XXI PREMI DEL
BAGES DE CIÈNCIES
MÈDIQUES
2017
Contacte: premisvigilia@comb.cat

Lliçó d’Higiene del
Dr. Pere Domingo i Sanjuan
a personal sanitari femení,
cap a l’any 1935.
Fotografia cedida per
l’Arxiu Històric de les
Ciències de la Salut ‘Simeó
Selga i Ubach’ (CoMB).

Convocatòria: La Filial del Bages de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya
i Balears, i la Junta Comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, convoquen la vint-i-unena edició d’aquest guardó, per a premiar al millor treball inèdit
de recerca sanitària.

Presentació i termini: Presencialment a les oficines del CoMB a Barcelona, a qualsevol de les quatre delegacions (Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic), o per e-mail a
l’adreça premisvigilia@comb.cat. El termini de presentació finalitzarà el proper 29
de setembre.

Condicions per optar al Premi: Podran optar-hi tots els professionals de qualsevol
branca de les Ciències de la Salut que desenvolupin la seva activitat a la comarca
del Bages, amb un màxim de sis signatures per treball. En queden exclosos els membres de la Junta de la Filial del Bages de l’ACCMM, i de la Junta comarcal del Bages
del CoMB.

Jurat: El jurat estarà constituït per tres membres de la Filial del Bages de l’ACCMM, i
dos membres de la Junta Comarcal del Bages del CoMB.

Dotació: Aquest Premi, de caràcter anual, es convoca l’any 2017 amb la dotació de
1.500 €.
Documentació: La documentació serà redactada en llengua catalana normativa,
amb programa Word i mida DIN A4 per una sola cara a dos espais, amb marges de
2’5 cm i lletra Calibri11, i una extensió entre 15 i 25 pàgines.

Veredicte: El jurat emetrà el seu veredicte durant la primera quinzena del mes
d’octubre, i el premi es lliurarà a Manresa en l’acte públic de la “Vigília de Sant Lluc“,
el dia 20 d’octubre de 2017.
En cas que el treball es vulgui publicar, els autors hauran de fer constar la menció
”TREBALL GUARDONAT AMB EL XXIè PREMI DEL BAGES DE CIÈNCIES MÈDIQUES”.
Cobrament del Premi: El cobrament del premi es realitzarà mitjançant 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.

