
CONVOCATÒRIA A PREMI DE LA 
SOCIETAT CATALANA DE MEDICINA FÍSICA I REHABILITACIÓ 

 
La Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació convoca l'adjudicació de tres 
modalitats de premi de recerca. Premi de recerca de la Societat Catalana a la XXIX 
Jornada d'actualització de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 
(SCMFiR) que se celebrarà l’Hospital Universitari Vall d’Hebron el 26.04.2019. El 
premi per residents de la SCMFiR. I per últim el premi de casos clínics de residents de 
la darrera sessió ordinària de la SCMFiR. 
 
Data límit d’entrega a la Secretaria tècnica: 30 de març de 2019. 
 
Data confirmació acceptació: 12 d’abril de 2019. 
  
1. Premi de recerca de la SCMFiR , al millor treball presentat a les jornades 
d'actualització en Rehabilitació. (1000€) 
2. Premi per residents de la SCMFiR. al millor treball presentat a les jornades 
d'actualització en Rehabilitació. (500€).  
3. Premi de casos clinics per residents en format pòster. Casos clínics presentats 
ens format pòster per residents amb un premi de 300 € al millor treball.  
 
1. Premi SCMFiR al millor treball de recerca  
 
Bases:  
 

1. A l'encapçalament s'haurà de fer constar a quin premi opten. 
2. Les comunicacions / treballs, hauran de ser originals no podent haver estat 

prèviament presentats ni publicatsa cap altre fòrum. 
3. El contingut del treball no podrà contenir informació directa respecte els autors, 

centre on s'ha realitzat o zona d'intervenció. 
4. Per optar al premi és imprescindible presentar-ho com a comunicació. Almenys 

l'autor principal o ponent, ha de ser soci de la SCMFiR de l'Acadèmia. 
5. El treball només es podrà presentar a una única modalitat de premi. 
6. L'enviament per optar a premi es realitzarà per correu electrònic a la secretaria 

tècnica (enricclarella@academia.cat) i en el període indicat. S'ha d'incloure 3 
arxius diferenciats: 

a) Abstract 
b) Treball complet que s'identificarà amb un LEMA triat pels autors. 
c) Autors / Lema / Ponent: Autors amb el lema del treball 

7. D'aquesta manera, el comitè científic rebrà de la Secretaria Tècnica els arxius, 
abstract per l'acceptació del treball com a comunicació i treball íntegre per la 
valoració del Premi, quedant cegat sobre els autors del treball. 

8. La comissió avaluadora estarà formada pel comitè científic de les Jornades.  
9. La decisió de la comissió serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte 

d'interès, cap membre del tribunal avaluarà Comunicacions / Treballs a les que 
hagi assessorat o procedeixin del seu centre de treball. 

10. Els premis seran lliurats juntament amb la resta de premis otorgats a la XXIX 
Jornada d'actualització de la Societat Catalana de Medicina Física i 
Rehabilitació al responsable de la Comunicació / Treball, i tributaran segons la 
legislació vigent. 

11. Els Premis es podran declarar deserts si no es presenten treballs o no 
compleixen els requisits. 
 

 



 
 
 
2. Premi per residents de la SCMFiR. 
 
Bases:  
 

1. A l'encapçalament s'haurà de fer constar a quin premi opten. 
2. El treball haurà de ser realitzat i presentat únicament per metges residents.  
3. Les comunicacions / treballs, hauran de ser originals no podent haver estat 

prèviament presentats ni publicats a cap altre fòrum.  
4. El contingut del treball no podrà contenir informació directa respecte els autors, 

centre on s'ha realitzat o zona d'intervenció. 
5. L'enviament per optar a premi es realitzarà per correu electrònic a secretaria 

tècnica (enricclarella@academia.cat) i en el període indicat. S'ha d'incloure 3 
arxius diferenciats: 

a) Resum 
b) Treball complet que s'identificarà amb un LEMA triat pels autors. 
c) Autors / Lema / Ponent: Autors amb el lema del treball 

D'aquesta manera, el comitè científic rebrà de la Secretaria Tècnica els arxius, 
resum per l'acceptació del treball com a comunicació i treball complet per la 
valoració del Premi, quedant cegat sobre els autors del treball. 

6. La comissió avaluadora estarà formada  pel comitè científic de les Jornades. Es 
valorarà les comunicacions / treballs d'acord amb els següents criteris: resum, 
objectius, material i mètode, resultats, discussió, conclusió, bibliografia, 
aplicabilitat i rellevància clínica. 

7. La decisió de la comissió serà inapel·lable. En prevenció de qualsevol conflicte 
d’interès, cap membre del tribunal avaluarà Comunicacions / Treballs a les que 
hagi assessorat o procedeixin del seu centre de treball.  

8. El premi serà lliurat a la XXIX Jornada d’actualització de la Societat Catalana 
de Medicina Física i Rehabilitació al responsable de la Comunicació / Treball, i 
tributarà segons la legislació vigent.   

9. Per optar al premi és imprescindible presentar-ho com a 
comunicació. Almenys l'autor principal o ponent, ha de ser soci de 
la SCMFiR de l'Acadèmia. L’autor principal ha d´estar inscrit a la Jornada. 

10. Els Premis es podran declarar deserts si no es presenten treballs o no 
compleixen requisits. 

11. El treball només es podrà presentar a una única modalitat de premi. 
 

 3. Premi casos clínics per a residents 
 
La Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació convoca el premi CASOS 
CLÍNICS PER RESIDENTS. L’objectiu d’aquesta iniciativa és el foment de la formació i 
l’ investigació durant el període de formació, així com, l’ assistència i participació a les 
sessions ordinàries de la Societat.  
 
Bases:  

1. Optaran a premi el casos clínics realitzats per un resident, fent constar a 
l´encapçalament que s´opta al premi de residents, i enviat a la secretaria 
tècnica (enricclarella@academia.cat) i en el període indicat. S'han d'incloure 3 
arxius diferenciats: 

a) Resum 



b) Treball complet que s'identificarà amb un LEMA triat pels autors. 
c) Autors / Lema / Ponent: Autors amb el lema del treball 

D'aquesta manera, el comitè científic rebrà de la Secretaria Tècnica els arxius, 
resum per l'acceptació del treball com a comunicació i treball complet per la 
valoració del Premi, quedant cegat sobre els autors del treball. 

2. La temàtica serà lliure i el model de la presentació serà en format de pòster 
electrònic (90cmx120cm). De tots els treballs enviats se’n seleccionaran 4 que 
seran exposats com a comunicació (7 minuts) a la última Sessió ordinària de la 
Societat.  

3. Els treballs han de ser originals i no poden haver estat presentats ni publicats a 
cap altre fòrum. 

4. El comitè avaluador estarà format pels membres del comitè científic de la 
SCMFiR.  

5. S’otorgarà un premi de 300 euros a nom del firmant del treball, que tributarà 
segons la legislació vigent.  

6. Els finalistes seran informats després de la presentació a la darrera sessió i els 
guanyadors seran oficialitzats el mateix dia de la presentació. La desició del 
jurat serà inapel·lable. En prevenció a qualsevol conflicte d’interès, cap 
membre del tribunal valorarà aquells treballs presentats a premi que hagi 
assessorat o que procedeixin del seu centre de treball.  

7. Almenys l´autor principal haurà de ser membre de la SCMFiR i acreditar que ha 
assistit a un mínim del 50% de les sessions ordinàries.  

8. Data límit d’entrega: el dia 30 març del 2019.  
  


