PREMI MANEL BASELGA
Premi al millor treball sobre

Experiències pràctiques d'intervencions en salut laboral
convoca:
Associació Catalana de Salut Laboral

Bases de la convocatòria:
tema:
dotació:
requisits:

EXPERIÈNCIES PRÀCTIQUES D'INTERVENCIONS EN SALUT LABORAL
[Exemples: sistema de gestió de la prevenció, intervencions preventives, vigilància de la salut i protocolització
de les accions sanitàries, organització de l’assistència urgent dels treballadors, intervencions de promoció de
la salut, revisió i investigació de problemes en salut laboral, avaluació d’intervencions preventives, etc… ]
Tres mil euros (3.000 €)







termini de
presentació:
jurat:
veredicte:
lliurament:
difusió:

El treball haurà de ser inèdit i escrit tot seguint les normes de publicació de la revista de la SCSL
“Archivos de Prevención de Riesgos Laborales” en algun dels formats que preveuen (originals, estudi de
casos, revisions, articles d’opinió, etc.).
Els originals s’hauran de presentar per quintuplicat, amb sense signatura i absolutament anònims, i
s'identificaran mitjançant la plica.
La plica serà un sobre blanc de format carta, tancat i lacrat. A l'exterior s'hi escriurà exclusivament el nom
del treball i a l'interior hi constarà el nom, adreça completa i telèfon de l'autor o del primer signant si n'hi
ha més d'un. Nom de l’empresa i/o institució i lloc de treball dels autors.
Els originals del treball i la plica s'enviaran, dins d’un sobre de format A4, a l’Associació Catalana de Salut
Laboral.
Els treballs podran ser redactades en català o castellà.
Els autors, o una persona designada per ells com a representant, hauran d’assistir a l’acte de lliurament
del Premi.

4 de març de 2021
El Premi serà atorgat per un jurat constituït per la Junta de Govern de l’Associació Catalana de Salut Laboral.
El veredicte del Jurat serà inapel·lable i, si ho considera oportú, el Premi es podrà declarar desert. El Jurat si
ho creu convenient podrà donar ex-aequo el premi a dos dels treballs presentats que es repartiran, a parts
iguals, l’import de la dotació.
La proclamació i lliurament del Premi es farà en l’Acte d’entrega dels Premis de l’Acadèmia
L’Associació Catalana de Salut Laboral es reserva el dret d’enviar tots els treballs presentats per a la seva
possible publicació d’acord a les normes de la revista “Archivos de Prevención de Riesgos Laborales”. es
posarà en contacte amb els autors abans d’iniciar el procés d’avaluació per la publicació.

informació:
Associació Catalana de Salut Laboral
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears

Major de Can Caralleu, 1-7 08017 Barcelona
scsl@academia.cat

Tel: 93 203 10 50

