
Benvolguts i benvolgudes: 

Aquest any, en l’assemblea ordinària de la SCACVE de maig, es va procedir a la 

renovació parcial de la Junta Directiva i Comitè Científic. L’actual Junta Directiva i Comitè 

Científic volen continuar, i fins i tot ampliar, la política de concessió de premis i beques, i de 

promoure cursos, taules rodones o sessions científiques internacionals al congrés anual, que 

ajudin a créixer als socis en l’àmbit de la nostra especialitat.  

Totes aquestes activitats, no obstant, suposen un esforç econòmic important per a la 

nostra Societat i de dedicació per totes aquelles persones que organitzen o imparteixen 

tasques docents. La presència àmplia de membres de la nostra Societat a les activitats 

científiques que es desenvolupen és un dels objectius principals de la SCACVE. Al darrera 

d’aquest esperit no hi ha només tot allò que els assistents poden aprendre sinó també, i molt 

especialment, el que ens poden espontàniament aportar en el marc de diàleg i fair play que 

tant caracteritza les sessions de la nostra societat. Tots els socis, no cal dir-ho, poden ser 

partícips de les activitats científiques en la mesura que ho desitgin. No obstant això, creiem 

que no tindria massa sentit recompensar amb ajuts per la mobilitat, per l’assoliment d’un títol 

europeu o simplement per a formació continuada, ajuts q sovint equivalen a la quota de molts 

anys de soci, a aquelles persones que, tenint la possibilitat, no participen d’aquest objectiu 

solidari. 

Es voluntat de la Junta actual, i mentre sigui econòmicament viable, i ja us assegurem 

que estem fent el possible per a que això sigui així, fer extensius els ajuts de mobilitat, de 

formació continuada o per a la consecució del Board europeu, a TOTES aquelles persones que 

ho necessitin amb l’únic requisit de ser solidaris amb l’objectiu esmentat anteriorment. Així 

doncs, i en aquest sentit, us fem a mans la nova reglamentació de premis i beques. 

 

Beca mobilitat de la SCACVE 

S’atorgarà una beca de mobilitat de 2.000 euros a tot aquell resident MIR de 4t any d’una 

Unitat Docent d’ACV de Catalunya que vulgui fer una rotació externa durant R5 en una 

institució sanitària o de recerca fora de Catalunya d’un mes de duració com a mínim, sigui 

d’interès per a la seva formació com a angiòleg/cirurgià vascular/endovascular, ho sol·liciti al 

Secretari durant el mes previ al congrés de la SCACVE i compleixi els requisits següents: 

1. Ser soci de la SCACVE des de Setembre del primer any de Residència MIR i estar al 

corrent de les quotes de la societat. 

2. Assistir a un mínim de 4 de les 7 de reunions mensuals (curs pre-sessió + sessió 

ordinària) de cada Curs Acadèmic des de que comença la residència, i a 3 dels 4 

congressos de la SCACVE que han tingut lloc durant aquesta, amb el compromís de 

mantenir l’assistència durant R5. 

3. La rotació s’haurà de dur a terme durant R5 i s’haurà de acreditar per escrit a la 

sol·licitud el vistiplau del Cap i Tutor del Servei on es realitza la residència i la carta 

d’acceptació del centre on es faci la rotació i on quedi especificada la duració prevista 

d’aquesta.  



4. La Junta de la SCACVE es reserva el dret de resoldre aquelles situacions no 

contemplades per aquestes bases i que així ho requereixin. 

Com a mesura provisional per a R2, R3 i R4 a la publicació d’aquestes bases, s’acceptarà 

que es donin d’alta com a socis, si no ho foren, a partir de Setembre de 2018 i estar al corrent 

de quotes fins al moment de la sol·licitud de la beca al final de R4. A aquests residents se’ls 

requerirà una assistència a 5 de les 7 reunions mensuals (curs pre-sessions + sessió ordinària) i 

a tots els congressos de la SCACVE que els hi restin fins al final de R4. 

  

Beca Board de la SCACVE 

S’atorgarà una beca de 800 euros destinada al re-embossament de la matrícula del examen 

Board de Cirurgia Vascular de la UEMS a tot aquell soci de la SCACVE que ho sol·liciti al 

Secretari durant el mes previ al congrés de la SCACVE i compleixi els requisits següents:  

1. Ser soci de la SCACVE durant els darrers 2 anys i estar al corrent de les quotes de la 

Societat 

2. Assistir a un mínim 5 de les 7 reunions mensuals (curs pre-sessió + sessió ordinària) del 

curs acadèmic i al congrés de la SCACVE en curs. 

3. Haver-se examinat i acreditar el rebut de pagament de la matrícula de l’examen, així 

com declarar de forma signada que no s’ha rebut cap ajut per part de tercers, incloses 

altres societats científiques, per a aquest motiu. 

4. Aquesta sol·licitud no es podrà presentar més de 2 vegades. 

5. La Junta de la SCACVE es reserva el dret de resoldre aquelles situacions no 

contemplades i que així ho requereixin. 

 

Premi Millor Comunicació i Pòster del Congrés de la SCACVE 

Sense canvis respecte a les bases prèvies. 

1. Premi a la millor comunicació oral presentada en el Congrés Anual de la SCACVE 

 

 Optaran al premi totes les comunicacions orals presentades en el Congrés Anual de la 

SCACVE. 

 El Comitè Científic de la SCACVE decidirà en base a l’abstract presentat i a l’exposició 

oral de la comunicació quina de totes les comunicacions és mereixedora del premi. 

 La dotació econòmica del premi serà de 1000 euros. 

 

2. Premi al millor pòster presentat en el Congrés Anual de la SCACVE 

 

 Optaran al premi tots els pòsters presentats en el Congrés Anual de la SCACVE. 

 El Comitè Científic de la SCACVE decidirà en base a l’abstract presentat, a l’exposició  

oral del pòster i a la presentació del pòster quin de tots els pòsters és mereixedor del 

premi. 



 La dotació econòmica del premi serà de 600 euros. 


