PREMI METGE
BAGENC
2019
Josep Arola i Sala (1875-1933).
Fotografia cedida per l’Arxiu
Històric de Ciències de la Salut del
CoMB.

President del jurat : Dr. Jordi Aligué - presidentbages@comb.cat

L’any 2014, la Junta comarcal del Bages del Col·legi de Metges de Barcelona va convocar la primera edició del PREMI METGE BAGENC, amb la voluntat de reconèixer
aquells companys que s’esforcen en el desenvolupament i exercici de la professió, i
que han esdevingut un referent per companys i pacients, tant per les seves qualitats
professionals com personals.

3. Termini de presentació: 27 de setembre de 2019.

El Premi de caràcter popular ha reconegut el Dr. Antonio Garde, la Dra. Isabel Roig,
el Dr. Emili Marquilles, el Dr. Josep Trullàs i el Dr. Javier Ripoll en les seves edicions
anteriors, i es convoca per aquest any 2019 sota les Bases següents:

5. Votacions: La Junta comarcal comunicarà via e-mail a tots els col·legiats del Bages les candidatures acceptades, i l’elecció del PREMI es farà via votació popular
on-line, entre els dies 30 de setembre i 11 d’octubre de 2019.

1. Convocatòria: Podran optar-hi tots els metges i metgesses que visquin i/o treballin a la comarca del Bages, i que tinguin una trajectòria laboral a la comarca de
mínim 10 anys.

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

Serà requisit imprescindible estar col·legiat al CoMB i al corrent de pagament de les
quotes col·legials.
Queden exclosos els membres de la Junta comarcal del Bages del CoMB, i els companys guardonats amb el Premi Metge Bagenc en les anteriors edicions.
2. Presentació: La presentació de candidatures es podrà adreçar de forma presencial
a les delegacions del CoMB a Manresa, Sabadell, Terrassa i Vic, i a la seu central de
Barcelona. També mitjançant correu electrònic a l’adreça premisvigilia@comb.cat.

4. Format de presentació: Per la presentació d’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.

6. Veredicte: El resultat de les votacions es comunicarà al guanyador/a en l’acte de
la Vigília de Sant Lluc, a celebrar a Manresa el divendres 18 d’octubre de 2019.
Tots els candidats/es hauran d’assistir personalment a l’acte d’entrega del Premi.
7. Dotació: El Premi no tindrà una dotació econòmica, consistirà en un regal especial on hi figurarà el nom del guardonat/da, el premi, el número ordinal de Vigília, i
la data.

Recollida de signatures Premi Metge Bagenc 2019

