BASES DEL
“PREMI DR. JOAN
COSTA I ROMA” 2019
El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), mitjançant la Junta comarcal del Vallès Occidental convoca per aquest any 2019 la vuitena edició del “Premi Dr. Joan Costa i Roma”, metge
sabadellenc especialista en Medicina Interna, que amb el seu treball i dedicació va esdevenir
un referent de l’especialitat, implantant el nou model de gestió sanitària pública integrada de
coordinació entre l’assistència primària, l’hospitalària i la sociosanitària.
Aquest premi pretén revertir en una millora dels resultats de salut dels usuaris particulars i la
població en general, amb especial èmfasi en la millora de l’efectivitat i l’eficiència dels serveis.

Presidenta del jurat : Dra. Montserrat Garcia - presidentavallesocci@comb.cat

DR. JOAN COSTA I ROMA
Fotografia d’arxiu de la família del Dr. Costa, cedida a la Galeria de Metges
Catalans del CoMB.

1. Convocatòria.
Queda oberta la convocatòria amb l’objectiu de premiar els
treballs mèdics, epidemiològics i/o de recerca que tractin
aspectes teòrics i pràctics de la salut, i es dediquin total o
parcialment a l’àmbit de l’atenció hospitalària.

El Jurat podrà declarar el Premi desert si els treballs presentats no assoleixen la qualitat suficient per a fer-los creditors
del guardó, i aquesta i altres decisions seran inapel·lables i
no es permetrà la interposició de cap mena de recurs o reclamació.

Poden participar en aquesta convocatòria els metges i
metgesses que visquin i/o treballin a la comarca del Vallès
Occidental, de forma individual o bé col·lectiva formant un
equip de treball.
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.
Els membres de la Junta comarcal no podran optar al Premi,
ni tan sols com a coautors.
2. Presentació.
Els treballs es podran adreçar de forma presencial a les
oficines del CoMB a Barcelona o a qualsevol de les seves delegacions comarcals (Manresa, Vic, Terrassa i Sabadell). També mitjançant correu electrònic a l’adreça
premidrcosta@comb.cat.
3. Termini de presentació.
18 d’octubre de 2019.
4. Format de presentació.
Els treballs es podran redactar indistintament en català,

castellà o anglès, en aquest darrer cas però, serà necessari
aportar una còpia del treball degudament traduïda.
L’extensió màxima serà de 50 pàgines mida A4, correlativament numerades, escrites en una sola cara i a doble espai,
en programa Word amb lletra tipus Arial o similar, i utilitzant
una mida de lletra de 12 punts i interlineat senzill.
La informació haurà d’exposar-se de manera clara, ordenada i completa, i ometent tota referència a dades personals
que puguin identificar els pacients o els seus familiars, així
com qualsevol informació dels mateixos que no sigui rellevant pel cas. Si es considera oportú es poden afegir taules
i/o figures. En cas que les imatges dels pacients puguin ser
identificables, haurà d’adjuntar-se un consentiment escrit
signat pel pacient, o tutor legal en cas de menors d’edat o
incapacitats.
El treball s’entregarà en dos sobres o si es fa per correu electrònic en dos e-mails. En el primer sobre o e-mail hi haurà el
treball original sense cap signatura ni referència personal.
En el segon sobre o e-mail, hi haurà les dades personals i
de contacte de l’autor, i les indicacions PREMI DR. COSTA.
Convocatòria any 2019.
5. Jurat.
El Jurat estarà constituït per set membres, dels quals com a
mínim tres hauran de pertànyer a la Junta Comarcal, i la resta
podran seran membres externs.
Els membres del Jurat no podran optar al Premi, ni tan sols
com a coautors.

6. Veredicte.
El Jurat emetrà al seu veredicte en funció de la metodologia
emprada i la claredat en l’exposició dels objectius, resultats
i conclusions, valorant també que el treball aporti aspectes
innovadors i que l’àmbit de realització sigui comarcal.
La decisió del Jurat es comunicarà al guanyador/a, en un
acte públic convocat amb aquesta finalitat, en una data i lloc
per confirmar.
L’autor o primer signatari del treball, haurà d’assistir personalment a l’acte d’entrega del Premi.
7. Dotació i cobrament del premi.
Aquest premi de caràcter biennal, es convoca l’any 2019
amb una dotació de 3.000 € (tres mil euros).
El seu cobrament es realitzarà mitjançant transferència
bancaria a un cte. de Med1, del qual haurà de ser titular el
guanyador/a.
La data límit de cobrament serà el 31 de desembre de 2019.
Contacte:
Sra. Eva Paloma - premidrcosta@comb.cat.

