
PER ALS PROFESSIONALS DE LA SALUT DE L’ANOIA
NIT DE LA PROFESSIÓ 2022

Amb el suport de:

1. CONVOCATÒRIA

La beca dóna suport a un treball o projecte de recerca i/o innova-
ció en l’àmbit de les ciències de la salut desenvolupat a la comarca 
de l’Anoia.
L’objectiu de la convocatòria és col·laborar al desenvolupament 
de projectes de recerca i innovació per part dels professionals 
de la salut de l’Anoia, entorn de projectes relacionats amb la seva 
tasca professional duta a terme a aquesta comarca.

2. CONDICIONS PER A PARTICIPAR I OPTAR LA BECA

Només poden optar a aquesta beca els professionals de la salut 
que desenvolupin la seva tasca professional a la comarca de 
l’Anoia, sigui de forma individual o bé col·lectiva formant un equip 
de treball. 
Els assajos clínics han de ser aprovats per un Comitè d'Ètica 
d'Investigacions Clíniques (CEIC).
Els participants hauran d’acceptar i acatar les presents bases, 
tot signant un exemplar en prova de conformitat.
La beca s’atorgarà segons el barem indicat en l’annex 1.
El Jurat podrà declarar el Premi desert si, al seu criteri, els 
treballs presentats no assoleixen la qualitat suficient per a ser 
creditors del guardó. 

 3. DOTACIÓ ECONÒMICA

La dotació econòmica serà de 1.500 €.  (menys la retenció).
El Jurat podrà declarar el Premi desert si, al seu criteri, els 
treballs presentats no assoleixen la qualitat suficient per a ser 
creditors del guardó.

4. PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

Per optar a aquesta beca els candidats han de presentar la 
següent documentació, la qual han d’enviar per correu electrònic 
a la secretaria de l’Acadèmia a l’Anoia (f_anoia@academia.cat).

a) Emplenar el formulari i l’acceptació de les bases que 
trobareu a www.academia.cat dins l’apartat de beques i 
premis.

b) Fotocòpia del DNI o equivalent i codi de 4 xifres amb el 
que es presenta el treball i tota la documentació 
complementaria.

c) Treball complet: Resum estructurat, introducció, 
justificació, hipòtesi, metodologia, bibliografia, centres 
participants i/o agents implicats. 

d) Relació de despeses associades al projecte per un límit 
mínim de l’equivalent a l’import de la beca.

e) Carta dirigida al jurat sol·licitant l'ajut.
f) Consentiment del centre de treball on es desenvoluparà 

el projecte presentat.
g) Tots els documents han de ser anònims amb un número 

o codi de 4 xifres llevat dels punts a i b.

5. TERMINI

El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 7 de 
setembre de 2022.
El projecte s’ha de dur a terme en el període comprès entre l’1 
d’octubre de 2022 i el 10 de setembre de 2024.

6. EXPOSICIÓ I PUBLICACIÓ 

En finalitzar el projecte s’ha de presentar obligatòriament una 
descripció de l’activitat desenvolupada. A més, la persona becada 
exposarà un resum de la mateixa (5 minuts) en el decurs de la 
següent edició de la Nit de la Professió. Prèviament, s’enviarà 
una còpia d’aquesta exposició als membres del jurat per validar 
el contingut.
La propietat intel·lectual dels treballs pertany al seu autor o 
autors. 
En cas que del projecte se’n derivi una publicació, s'haurà de fer 
referència al patrocini.
Si en el decurs d’un any el treball no ha estat publicat en cap 
mitjà de divulgació científica, l’autor o autors podran sol·licitar 
la seva publicació a la revista científica Annals de Medicina de 
l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears.

7. JURAT

El termini de presentació dels projectes finalitzarà el 7 d’octubre 
de 2022.
El projecte s’ha de dur a terme en el període comprès entre l’1 
d’octubre de 2022 i el 10 de setembre de 2024.

8. VEREDICTE 

La resolució es farà pública en el decurs de l’acte de La Nit de 
la Professió, el 21 d’octubre de 2022. Els guanyadors rebran la 
totalitat de l’import de la beca en el moment de la seva concessió. 

En cas d’impossibilitat d’execució del projecte en els següents 
dos anys, l’autor o autors hauran de retornar al patrocinador de 
la beca, MIPS Fundació Privada,  l’import de la dotació econòmica 
de 1.500,00 euros (menys la retenció) atorgada, excepte les 
despeses associades i justificades al desenvolupament del 
projecte motiu de la beca. 

9. ACCEPTACIÓ BASES

El treball presentat per a optar a la Beca Nit de la Professió no 
pot optar al Premi Nit de la Professió. 
La Beca concedida és compatible amb qualssevol altres ajudes 
econòmiques per a la mateixa finalitat.
La participació en la present convocatòria implica l’acceptació 
d’aquestes bases. Qualsevol qüestió no prevista serà resolta pels 
organitzadors.


