
Premi: 
A LA RECERCA CIENTÍFICA EFECTUADA EN LA 

COMARCA DEL MARESME. ÀMBITS 1 I 2.  
 
 
 
JUSTIFICACIÓ: 
 
La Filial del Maresme promou un espai per donar a conèixer als professionals de la 
Salut, els treballs de recerca que s’hagin realitzat en centres de la nostra comarca. 
Enguany s’organitza conjuntament amb el Consorci Sanitari del Maresme. 
S’estableixen dos àmbits de presentació:  
 Àmbit 1: Treballs de recerca de major interès en atenció primària de salut, 

socio-sanitària,  farmàcia i altres centres. 
 Àmbit 2: Treballs de recerca de major implicació en l’àmbit hospitalari del 

Maresme.  
 
 
OBJECTIU:  
 
1 Donar a conèixer els estudis que professionals de les Ciències de la Salut  hagin 

fet en centres de la nostra Comarca  en els darrers 2 anys (2016-2018), ja 
acabats o en fase de conclusions (epidemiològics, clínics o experimentals) 
excloent-ne els resultats preliminars. Es donarà prioritat als estudis que hagin 
plantejat prèviament una hipòtesi de treball i que pretenguin respondre una 
pregunta de recerca concreta, per sobre d’altres treballs descriptius d’activitat o 
programes assistencials. Es pot presentar qualsevol treball de recerca que s’hagi 
comunicat en congressos, jornades o publicat durant aquest període.  

2 Refermar lligams entre diversos àmbits de les Ciències de la Salut (metges, 
diplomats d’infermeria, d’assistència primària, socio-sanitària o hospitalària, 
biòlegs, farmacèutics, psicòlegs, etc.) en els camps de la recerca.  
La bona progressió de les darreres jornades ens motiva a augmentar el llindar 
d’exigència en la qualitat dels treballs. 

 
 
REQUISITS:  
 
 Els autors han d’haver efectuat els treballs en els centres de la Comarca del 

Maresme. En el cas d’estudis multicèntrics l’investigador principal també ha de 
treballar en la Comarca i l’estudi s’haurà d’haver generat a partir del seu lloc 
de treball. 

 
 El resum del treball, en els idiomes oficials de Catalunya, s’enviarà per e-mail a 

la Secretaria de la Filial del Maresme: f_maresme@academia.cat adreçats a 
àmbit 1 ó 2, en un arxiu Word marges 2,5 lletra Arial 10 en dues pàgines. 
En la primera hi constarà el títol del treball, el nom o noms dels autors (màxim 
de 8) subratllant qui fa la presentació, centre de treball, telèfon de contacte i 
adreça electrònica. En la segona el resum estructurat en títol del treball, 
introducció, objectius, material i mètode, resultats i conclusions (límit d’ 
aproximadament 600  paraules).  

 
 
 Pel premi a la millor comunicació presentada per un resident, aquest 

haurà d’indicar l’any i especialitat MIR. 
 
 

 DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE TREBALLS: 
22 d’abril de 2018 


