1ª EDICIÓ –PREMI CAMFiC
AL MILLOR ARTICLE PUBLICAT EN UNA REVISTA INDEXADA DE
MEDICINA FAMILIAR I COMUNITÀRIA EN EL 2021
La Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (CAMFiC) institueix aquest
Premi que es concedirà de manera anual, i que vol premiar al millor article publicat
en una revista indexada sobre medicina Familiar i Comunitària i que estigui redactat
per un primer autor, soci/sòcia de la CAMFiC.
Es nomenarà un Jurat que estarà format per membres de la CAMFiC, a petició del
seu President. Els components signaran una declaració responsable d’absència de
conflictes d’interès pels originals candidats al premi.
En aquesta edició, el premi es concedirà durant l'acte de lliurament de premis de
l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. S’informarà oportunament
de la data, prevista pel Maig de 2022
El premi pot ser declarat desert, si a criteri del Jurat cap article original reuneix els
requisits de qualitat suficient.
REQUISITS:
1. El primer autor (o autor de correspondència, segons procedeixi) ha de ser
soci/sòcia de la CAMFiC en actiu, el dia que es publiqui la convocatòria.
2. L’article (original) ha d’estar publicat durant l’any anterior a la convocatòria en
curs, en aquest cas, en l’any 2021
3. La revista biomèdica haurà de ser de l’àmbit de la Medicina Familiar i
Comunitària o de l’Atenció Primària en la seva categoria editorial, i estar
indexada independentment de l’idioma propi de la revista científica.
DOCUMENTACiÓ:




Carta de Presentació de l’aspirant.
Currículum Vitae Normalitzat de l’aspirant, en format FIS o FECYT.
Un exemplar del Manuscrit Original. En cas de ser una revista Open Access,
un exemplar del Manuscrit. En el cas de tractar-se d’una revista sense accés
obert a la publicació, caldrà enviar la referència corresponent (verificable per
PubMed) i el Manuscrit enviat a la revista.

La data límit d’enviament de candidatures es el proper 1 d’Abril de 2022.
Cal enviar les propostes i la documentació al correu: informans@camfic.org.

