
1. Convocatòria
S’obre la convocatòria del “Premi Nit de la Professió” 
per a premiar aquells treballs de recerca en l’àmbit 
de la salut desenvolupats a la comarca de l’Anoia. 
Els treballs podran ser inèdits, publicats o acceptats per 
a publicar, i/o presentats en qualsevol esdeveniment 
científic en el termini dels dos darrers anys.

2. Condicions per a participar i optar al Premi
Poden participar en aquesta convocatòria 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, de forma individual 
o bé col·lectiva formant un equip de treball. 
Els participants hauran d’acceptar i acatar les presents 
bases, signant-ne un exemplar en prova de 
conformitat.

3. Dotació
L’import del Premi és de 1.500 €.  
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. 

4. Presentació dels treballs
Per optar a aquest premi 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 lletres 
amb el que es presenta el treball i tota la 
documentació complementària
c) Resum estructurat: justificació, objectius, 
metodologia, resultats i conclusions

d) Tots el documents han de ser anònims amb un 
codi de 4 lletres, a excepció del punt a i b.

5. Termini
El termini de presentació dels treballs finalitzarà el 
proper 31 de juliol de 2017.

6. Publicació del treball Premiat
La propietat intel·lectual dels treballs pertany al seu 
autor o autors. 
Si en el termini d’un any el treball no ha estat publicat 
en cap mitjà de divulgació científica, l’autor / autors 
podran sol·licitar la publicació als Annals de Medicina  
de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i 
Balears

7. 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 al Premi, 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. 

8. Veredicte
El Jurat emetrà al seu veredicte en el decurs de la Nit 
de la Professió, el 20 d’octubre de 2017 i haurà 
notificat amb suficient antelació els finalistes.

9. Acceptació bases
La participació en la present convocatòria implica 
l’acceptació d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no 
prevista serà resolta pels organitzadors.
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