ACMCB - Premis i estades formatives
Benvolgudes i benvolguts,
Us contactem per informar-vos que la L’Acadèmia (Fundació Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i de Balears) ha obert convocatòries de premis.
MODALITATS
Premi Jordi Gol i Gurina
Premi destinat a homenatjar i fer pública la trajectòria professional i humana d’un metge/metgessa o altre
professional de les ciències de la salut, vinculat a països de parla catalana.
Premi Carolina Meléndez
Premi destinat a reconèixer i divulgar les aportacions que han conduït a un creixement de la professió, ja sigui en
activitats de especial relleu o en el conjunt de la trajectòria professional, d’una/un infermera/er catalana/là o
vinculada/at als Països Catalans.
Premi Josep Trueta
Premi destinat a reconèixer la trajectòria de recerca (individual o per grups de recerca), dins l’àmbit de les ciències
de la salut, que en els últims cinc anys, hagi donat com a fruit una o més publicacions científiques d’arreu del món,
que hom consideri que posseeix les millors qualitats.
Premi Jaume Aiguader i Miró
Premi destinat a reconèixer l’article, treball literari, programa radiofònic o televisiu, vídeo, pel·lícula, gravació o
qualsevol altre mitjà de difusió realitzat en llengua catalana i difós pels mitjans de comunicació de l’àmbit d’actuació
de l’Acadèmia, l’any 2020 que, per la importància sanitària del tema i per l’ interès del seu tractament, sobresurti en
el camp de la divulgació i l’educació sanitàries.
Premi Ramon de Teserach
Premi destinat a reconèixer l’activitat que, en pro de la promoció de la salut, hagi desenvolupat una entitat cívica
sense ànim de lucre.
Premi Josep Davins i Miralles
Premi destinat a guardonar el projecte sobre millora de qualitat dels serveis sanitaris en atenció primària que ja
s’hagi aplicat i del qual es puguin avaluar els resultats.
Premi Joaquim Bonal
Premi destinat a col·laborar en un programa d’activitats d’una ONG, amb seu oficial en l’àmbit geogràfic d’actuació
de l’Acadèmia, en projectes de solidaritat.
PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS
Per correu electrònic a l’adreça de correu premis.academia@academia.cat.
CALENDARI
• 17/01/2021 - Mostra d’interès des del formulari web
• 25/01/2021 - Termini intern d’enviament de propostes a ajuts@vhir.org
• 31/01/2021 - Termini intern presentació sol·licitud

• 01/02/2021 - Termini oficial de la convocatòria
Us recordem que la Unitat de Projectes de Recerca Competitiva no es farà responsable d’aquelles sol·licituds que
no s’hagin realitzat 24 hores abans de la finalització del termini oficial de la convocatòria.
Per més informació podeu consultar la documentació adjunta i vistar la pàgina web de L'Acadèmia.
La Direcció del VHIR recorda que és responsabilitat de cada investigador/a vetllar per la qualitat i la veracitat de les
dades i la documentació que presenta per optar a un ajut competitiu. En ajuts de recursos humans, la persona
candidata que es presenta a la convocatòria queda subjecte per la mateixa obligació. El VHIR podrà comprovar, de
forma aleatòria, una mostra de la informació i la documentació aportada per les persones candidates a optar a ajuts
competitius. En cas de detectar-se que alguna informació o documentació presentada no és verídica o comprovable,
l’òrgan competent del VHIR obrirà un expedient per estudiar el cas i determinar-ne les possibles conseqüències
d’acord amb la gravetat de la disconformitat detectada.
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