
 

ACTE DE CLAUSURA DEL CURS ACADÈMIC 2020-2021 

     FILIAL DEL MARESME DE L’ACADÈMIA 

LLIURAMENT DE BEQUES I PREMIS 

 

10 de Juny de 2021 - 18:30h   
 

Centre Cívic La Fàbrica  

C/ Domènech Carles, nº 21. Cabrils – 08348 
 

A la finalització de la XXIV Jornada de Recerca al Maresme, s’efectuarà l’acte de clausura del curs acadèmic de la 
Filial del Maresme, en el transcurs del qual s’atorgaran els premis i les beques a la recerca co-participades per les 
institucions que col•laboren amb la Filial de l’Acadèmia: 

 
 3 Premis amb la finalitat de donar a conèixer la tasca de recerca la recerca científica efectuada per 

professionals de la salut de la Comarca del Maresme: 
- En l’àmbit hospitalari. 
- En l’àmbit d’ atenció primària.  
- Accèssit per la investigació feta i presentada per residents en formació en qualsevol àmbits. 

 
 Premi  “Col•legi de Metges de Barcelona” a la millor Publicació presentada per metges col·legiats al 

CoMB. 

 
 Premi “Filial del Maresme” a la millor Publicació presentada per titulats en Ciències de la Salut. 

 
 Premi “Col·legi de Metges de Barcelona” a la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 

2019-2021, per metges col·legiats al CoMB. 
 
 Premi “Filial del Maresme” a la millor Tesi Doctoral presentada en els Cursos Acadèmics 2019-2021, per 

professionals de la Salut. 

 
 VII Premi “Eduardo Zarate” als fets o trajectòries professionals que hagin influït en la millora dels nivells 

científics, tècnics i/o assistencials de la salut mental al Maresme. 
 

 Premi “Jaume Esperalba i Terrades” a la trajectòria professional o a entitats de la comarca. 
 
 2 Premis als millors treballs de grau en infermeria de l’Escola Superior de Ciències de la Salut 

Tecnocampus amb la finalitat de donar a conèixer i alhora premiar la tasca dels futurs professionals del Grau en 

Infermeria. 
 
 Beca “Gonçal Calvo i Queraltó” per a l’ajuda a la recerca en atenció primària coparticipada per la Filial del 

Maresme de l’Acadèmia, la vocalia del Maresme de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària 
(CAMFiC) i la Junta Comarcal del Maresme del CoMB. 

 
 Beca per a l’ajuda a la recerca en infermeria coparticipada per la Filial del Maresme de l’Acadèmia, el 

Consorci Sanitari del Maresme (CSdM)  i la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS). 

 
 Beca per a l’ajuda a la recerca en atenció hospitalària i/o sociosanitària coparticipada per la Filial del 

Maresme de l’ Acadèmia, la Junta Comarcal del Maresme del CoMB, el Consorci Sanitari del Maresme (CSdM) i 
la Corporació de Salut Maresme i la Selva (CSMS). 

 
Amb la col·laboració de: 
 
 


