial del Maresme de l’Acadèmia, amb veu sense vot.
6. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2020.
7. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
8. El Premi estarà dotat amb 600 € i Diploma.
9. El Premi pot ser declarat desert.
10. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs
acadèmic.
11. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.
* Els premis de les 2 Tesis Doctorals no seran acumulatius.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia
amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de recerca dels
professionals de la salut de la nostra comarca convoca el:
Premi:

A LA RECERCA CIENTÍFICA EFECTUADA EN LA
COMARCA DEL MARESME:
ÀMBIT HOSPITALARI, ÀMBIT D’ ATENCIÓ PRIMÀRIA I ACCÈSSIT PER LA INVESTIGACIÓ FETA I
PRESENTADA PER RESIDENTS EN FORMACIÓ EN QUALSEVOL DELS 2 ÀMBITS.

Bases:
1. Es premiaran els millors treballs presentats en la XXIII Jornada de Recerca Sanitària
en el Maresme, per professionals de la salut (metges, graduats d’infermeria,
farmacèutics, psicòlegs, biòlegs, etc. de l’assistència primària, sociosanitària o
hospitalària) en els camps de la recerca i la investigació.
2. Els treballs seran presentats en dos àmbits: a) Treballs d'àmbit hospitalari i b) Treballs
procedents d'àmbit d'atenció primària, sociosanitària o altres àmbits no hospitalaris.
3. Els autors han d’haver efectuat els treballs en els centres de la Comarca del Maresme.
En el cas d’estudis multicèntrics, l’investigador principal també ha de treballar en la
Comarca i l’estudi s’haurà generat a partir del seu lloc de treball.
4. Cadascun dels premis estaran dotats amb 500 € i diploma. En cas d’ accèssit per la
millor presentació en què el primer autor sigui un resident en formació, el primer autor
ha d’indicar any i especialitat i és indispensable que faci la presentació oral el dia de la
jornada. En aquest cas el premi estarà dotat en la inscripció a un congrés nacional (un
màxim de 500€) pel curs acadèmic de l’any següent.
5. La data límit de presentació de treballs a la jornada és el 20 d’abril de 2020.
6. El jurat estarà presidit pel President del Comitè científic de la XXIII Jornada i actuarà
com a secretari un membre de la Junta de la Filial del Maresme de l’Acadèmia amb veu
sense vot.
7. La composició del Jurat es farà pública el dia 1 de juny de 2020.
8. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
9. Els premis podran ser declarats deserts.
10. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
11. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.
__________________________________________________________________________

La Filial del Maresme de l’Acadèmia
convoca el premi als fets o trajectòries professionals que hagin
influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o assistencials de
la salut mental al Maresme:

VII premi “Eduardo Zarate”
Bases:
1. Podran optar al premi tots els professionals de la Salut Mental que treballin al Maresme i
les Entitats, tan públiques com privades, que hi estiguin relacionades.
2. Es premiaran tant els fets (Iniciatives, publicacions, treballs de recerca) com les
trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells científics, tècnics i/o
assistencials de la Salut Mental al Maresme.
3. Les candidatures hauran de ser presentades a la Secretaria de la Junta de la Filial, amb
un mínim de tres signatures de socis.
4. El termini de presentació de candidatures acabarà el dia 20 d’abril de 2020.
5. El jurat estarà format per la Junta de la Filial del Maresme de la Acadèmia i el Cap de
Servei de Salut Mental del Consorci Sanitari del Maresme.
6. El veredicte serà inapel·lable.
7. El Premi estarà dotat amb 400 euros i Diploma.
8. El premi pot ser declarat desert.
9. El veredicte i lliurament es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
10. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

BASES de la CONVOCATORIA DELS
PREMIS ANUALS CURS ACADÈMIC
2019-2020

La Fundació de l’Acadèmia i la seva Filial del
Maresme

Data límit de presentació de candidatures:
20 d’abril de 2020

La Filial del Maresme de l’Acadèmia i l’Escola Superior de Ciències
de la Salut Tecnocampus
amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels
futurs professionals del Grau en Infermeria:
Premi:
“PREMI TREBALL FINAL DE GRAU EN INFERMERIA DE L’ESCST”
Bases:
1. Podran optar al Premi tots els estudiants del Grau en Infermeria de l’ESCT que cursin el
4art curs de Grau.
2. Es premiaran treballs de dos modalitats: Treball de desenvolupament professionals i
Treball de teòric / recerca.
3. Les candidatures hauran de ser presentades a la Comissió de TFG de l’ESCST i
aquesta informarà a la Secretaria de la Junta de la Filial.
4. El termini de presentació dels treballs estarà establert d’acord amb el cronograma de
TFG del curs acadèmic UPF.
5. El jurat estarà composat per la Comissió de TFG de l'ESCST i un representat de la Filial
(aquest últim sense vot). El veredicte del jurat serà inapel·lable.
6. El Premi tindrà caràcter honorífic i consistirà en un Diploma i la subscripció gratuïta
durant un any a L’Acadèmia Ciències Mèdiques.
7. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic
de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques.
8. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.

La Filial del Maresme de l’Acadèmia
amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels
professionals de la salut i entitats de la comarca convoca el:
Premi:

“JAUME ESPERALBA I TERRADES”
Bases:
1. Podran optar al Premi tots els professionals de la Salut que treballin al Maresme i les
Entitats, tant públiques com privades, que hi estiguin relacionades.
2. Es premiaran tant els fets rellevants com les trajectòries professionals que hagin influït
en la millora dels nivells científics, tècnics i assistencials de les Ciències de la Salut al
Maresme.
3. Les candidatures hauran de ser presentades a la Secretaria de la Junta de la Filial, amb
un mínim de tres signatures de socis de la Filial.
4. El termini de presentació de candidatures acabarà el 20 d’abril de 2020.
5. El jurat estarà composat per la Junta de la Filial del Maresme de l’Acadèmia.
6. El veredicte del Jurat serà inapel·lable.
7. El Premi tindrà caràcter honorífic i consistirà en una Placa i Diploma.
8. El Premi pot ser declarat desert.
9. El veredicte i lliurament del premi es farà públic en l’acte de cloenda del Curs acadèmic.
10. La presentació al premi implica l’acceptació de les bases.
__________________________________________________________________________

Per a més informació sobre les bases de la convocatòria o sobre la incorporació
a la Filial, tant si hom ja es soci de l’Acadèmia, com si vol fer-se'n adreceu-vos a
la secretaria de la Filial del Maresme:
Sr. Josep Bellatriu

Horari: De dilluns a dijous de 15:00 a 17:30 hores
Tel i Fax : 93 741 77 01
E-mail: f_maresme@academia.cat.
Twitter: @FilialMaresme
Filial del Maresme de l’Acadèmia
Edifici Hospital de Mataró
Ctra. de Cirera, nº 230 08304 - Mataró
WEB: http://webs.academia.cat/filials/maresme

Bases de beques i premis: http://webs.academia.cat/filials/maresme/beques.php

__________________________________________

