BASES DEL
“PREMI DR. PAU
FLOREJACHS
I VILADOMIU”
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), mitjançant la Junta comarcal
del Berguedà, convoca per aquest any 2017 la segona edició
del “Premi Dr. Pau Florejachs i Viladomiu”, que du el nom de qui fou
un exemple d’abnegació durant l’epidèmia de còlera de 1854 a Berga.
DR. PAU FLOREJACHS I VILADOMIU
fotografia cedida per l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut
“Simeó Selga i Ubach” CoMB.

Contacte: premidrflorejachs@comb.cat

Convocatòria.
S’obre la convocatòria per a premiar al millor treball de
recerca realitzat durant els darrers dos anys a la comarca
del Berguedà, en el camp de les ciències de la salut.
Condicions per a participar i optar al Premi.
Poden participar en aquesta convocatòria els metges
i metgesses que visquin i/o treballin a la comarca del
Berguedà, de forma individual o bé col·lectiva formant un
equip de treball, i que realitzin la seva tasca assistencial en
qualsevol àmbit de l’atenció sanitària.
Serà requisit imprescindible estar col·legiat al CoMB i
al corrent de pagament de les quotes col·legials. En els
treballs col·lectius el requisit de la col·legiació s’exigirà al
metge que actuï com a cap de l’equip.

referència a dades personals que puguin identificar els
malalts o els seus familiars, així com qualsevol informació
dels mateixos que no sigui rellevant.

Els membres del jurat no podran optar al Premi, ni tan sols
com a coautors. En cas de voler participar hauran d’ésser
exclosos del Jurat.

Si es considera oportú, es poden afegir taules i/o figures.
Si s’inclouen imatges de pacients que puguin ser identificables, s’ha d’adjuntar un consentiment escrit signat pel
pacient o pel seu tutor legal en cas de ser menor d’edat o
estar incapacitat.

El Jurat tindrà plenes facultats per resoldre qualsevol incidència i contra la seva decisió no s’admetrà cap reclamació. El Jurat podrà declarar el Premi desert si els treballs
presentats no assoleixen la qualitat suficient per a fer-los
creditors del guardó.

En el treball es farà constar clarament el títol, nom i cognom de l’autor principal, nom i cognom dels possibles
col·laboradors, telèfon i e-mail de la persona de contacte, i
servei i centre de treball al que pertanyi l’autor/s.

La decisió del Jurat serà inapel·lable i no es permetrà la
interposició de cap mena de recurs o reclamació contra
dita decisió.

Dotació.
La dotació econòmica del premi és de 1.000 € (mil euros),
i estarà subjecte a retenció fiscal per concepte de rendiment del treball professional.

Presentació i termini.
Presencialment a les oficines del CoMB, a qualsevol de les
quatre delegacions (Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic), o
per e-mail a l’adreça premidrflorejachs@comb.cat
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el proper
20 d’octubre de 2017.

Documentació
Els treballs es presentaran per una sola cara en format DINA4, amb una extensió lliure, i amb les pàgines correlativament numerades.
La informació ha d’exposar-se de manera clara, ordenada
i completa, evitant l’ús d’abreviatures. S’ha d’ometre tota

Jurat.
El Jurat estarà constituït per la Junta Comarcal del Berguedà. Si la naturalesa dels treballs ho aconsellés, es podrà
sol·licitar assessorament a membres de les Societats Científiques de Catalunya, experts en alguna de les matèries
presentades.

Veredicte.
El Jurat emetrà al seu veredicte durant el mes de novembre de l’any en curs, i el premi serà lliurat a la persona o
persones guardonades en un acte públic , abans del 20 de
desembre de 2017.
Cobrament del premi.
Es realitzarà transferència a un compte bancari de Med1,
del qual sigui titular el guanyador/a del premi. La data límit
de cobrament serà el 31 de desembre de 2017.
Secretaria del Premi: Sra. Eva Paloma
Tf. 93 5678888 ext. 2951 (premidrflorejachs@comb.cat).

