XXV PREMI
d’HISTÒRIA
de la MEDICINA
CATALANA
«OLEGUER MIRÓ I BORRÀS»
Dr. Oleguer Miró i Borràs. Fotografia cedida per l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut ‘Simeò Selga i Ubach’

El Col·legi de Metges de Barcelona (CoMB), palesant l’interès de potenciar
els estudis d’àmbit cultural català, convoca aquest premi mitjançant
l’Arxiu Històric de les Ciències de la Salut (AHCS), amb les
col·laboracions científiques de la Reial Acadèmia de Medicina de
Catalunya, de la Societat Catalana d’Història de la Medicina, de
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i la Salut de Catalunya i de Balears,
de l’Institut Joan Lluís Vives i de l’Institut Ramon Llull sota les següents
BASES:
1. El premi, de caràcter anual, es convoca per a
l’any 2021 amb la dotació de 3.000 euros,
podent optar al mateix tots els interessats en
temes d’història de les ciències de la salut.
2. Els treballs presentats seran originals i inèdits,
no podent ser tesis doctorals íntegres, ni haver
estat presentats a altres premis o publicacions.
El contingut tractarà sobre qualsevol aspecte
relatiu a la història de la medicina i ciències de
la salut dels territoris de llengua catalana.
3. Els originals seran redactats en llengua catalana normativa, acadèmica, amb programa Word,
i tindran una extensió de 200.000 a 230.000
caràcters (amb espais), en model DIN A4 per una
sola cara a dos espais, amb marges de 2,5 cm.
En aquesta extensió han de quedar compreses
les notes, la bibliografia (segons normes
acceptades) i la iconografia. Les notes estaran
numerades en el text i situades a l’acabament
del treball, juntament amb les referències de la
bibliografia i les fonts consultades. L’obra
inclourà al final un índex onomàstic alfabètic,
sense la numeració de les pàgines. La
iconografia haurà de ser original, o de qualitat i
màxima resolució, i caldrà disposar de les
autoritzacions necessàries per a reproduir
cadascun dels elements que la integrin.
4. Els originals, en dos llapis de memòria (2
còpies) i cinc exemplars impresos, podran ser
remesos al CoMB o a qualsevol de les seves
delegacions fins el 17 de setembre de 2021.
S’hi farà constar el nom, l’adreça postal i
telèfon de l’autor o autors (no més de dos),
pel sistema de lema i plica tancada, rebutjantse d’antuvi els que no compleixin aquest
requisit.

5. El premi el lliurarà el president del CoMB en
l’acte de la professió mèdica del Bages, la “Vigília
de Sant Lluc”, en una data que es comunicarà
amb antelació al guanyador o guanyadors, que
hauran d’assistir personalment o per persona
delegada a l’acte d’entrega. El premi podrà ser
declarat desert i en aquest cas el seu import no
serà acumulable al de l’any següent.
6. El jurat serà convocat de forma expressa pel
president del CoMB i en serà secretari el director de l’AHCS.
7. Per la seva condició, els membres del jurat no
podran optar al premi.
8. El treball guardonat quedarà en mans de l’AHCS,
el qual tindrà el dret de publicació dins dels tres
anys següents a la concessió del premi; si en
aquest termini no s’hagués publicat, els drets de
publicació retornaran a l’autor que podrà fer-ho on
decideixi, però amb l’obligació d’esmentar en lloc
destacat el premi aconseguit. Per a l’edició de
l’obra, patrocinada pel CoMB i per Mútuacat,
aquesta s’ajustarà posteriorment a les normes
d’estil i disseny gràfic de les PAHCS, i serà
obligatòria la col·laboració de l’autor o autors. Els
treballs no premiats no seran retornats ni divulgats.
9. Les Bases podran tenir variacions en les
diferents convocatòries.
10. La participació en el concurs implica
l’acceptació total de les Bases i la decisió
inapel·lable del jurat.
11. El cobrament del premi es realitzarà mitjançant
transferència a un compte bancari, del qual sigui
titular el guanyador del guardó. La data límit de
cobrament serà el 31 de desembre de 2021.
Barcelona, novembre de 2020

Per a més informació, contactar amb la Unitat de Participació del CoMB:
Mail: participacio@comb.cat
Telèfon 93 567 88 88 ext. 1803
http://www.comb.cat/cultura i lleure/Arxiu Històric de les Ciències de la Salut
www.historiamedicina.cat

