PREMI I ACCÈSSIT A LA MILLOR COMUNICACIÓ
DE LA XXXIII REUNIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA INTENSIVA I CRÍTICA
1. Podrà concórrer al Premi o a l’Accèssit, qualsevol comunicació original presentada a la
XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) - XXIX
Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica.
2. La comunicació respondrà a temes d’interès per a la medicina intensiva.
3. Podrà estar escrita en català o en castellà.
4. El primer signant i la persona que presenti la comunicació hauran de ser socis
numeraris en actiu de la SOCMIC.
5. El Primer Premi estarà dotat amb 900 euros i l’Accèssit amb 300 euros.
6. El Comitè Científic avaluarà cada resum de comunicació (abstract) rebut, d’on seran
seleccionades les comunicacions que optaran al premi i l’accèssit. Aquestes seran
escoltades pel jurat, nomenat a tal efecte per la Junta Directiva de la SOCMIC i que
serà qui decidirà les comunicacions premiades.
7. El Premi i l’Accèssit seran únics i indivisibles.
8. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
9. Tant el Premi com l’Accèssit poden ser declarats deserts, i el seu valor no serà
acumulable per a altres reunions.
10. El fet de concórrer al Premi o a l’Accèssit suposa l’acceptació de les presents bases.
11. El resultat es farà públic a la Sessió de Cloenda de l’Acadèmia, on es lliuraran els
premis corresponents.
PREMI I ACCÈSSIT A LA MILLOR COMUNICACIÓ
DE LES XXIX JORNADES CATALANES D’INFERMERIA INTENSIVA I CRÍTICA
1. Podrà concórrer al Premi o a l’Accèssit qualsevol comunicació original presentada a la
XXXIII Reunió de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) - XXIX
Jornades Catalanes d’Infermeria Intensiva i Crítica.

2. La comunicació respondrà a temes d’interès per a la infermeria intensiva.
3. Podrà estar escrita en català o en castellà.
4. El primer signant i la persona que presenti la comunicació hauran de ser socis adjunts
en actiu de la SOCMIC.
5. El Primer Premi estarà dotat amb 900 euros i l’Accèssit amb 300 euros
6. El Comitè Científic avaluarà cada resum de comunicació (abstract) rebut, d’on seran
seleccionades les comunicacions que optaran al premi i l’accèssit. Aquestes seran
escoltades pel jurat, nomenat a tal efecte per la Junta Directiva de la SOCMIC i que
serà qui decidirà les comunicacions premiades.
7. El Premi i l’Accèssit seran únics i indivisibles.
8. Les decisions del Jurat seran inapel·lables.
9. Tant el Premi com l’Accèssit poden ser declarats deserts, i el seu valor no serà
acumulable per a altres reunions.
10. El fet de concórrer al Premi o a l’Accèssit suposa l’acceptació de les presents bases.
11. El resultat es farà públic a la Sessió de Cloenda de l’Acadèmia, on es lliuraran els
premis corresponents.
PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ MÈDICA PUBLICADA
1. Hi podrà concórrer qualsevol treball presentat com a comunicació a reunions anuals
prèvies a l’actual de la SOCMIC i que posteriorment hagi estat publicat en una revista
nacional o estrangera, entre gener del 2011 i gener del 2012.
2. El primer signant haurà de ser soci numerari en actiu de la SOCMIC.
3. La dotació del premi a la Millor Comunicació Mèdica publicada serà de 900 euros i serà
atorgat per un jurat nomenat a tal efecte per la Junta Directiva de la SOCMIC.
4. El Premi serà indivisible.
5. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
6. El Premi podrà ser declarat desert.
7. Per a participar en la convocatòria s’haurà de trametre via electrònica el resum de
l’article publicat i una còpia del treball original publicat a l’adreça electrònica:
mireiacano@academia.cat especificant en l’assumpte al premi al qual s’opta, i amb
confirmació de recepció*.

* També es pot utilitzar el format paper. En aquest cas cal presentar cinc còpies del resum del treball original
presentat en reunions anuals prèvies i cinc còpies de l’original publicat, fent constar la seva referència
bibliogràfica. Tota la documentació s’haurà de trametre, especificant el premi al qual s’opta, en un sobre
certificat a:
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Termini de recepció d’originals: 30 de gener de 2012
8. El fet de concórrer al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
9. El resultat es farà públic a la Sessió de Cloenda de l’Acadèmia, on es lliuraran els
premis corresponents.
PREMI A LA MILLOR COMUNICACIÓ D’INFERMERIA PUBLICADA
1. Hi podrà concórrer qualsevol treball presentat com a comunicació a reunions anuals
prèvies a l’actual de la SOCMIC i que posteriorment hagi estat publicat en una revista
nacional o estrangera, entre gener del 2011 i gener del 2012.
2. El primer signant haurà de ser soci adjunt en actiu de la SOCMIC.
3. La dotació del premi a la Millor Comunicació Mèdica publicada serà de 900 euros i serà
atorgat per un jurat nomenat a tal efecte per la Junta Directiva de la SOCMIC.
4. El Premi serà indivisible.
5. La decisió del Jurat serà inapel·lable.
6. El Premi podrà ser declarat desert.
7. Per a participar en la convocatòria s’haurà de trametre via electrònica el resum de
l’article publicat i una còpia del treball original publicat a l’adreça electrònica:
mireiacano@academia.cat especificant en l’assumpte al premi al qual s’opta, i amb
confirmació de recepció*.
* També es pot utilitzar el format paper. En aquest cas cal presentar cinc còpies del resum del treball original
presentat en reunions anuals prèvies i cinc còpies de l’original publicat, fent constar la seva referència
bibliogràfica. Tota la documentació s’haurà de trametre, especificant el premi al qual s’opta, en un sobre
certificat a:
Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica.
Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Major de Can Caralleu, 1-7
08017 Barcelona

Termini de recepció d’originals: 30 de gener de 2012
8. El fet de concórrer al concurs suposa l’acceptació de les presents bases.
9. El resultat es farà públic a la Sessió de Cloenda de l’Acadèmia, on es lliuraran els
premis corresponents.

