
  
 

BASES DELS PREMIS CAMFiC 2021 
 1. Objectius 

La Societat Catalana de Medicina de Família i Comunitària –CAMFiC– vol 
reconèixer i premiar els professionals més destacats de l’especialitat de Medicina 
de Família i Comunitària (MFiC), per això, convoca les següents categories de 
Premis CAMFiC: 

• 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 tots i totes els i les especialistes en MFiC socis i sòcies de la 
CAMFiC. 

Es poden presentar propostes simultànies a cada una de les diferents categories, 
però només podran ser premiats en una d’elles. 

Els participants únicament poden guanyar el premi d’una mateixa categoria en 
una sola ocasió. 

Els guanyadors no podran optar en un termini de dos convocatòries. 

  

3. Termini de presentació 

El termini per presentar les propostes als premis serà fins el 31 de març del 2022. 

  

4. Autoria de les propostes 

La Junta Directiva de la CAMFiC, els Grups de Treball de la CAMFiC, les Vocalies 
Territorials i qualsevol soci o sòcia de la CAMFiC poden proposar d’altres socis i 
sòcies als premis CAMFiC   

 

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: 

 Dades de la persona o grup que fa la proposta: 
o Nom i cognoms 
o Correu electrònic i telèfon de contacte 

 Premi que proposa 
o Justificació i repercussió de la proposta (màxim: 250 paraules) 

 Dades de la persona que opta al premi: 
o Nom i cognoms 
o Correu electrònic i telèfon de contacte 
o Lloc de naixement i població on treballa 
o Premi al què opta 
o Currículum Vitae (màxim: 500 paraules). 

  
 6. Jurat 

Les propostes presentades que s’ajustin a aquestes bases seran valorades per un 
jurat constituït per la Junta Permanent de la CAMFiC i experts en temes de salut i 
específicament a l’àmbit de la recerca i innovació. Els membres del Jurat no 
podran optar al premi. En cas de voler participar hauran d’ésser exclosos del Jurat. 

  

 7. Criteris d’avaluació 

El Jurat avaluarà les propostes que s’ajustin a les bases aquí descrites atenent als 
següents criteris: 

• Formació acadèmica. 

• Situació professional actual. 

• Activitats anteriors de caràcter científic. 

• Activitats anteriors de caràcter professional. 

• Publicacions en revistes indexades en Medline o PuBMED, obra editorial  i el 
Butlletí de la CAMFiC. 

• Ponències i comunicacions a congressos. 

• Pertinença a Junta de CAMFiC. 

• Pertinença als Grups de Treball CAMFiC. 

• Altres mèrits (Participació en Comitè Organitzador i/o Científic de Congressos...). 

• Mèrits específics a cada categoria i que seran valorats pel Jurat. 

 

 



  
 

 

8. Resolució 

La resolució d’aquesta convocatòria i la comunicació als guanyadors es realitzarà 
el 7 d’abril del 2022, via correu electrònic a la persona premiada. 

Els premis s’entregaran en un acte de lliurament durant el desenvolupament 
del Congrés de la CAMFiC 2022 a Girona. Durant els dies posteriors a l’entrega 
dels premis CAMFiC es publicaran a la pàgina web de la CAMFiC. 

El premi té caràcter honorífic i no comporta dotació econòmica. 

Qualsevol categoria de Premis CAMFiC podrà declarar-se deserta en cas que el 
Jurat determini que la proposta de la candidatura no reuneix la valoració 
suficient. 

La decisió del Jurat serà inapel·lable i no es permetrà la interposició de cap mena 
de recurs o reclamació contra dita decisió. 

  

9. Acceptació de les bases 

La participació en els Premis CAMFiC implica l’acceptació íntegrament de les 
bases presents. 

L'incompliment de les bases comporta l’exclusió del participant dels Premis 
CAMFiC. 

 
 


