
 

   

 
 
 

XXI Premi a la Millor Comunicació 
 

Jornada de Cloenda curs 2019-2020 
 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premiar una de les comunicacions presentades durant la Jornada de Cloenda del curs 

2019-2020 de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, que es celebrarà a Sitges els 

propers 28 i 29 de maig de 2020.  

 

1. S’atorgarà un primer premi de 650 € a la millor comunicació i 2 accèssits de 450 €. 
Es lliurarà a l’autor/a o autors/es un diploma acreditatiu.  

2. Per aspirar al premi es requereix que el/la primer/a firmant i qui presenti la 
comunicació sigui RESIDENT a data d’1 de maig de 2020 i membre de la SCPiSM i 
s’inscrigui a les Jornades de Cloenda 2019-2020.  

3. Totes les propostes s’han de presentar com a pòster, en format PDF i mida DINA4, 
a la adreça xaviernieves@academia.cat  fins el 10 de maig (inclòs). 

4. Les 10 millors comunicacions seran seleccionades per la seva presentació com a 
comunicació ORAL (10 minuts de durada de l’exposició). Aquestes seran les que 
optin finalment al premi. 

5. La decisió dels pòsters aprovats i dels seleccionats per presentar-los com 
comunicació oral i optar al premi es comunicarà el 18 de maig (inclòs). 

6. Amb totes les presentacions aprovades s’elaborarà una documentació per entregar 
als assistents al congrés i per la seva consulta posterior a la web de la Societat. No 
hi haurà presentació tipus pòster. 

7. Les comunicacions han d’estar basades en treballs propis i no s’admeten revisions 
bibliogràfiques ni casos clínics.  

8. El jurat estarà format per tutors/es del MEF/PEF i membres de la junta actual. 

9. El premi serà lliurat a la Jornada de Cloenda del curs 2019-2020. 

10.  La decisió del jurat serà inapel·lable.  

11.  El premi podrà ser declarat desert. 

12. La presentació al premi comporta l’acceptació de les bases, incloent-hi l’autorització 
per mostrar els treballs a la pàgina web de la Societat. 
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