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3er Premi Josep Manuel da Pena 
al millor treball de recerca dels residents de  

Medicina de Família i Comunitària 2016 

 

 

BASES DEL PREMI 
 

1. PRESENTACIÓ 

 

La Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària Aceba 

(UDACEBA) de Barcelona fa pública la convocatòria del 3er  Premi Josep Manuel da 

Pena per a treballs de recerca elaborats per residents de Medicina d’Atenció Familiar i 

Comunitària de qualsevol Unitat Docent d’arreu de l’Estat Espanyol.  

Poden presentar-se residents en actiu inclosos els que hagin finalitzat la residència l’any 

2015. 

El treballs podran ser elaborats de forma individual o conjunta per diversos residents i 

hauran de versar sobre qualsevol dimensió o nivells d’actuació de la Medicina de 

Família centrant el seu contingut en l’àmbit de l’Atenció Primària. 

El jurat premiarà el millor treball original no publicat anteriorment. S’acceptaran 

treballs presentats a congressos i jornades. 

El resum del treball guanyador serà publicat a la revista digital APSalut d’UDACEBA. 

La presentació de treballs al 3er  Premi Josep Manuel da Pena implica l’acceptació i el 

compliment de les presents bases: 

 

2. DOCUMENTACIÓ 

 

Per prendre part en la convocatòria serà necessari presentar els treballs que optin al 

Premi juntament amb el Curriculum Vitae del resident o residents que hi participin. 

 

 

https://premijmp.wordpress.com/
http://www.udaceba.cat/ca/apsalut/butlleti-apsalut.htm
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La presentació del treball i la documentació serà en format digital PDF i s’enviarà a 

l’adreça electrònica udaceba@aceba.cat . A l’assumpte s’ha d’especificar: “Premi Josep 

Manuel da Pena”. Al correu electrònic es concretarà: títol del treball, nom i cognoms de 

l’autor o autors, telèfon de contacte, adreça electrònica i si es presenten més d’un autor 

hauran de descriure la participació específica en el treball. 

Per garantir l’anonimat els documents PDF dels treballs NO hauran de contenir cap 

dada personal dels autors (noms i cognoms). 

 

El treballs i la documentació es podran presentar en català o castellà. 

 

Els treballs tindran el següent format: 

- Extensió màxima de 3.000 paraules, en lletra Times New Roman 12 i a doble espai. 

- L’estructura del treball haurà de contenir obligatòriament: títol, resum, introducció, 

objectius, material i mètodes, resultats, discussió, conclusions i bibliografia. 

 

 

3. DOTACIÓ 

 

El premi tindrà una dotació de 1.000 euros pel treball guanyador. 

 

4. TERMINIS 

El termini per a la presentació dels treballs és fins el 31 de març de 2016 a les 00:00, 

improrrogable. 

 

5. JURAT 

 
El jurat valorarà els treballs i en farà una selecció. 

Per decisió del jurat el premi pot quedar desert si així ho considerés. 

La decisió del jurat serà inapel·lable. 
 
Els membres del jurat s’abstindran de valorar aquells treballs en els que participin de 
manera directa o indirecta. 
 

 

https://premijmp.wordpress.com/
mailto:udaceba@aceba.cat
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El Jurat està format per: 
 

Presidenta:  

 
Rosa Monteserín Nadal. Doctora en Medicina per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Tutora de residents MIR 

de la UDM AFiC Aceba. 

 

Vocals: 

 
Carles Brotons Cuixart. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Màster en Salut Pública per 

la Universitat de Texas. Tècnic de salut de la UDM AFiC Aceba. 

 

Verónica Casado Vicente. Doctora en Medicina i Cirurgia. Especialista en Medicina 

Familiar i Comunitària. Tutora UD de MFyC de Valladolid Oeste. Professora associada 

de Ciències de la Salut de la Facultat de Medicina de Valladolid CS Universitari 

Parquesol, Valladolid. 

 

Ignasi Gich Saladich. Doctor en Medicina. Especialista en Farmacologia Clínica. 

Adjunt del Servei d’Epidemiologia Clínica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. 

Professor associat del Departament de Farmacologia i Terapèutica de la Universitat 

Autònoma de Barcelona.  

 

Jaume Kulisevsky Bojarsky. Doctor en Medicina per la Universitat Autònoma de 

Barcelona. Especialista en Neurologia. Director de l’Institut d’Investigació Biomèdica 

de Sant Pau i Director del Servei de Neurologia de l’USP Institut Universitari Dexeus. 

 

Antoni Sisó Almirall. Doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona. 

Especialista en Medicina Familiar i Comunitària. Responsable del Grup transversal de 

recerca en Atenció Primària de l’Institut d'Investigació Biomèdica August Pi i Sunyer 

(IDIBAPS). Professor associat de la Facultat de Medicina de la Universitat de 

Barcelona i tutor de residents MIR. 

 

Secretària: Araceli Bergillos Muñoz 

 

 

6. ACTE DE PROCLAMACIÓ 

El premi es farà públic el dia 3 de juny de 2016. 

https://premijmp.wordpress.com/

