PREMI METGE
BAGENC
2017
Contacte: premisvigilia@comb.cat

La Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona, amb la voluntat
de cercar espais d’amistat i coneixença entre els companys, i mantenir el sentiment
de pertinença al col·lectiu, va decidir l’any 2014 instaurar un nou premi de reconeixement, el PREMI METGE BAGENC.
Aquest Premi no te dotació econòmica i es regirà per les Bases següents:

El Dr. Moisès Broggi (1908-2012);
l’exemple.
Fotografia cedida per l’Arxiu
Històric de les Ciències de la Salut
‘Simeó Selga i Ubach’ (CoMB).

6. La presentació de candidatures es farà de forma presencial 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, adjuntant el document adjunt degudament complimentat. El termini de presentació de candidatures finalitzarà el proper 29 de setembre.

1. Ha de ser un metge o metgessa en exercici al Bages, en situació activa pública i/o
privada, i que tingui una trajectòria laboral a la comarca de mínim 5 anys.

7. La Junta comarcal comunicarà a tots els col·legiats del Bages els candidats/es
acceptats, i l’elecció del PREMI es farà via votació popular on-line, entre els dies
2 i 13 d’octubre de 2017.

2. Ha de ser un/a professional que s’hagi esforçat en el desenvolupament i exercici
de la professió, un referent de la mateixa i que així sigui visualitzat pels companys.

8. Cada col·legiat només podrà votar per una de les candidatures presentades, i en
cas de votar més d’una vegada únicament serà vàlida la darrera votació.

3. Ha de ser un metge o metgessa ben valorat/da pels pacients, tant per les seves
qualitats professionals com personals.

9. El premiat no podrà ser membre de la Junta comarcal del Bages del CoMB.

4. Pot ser una persona que s’hagi compromès en algun aspecte de l’àmbit sanitari.
5. Per presentar un candidat, es requerirà que un mínim de 10 col·legiats que visquin
i/o treballin a la comarca del Bages, l’hi donin suport mitjançant la seva signatura
en el document adjunt.

10. El Premi es lliurarà durant la Vigília de Sant Lluc del proper 20 d’octubre de 2017,
en forma de regal especial on hi figurarà el nom del guardonat/da, el premi, el
número ordinal de Vigília, la ciutat i la data.
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Recollida de signatures
Candidat/a Dr./a: ........................................................................................................

Núm. Col·legiat

Cognoms i Nom

Signatura

