
 
 
 

PREMI DE LA SOCIETAT CATALANA D’HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA 2018-2019 
A LA MILLOR COMUNICACIÓ PRESENTADA AL LX CONGRESO DE SEHH - XXXIV 

CONGRESO DE LA SETH (Granada, 11-13 d’octubre de 2018) 
 
 
1. Objectiu 
La Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia convoca un premi a la millor 
comunicació presentada al LX Congreso de la SEHH - XXXIV Congreso de la SETH que 
hagi estat realitzada per membres de la Societat Catalana d’Hematologia i 
Hemoteràpia. 

Es convoca: 
- Un  primer premi per un treball que tingui com a primer signant un metge que en 
el moment del tancament de la convocatòria sigui resident de l’especialitat 
d’Hematologia i Hemoteràpia o un metge especialista en Hematologia i 
Hemoteràpia que hagi finalitzat la seva residència de l’especialitat després de 
desembre de 2014 
- Un  accèssit per un treball que tingui com primer signant un metge que en el 
moment del tancament de la convocatòria sigui resident de l’especialitat 
d’Hematologia i Hemoteràpia o un metge especialista en Hematologia i 
Hemoteràpia que hagi finalitzat la seva residència de l’especialitat després de 
desembre de 2014 
 

2. Requisits 

 Treballs presentats (oral o pòster) a la LX Congreso de la SEHH - XXXIV Congreso 
de la SETH a Granada (11-13 d’octubre de 2018).  

 Que l’autor demani a la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia optar a 
aquest premi mitjançant una carta de sol·licitud i acceptació de les bases del 
premi. 

 El primer autor del treball ha de ser membre de la Societat Catalana 
d’Hematologia i Hemoteràpia o haver sol·licitat ser membre abans de la data de 
la finalització del termini de presentació del premi. 

 El primer autor ha de ser resident o haver finalitzat la residència després de 
desembre de 2014. 

 En el cas de ser premiats, els sol·licitants es comprometen a presentar el treball 
com una comunicació oral a la sessió ordinària de la Societat Catalana 
d’Hematologia i Hemoteràpia del dia 2 d’abril de 2019. 

 
3. Dotació 
El primer  premi té una dotació de 2.000 euros i el premi accèssit de 1.000 euros.  
 



4. Límit de sol·licitud 
La data límit per enviar les sol·licituds és el 13 de març de 2019 a les 24:00 hores. 
 
5. Documentació 
Una carta de sol·licitud en la qual es faci constar que es presenta per optar al “PREMI 
DE LA SOCIETAT CATALANA D’HEMATOLOGIA I HEMOTERÀPIA CORRESPONENT AL 
CURS 2018-2019 A LA MILLOR COMUNICACIÓ PRESENTADA A LA LX CONGRESO DE LA 
SEHH - XXXIV CONGRESO DE LA SETH (Granada, 11-13 d’octubre de 2018)” així com l’ 
acceptació de les bases del premi, el nom i lloc de treball del sol·licitant i  la data de 
finalització de la seva residència en Hematologia i Hemoteràpia, si no es resident. 
Un resum de la comunicació presentada a la  LX Reunión de la SEHH - XXXIV Congreso 
de la SETH.  
La Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia podrà reclamar les certificacions 
que consideri oportunes. 

 
6. Valoració  
La valoració serà realitzada per una comissió científica designada per la Junta Directiva 
de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia. 
La comissió podrà declarar desert el premi quan consideri que les comunicacions 
presentades no tenen la qualitat suficient. La comissió tindrà en compte la rellevància 
científica i l’originalitat de la investigació, i respondran a criteris d’independència i 
objectivitat. Les decisions de la comissió es consideraran inapel·lables. 
 
7. Adjudicació 
Els treballs premiats es donaran a conèixer públicament a la pàgina web de la Societat 
(http://webs.academia.cat/societats/hemato/) el 20 de març de 2019. 
Els premis s’entregaran als primers autors a la sessió de la Societat Catalana 
d’Hematologia i Hemoteràpia del dia 2 d’abril de 2019.   
 
8. Sol·licituds 
Les sol·licituds han de dirigir-se exclusivament per correu electrònic a la Secretaria de 
la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia (jaumesole@academia.cat). 
El correu electrònic ha de contenir tota la documentació requerida com a documents 
adjunts en format pdf. El nom de cada arxiu ha de començar amb el primer cognom del 
sol·licitant. 
 
9. Per fer-se membre de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia 
Si el sol·licitant no és soci de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de 
Balears ha de sol·licitar (a la web: http://webs.academia.cat/societats/hemato/) fer-se 
soci seleccionant la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia a la casella 
corresponent del formulari. 
Si el sol·licitant ja és soci de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i de Balears 
però no ho és de la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia, ha de trametre un 
correu electrònic a l’adreça academia@academia.cat notificant la seva voluntat de 
pertànyer a la Societat Catalana d’Hematologia i Hemoteràpia. 
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