
 

 

 

BASES de la BECA ALLERGY THERAPEUTICS (PUBLIBECA) de la SCAIC 

 

La Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica convoca per a l’any 2019 la Beca 

Allergy Therapeutics (Publibeca) per al millor treball presentat per un soci de la SCAIC a 

un congrés o reunió científica nacional o internacional durant el curs acadèmic 2018-2019. 

L’objectiu de la Publibeca és ajudar l’autor a transformar la comunicació presentada en 

una publicació. Per fer-ho es formarà l’autor a través d’una assessoria personalitzada i 

pràctica i se li assignarà un “medical writer” que l'acompanyarà durant tot el procés fins a 

la redacció del manuscrit final. L'autor assumirà el compromís d'enviar periòdicament els 

avenços del manuscrit per a la seva avaluació. Un cop revisat, es redactarà un nou 

informe amb els ajustos a realitzar i així successivament fins a obtenir la versió final, que 

serà revisada per un traductor nadiu especialitzat. Finalment s'assessorarà l'autor per tal 

de seleccionar la revista més adequada i se li donaran les instruccions pertinents sobre el 

procediment per a l'enviament del manuscrit.  

 

REQUISITS NECESSARIS 

1. Tindran accés al premi els socis de la SCAIC que siguin 1er autor d’una 

comunicació/pòster presentada o acceptada a un congrés nacional o internacional  

del curs acadèmic 2018-2019 (entre l’01 de novembre de 2018 i el 31 d’octubre de 

2019) 

2. Només s’admetrà una sol·licitud per comunicació/pòster 

3. Remetre una sol·licitud via email a la secretària de la SCAIC, Dra. Vanesa 

González  (secretariascaic@gmail.com) adjuntant:  

a. Una breu presentació de l’autor (breu currículum acadèmic, àrees d’interès i 

treballs realitzats o en procés) (<250 paraules)  



 

 

b. Còpia del mail confirmatori de comunicació/pòster  acceptat.  

c. Còpia del resum (tal i com s’ha presentat al congrés/reunió científica).  

d. Es pot aportar material suplementari al del resum per a que el jurat pugui 

avaluar millor el treball.  

e. Un telèfon de contacte  

4. El termini d’admissió de sol·licituds finalitza el 15 de setembre de 2019. 

5. Poden optar els treballs premiats en una altre beca o premi del curs acadèmic 

2018-2019 

 

CONDICIONS GENERALS 

1.   Un jurat composat pels membres del Comitè Científic de la Societat Catalana 

d’Al·lèrgia Immunologia Clínica i representants del departament científic d’Allergy 

Therapeutics s’encarregarà d’avaluar les sol·licituds presentades i decidirà 

mitjançant votació la concessió de la beca. En el supòsit de que el jurat no 

consideri els projectes presentats amb la suficient qualitat científica, declararà la 

beca deserta. 

2. La resolució del jurat es donarà a conèixer durant la sessió inaugural del curs 

acadèmic 2019-2020 de la SCAIC. Els candidats han de ser-hi presents per 

recollir la beca personalment. 

 

 


