
1. Convocatòria
La beca dóna suport a un treball o projecte de recerca i/o 
innovació en l’àmbit de les ciències de la salut desenvolupat 
a la comarca de l’Anoia.
L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament 
de projectes de recerca i innovació per part dels professionals 
de la salut de l’Anoia, projectes relacionats amb la seva tasca 
professional desenvolupada a aquesta comarca.

2. Condicions per a participar i optar al Premi
Només poden optar a aquesta beca els professionals de la 
salut que desenvolupin la seva tasca professional a la 
comarca de l’Anoia en el moment de presentar el seu treball 
o projecte.
Els participants hauran d’acceptar i acatar les presents 
bases, signant-ne un exemplar en prova de conformitat.
La beca s’atorgarà segons el barem indicat en el annex 1
El Jurat podrà declarar el Premi desert si, al seu criteri, 
els treballs presentats no assoleixen la qualitat suficient 
per a fer-los creditors del guardó. 

3. Dotació
La dotació econòmica serà de 1.500,00 euros. 

4. Presentació dels treballs
Per optar a aquesta beca els candidats han de presentar la 
següent documentació, que han d’enviar per correu 
electrònic a la secretaria de l’Acadèmia a l’Anoia 
(f_anoia@academia.cat).

a) Emplenar el formulari i l’acceptació de les bases que 
trobareu a wwww.academia.cat dins l’apartat de beques 
i premis 
b) Fotocòpia del DNI o equivalent i codi de 4 xifres amb 
el que es presenta el treball i tota la documentació 
complementaria
c) Resum estructurat: justificació, objectius, 
metodologia, resultats
d) Relació de despeses associades al projecte per un 
límit mínim de l’equivalent a l’import de la beca
e) Carta dirigida al jurat sol·licitant l'ajut
f) Centre de treball o àmbit on es desenvoluparà el 
treball

h) Tots el documents han de ser anònims amb un 
número o codi de 4 xifres a excepció del punt a i b.

 
5. Termini
El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 31 de 
juliol de 2017.
El projecte s’ha de dur a terme en el període comprès entre 
l’1 d’octubre de 2017 i el 15 de setembre del 2018.

6. Jurat
El Jurat estarà constituït per membres designats per les 
entitats convocants de la NIT de la Professió , a més 
d’experts en temes de salut i específicament a l’àmbit de 
la recerca i la innovació. 
Els membres del jurat no podran optar a LA BECA, ni tan 
sols com a coautors. En cas de voler participar hauran 
d’ésser exclosos del Jurat.
La decisió del Jurat serà inapel·lable i no es permetrà la 
interposició de cap mena de recurs o reclamació contra dita 
decisió. 

7. Exposició i publicació 
En finalitzar el projecte s’ha de presentar obligatòriament 
un resum de l’activitat desenvolupada. La persona becada 
exposarà aquest resum (5m) en el decurs de la següent 
edició de la Nit de la Professió.
En cas que del projecte se’n derivi una publicació, s'ha de 
fer referència al patrocini.

8. Veredicte 
La resolució es farà pública en el decurs de l’acte de La Nit 
de la Professió, el 20 d’octubre de 2017. Els guanyadors 
rebran la totalitat de l’import de la beca en el moment de 
la seva concessió.

9. Acceptació bases
El treball presentat per optar a la Beca Nit de la Professió 
no pot accedir a obtenir el Premi Nit de la Professió. 
La Beca concedida és compatible amb qualssevol altres 
ajudes econòmiques per a la mateixa finalitat.
La participació en la present convocatòria implica 
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista 
serà resolta pels organitzadors.

PER ALS PROFESSIONALS DE LA SALUT DE L’ANOIA

NIT DE LA PROFESSIÓ 2017

Amb el suport de:


