
    

ÀNGEL DE LA MEDICINA DEL TREBALL 
 

 
     La Junta de l’Associació Catalana de Salut Laboral convoca el  

 
Premi Àngel de la Medicina del Treball 

 
Amb la finalitat de premiar aquella persona que s’hagi destacat en defensa de la salut de les 
persones que treballen. El Premi Àngel és un premi honorífic sense dotació econòmica. 

 
Podran optar al guardó totes les persones vives que compleixin la finalitat del Premi. No 
podran optar-hi aquells que en el moment de convocar-lo formin part de la Junta de Govern 
de l’Associació Catalana de Salut Laboral i tampoc els que ja siguin posseïdors del guardó 
(*). Una mateixa persona podrà ser presentada com a candidata tantes vegades com algú el 
vulgui presentar.  
 
La presentació de candidatures es farà sempre a través d'una altra persona, la qual haurà 
d'argumentar el motiu de la presentació i presentar un llistat dels estudis, càrrecs, premis, 
activitats, etc.. del candidat. A la documentació hi hauran de constar les dades completes 
(nom i cognoms, adreça postal, telèfon i correu electrònic) tant de la persona que fa la 
proposta com del candidat. 
 
La documentació caldrà enviar-la per correu electrònic, a la secretaria de l’Associació 
Catalana de Salut Laboral scsl@academia.cat abans del 28 de febrer de 2022. 
 
El Jurat estarà constituït per tots els membres de la junta de govern de l’SCSL i per les 
persones posseïdores del guardó. 
 
El guardó serà lliurat al guanyador a la propera Assemblea General Ordinària de Socis, que 
se celebrarà el 30 de març de  2022. 
 
Us animem a presentar les candidatures dels professionals que considereu mereixedors 
d’aquest guardó. 

 
(*) Relació de guardonats en edicions anteriors: 
 

1964 RAFALES CERCOS, VICENÇ † 1983 QUER BROSSA, SANTIAGO † 
1965 SOLER DOFF, CARLES † 1984 BARBERO CARNICERO, ANTONIO † 
1966 DANTIN GALLEGO, JUAN  † 1985 GUERRA DEL RIO FIGUERAS, FRANCISCO † 
1968 ESTADELLA BOTHA, SALUSTIANO † 1987 GUARNER VILA, ABELARDO 
1969 MARTI MERCADAL, JOSEP ANTONI 1991 PLA BARBA, JAUME † 
1970 SANGRO TORRES, PEDRO † 2007 GARCIA BENAVIDES, FERNANDO 
1971 PORTELL GOETZ, ENRIC 2008 MESTRES SAMPÉ, JORDI 
1973 NOGAREDA BARBUDO, ANGEL †  2009 GENÉ ESCODA, TERESA 
1974 PERALES HERRERO, NARCISO † 2010 CASTEJON VILELLA, EMILI 
1975 BASELGA MONTE, MANUEL † 2011 DE MONTSERRAT NONO, JAUME 
1977 FERNANDEZ FOLE, FRANCISCO 2012 PLANA ALMUNI, PERE 
1979 LASARTE DE ARMIÑAN, CARLOS † 2013 LÓPEZ CLEMENTE, VICTÒRIA 
1980 LÓPEZ AREAL DEL AMO, LUIS † 2020 GARCÍA MACIÀ, RAMONA 
1981 JUVANET SORT, JOAQUIM 2021 SERRA PUJADAS, CONSOL 
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ÀNGEL DE LA MEDICINA DEL TREBALL 
Entitat que concedeix el guardó 



    

L’Associació Catalana de Salut Laboral. 
Finalitat 

Premiar aquella persona que s’hagi destacat en defensa de la salut de les persones que treballen. 
Convocatòria 

Es farà anualment a través de la Junta de l’Associació Catalana de Salut Laboral. 
Candidats al guardó 

Podran optar al guardó totes les persones vives que compleixin la finalitat del Premi.  
No podran optar-hi aquells que en el moment de convocar-lo formin part de la Junta de Govern de 
l’Associació Catalana de Salut Laboral i tampoc els que ja siguin posseïdors del guardó.  
Una mateixa persona podrà ser presentada com a candidata tantes vegades com algú el vulgui 
presentar.  

Presentació de candidatures 
Es farà sempre a través d'una altra persona, la qual haurà d'argumentar el motiu de la presentació i 
presentar un llistat dels estudis, càrrecs, premis, activitats del candidat. A la documentació hi hauran 
de constar les dades completes (nom i cognoms, adreça postal, telèfon i correu electrònic) tant de la 
persona que fa la proposta com del candidat. La persona que fa la proposta podrà defensar-la 
personalment davant del jurat el dia establert per a la reunió del jurat abans de les votacions. 
La documentació caldrà enviar-la per correu electrònic, a la secretaria de l’Associació Catalana de Salut 
Laboral scsl@academia.cat, abans del dia marcat a la convocatòria (16 d’abril de 2020). 

Constitució del jurat 
Com a mínim deu dies abans de la data fixada per a la concessió, el president de l’Associació Catalana 
de Salut Laboral convocarà a les persones que formaran el jurat, que són: 

a) Tots els que siguin membres de la junta de govern de l’SCL. 
b) Totes les persones que siguin posseïdores del guardó. 

Reunides totes aquestes persones quedarà constituït el jurat que serà presidit per aquella persona que 
faci més anys que posseeix l’Àngel i actuarà de secretari qui la Junta de l’Associació Catalana de Salut 
Laboral determini. 
Els membres del jurat, en acceptar les condicions exposades al reglament de la concessió del Premi     
es comprometen a  silenciar tot el  procés de la seva concessió. 

Procediment de votació 
1. El Secretari del Jurat es farà càrrec i acceptarà tota la documentació rebuda, dels candidats, 

tot comprovant que s’ajusta a les condicions de la convocatòria, i la comunicarà a tots els 
membres del Jurat.  

2. Abans de procedir a la votació, el Jurat decidirà quines de les candidatures presentades 
accepta. 

3. S’elaborarà una llista en la que hi figuraran tots els noms dels candidats acceptats i es 
procedirà a votació, que serà secreta. Cada membre del Jurat podrà votar només 1 candidat. 

4. Es realitzarà una 2a votació entre els 3 candidats més votats a la 1a volta. 
5. S'escollirà el candidat més votat. 
6. En cas d'empat entre dos candidats, es procedirà a una nova votació entre aquests 2 

candidats. Així, fins a un total de 3 votacions. Si persisteix l'empat, el President del Jurat 
dirimirà amb el seu vot la votació. 

7. El Secretari del Jurat alçarà acta, que signaran tots els presents. 
8. El Premi es podrà declarar desert si, a judici del Jurat, cap dels candidats no compleix els 

mèrits suficients per a obtenir el guardó. 
Proclamació del guanyador i lliurament del Premi Àngel 

El president del jurat proclamarà el guanyador, nom que es farà públic pels mitjans habituals i el guardó 
serà lliurat al guanyador a la propera Junta General Ordinària, convocada per l’SCSL que es celebri. 
Tota la documentació generada en el procés serà arxivada a l’arxiu de l’Associació Catalana de Salut 
Laboral. 
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