BASES DELS PREMIS CAMFiC 2019
1.
Objectius
En el seu XXVII Congrés, la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària –
CAMFiC– vol reconèixer i premiar els i les professionals més destacats de l’especialitat de
Medicina de Família i Comunitària (MFiC). Amb aquest objectiu convoca els Premis
CAMFiC en les següents categories:
•
•
•
•
•

Premi a la tasca docent en MFiC.
Premi a la tasca universitària en MFiC.
Premi a la tasca investigadora en MFiC.
Premi a la tasca innovadora en MFiC.
Premi a la trajectòria professional en MFiC.

2.
Participació
Poden participar-hi especialistes en MFiC que siguin socis o sòcies de la CAMFiC.
Les propostes es poden presentar a diverses categories, però només podran ser premiades
en una d’elles.
Els participants poden guanyar el premi en una categoria determinada en una sola ocasió.
En les dues edicions següents, guanyadores i guanyadors d’una edició no podran optar als
premis, en cap categoria.
3.
Termini de presentació
El termini per presentar les propostes als premis és el dia 20 d'octubre del 2019 fins les
23:59.
4.
Autoria de les propostes
La Junta Directiva de la CAMFiC, els grups de treball de la CAMFiC, les vocalies territorials i
tots els socis i sòcies de la CAMFiC poden proposar d’altres socis i sòcies als Premis
CAMFiC en les seves diferents categories.
5.
Presentació de propostes
Les propostes als premis s’enviaran mitjançant correu electrònic a la secretaria de la
CAMFiC (secretaria@camfic.org).
Cada proposta constarà de:
•
Dades de la persona o grup que fa la proposta:
o
Nom i cognoms o nom del grup i persona de contacte.
o
Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
o
Premi que es proposa.
o
Justificació i repercussió de la proposta (màxim: 250 paraules).
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•

Dades de la persona que opta al premi:
o
Nom i cognoms.
o
Adreça de correu electrònic i telèfon de contacte.
o
Lloc de naixement i població on treballa.
o
Premi al qual opta.
o
Curriculum vitae (màxim: 500 paraules).

6.
Jurat
Les propostes presentades i que s’ajustin a aquestes bases seran valorades per un jurat
constituït per la Junta Permanent de la CAMFiC i especialistes en temes de salut i,
específicament, de l’àmbit de la recerca i la innovació. Els membres del jurat no podran
optar als premis (si desitgen participar-hi, hauran d’ésser exclosos del jurat).
7.
Criteris d’avaluació
El jurat avaluarà les propostes que s’ajustin a aquestes bases atenent els següents criteris:
•
Formació acadèmica.
•
Situació professional actual.
•
Activitats anteriors de caràcter científic.
•
Activitats anteriors de caràcter professional.
•
Publicacions en revistes indexades a Medline (PubMed), en el Butlletí de la CAMFiC
i obra editorial.
•
Ponències i comunicacions a congressos.
•
Pertinença a la Junta Directiva de la CAMFiC.
•
Pertinença als grups de treball de la CAMFiC.
•
Altres mèrits (participació en el comitè organitzador o científic de congressos...).
•
Mèrits específics de cada categoria i que seran valorats pel jurat.
8.
Resolució
La resolució d’aquesta convocatòria i la comunicació a les guanyadores i els guanyadors es
realitzarà el dia 21 d’octubre del 2019, mitjançant un correu electrònic a la persona
premiada.
Els premis es lliuraran en el XXVII Congrés de la Societat Catalana de Medicina Familiar i
Comunitària. Durant els dies posteriors a l’acte de lliurament, els Premis CAMFiC es
publicaran a la pàgina web de la CAMFiC.
El premi té caràcter honorífic i no comporta dotació econòmica.
Qualsevol categoria dels Premis CAMFiC podrà declarar-se deserta si el jurat determina
que les propostes candidates no reuneixen els mèrits adients.
La decisió del jurat serà inapel•lable i no es permetrà la interposició de cap mena de recurs
o reclamació contra aquesta decisió.
9.
Acceptació de les bases
La participació en els Premis CAMFiC implica l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
L'incompliment d’aquestes bases comporta l’exclusió dels Premis CAMFiC.
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