Premi Gemma Rosell i Romero
El Premi Gemma Rosell i Romero, inaugurat el 2005, pretén potenciar la
Recerca Biomèdica realitzada per estudiants universitaris amb la
presentació de ponències fonamentades en les seves investigacions les
quals optaran a un guardó. També s’assistirà a conferències a càrrec
d’investigadors de prestigi i a la presentació de pòsters.

Dates XV Edició:
Les Jornades tindran lloc els dies 17, 18, i 19 de setembre del 2019, de
15:00h a 20:00h a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la
Universitat de Barcelona (Campus Clínic). S’hi pot participar com a ponent
o oient. L’últim dia es clausuraran les Jornades amb el lliurament dels
premis i certificats.

Requisits Bàsics pels ponents:
En el moment de la inscripció, ser estudiant de Medicina, Biologia,
Bioquímica, Farmàcia, Genètica, Química, Biotecnologia, Enginyeria
Biomèdica o algun altre grau de l’àrea de Biomedicina a una universitat
catalana. Haver participat en un projecte científic experimental de
recerca biomèdica a una universitat nacional o estrangera.
Queden excloses/os aquelles/s estudiants que en el moment de la
inscripció gaudeixin de titulació universitària relacionada amb l’àmbit de
les ciències (Grau, Diplomatura o Llicenciatura). Igualment seran exclosos
els treballs basats únicament en revisions bibliogràfiques.

Formulari d’inscripció:
Tots els participants (oients i ponents) hauran d’omplir el formulari
d’inscripció que trobaran a la web del Premi (www.gemmarr.com).
Les dates d’inscripció seran des del 15 de maig fins al 23 de juny de
2019 per als ponents, i del 15 de maig al 15 de setembre de 2019 per
als oients.
Els ponents hauran d’enviar el resum del seu treball i CV segons el format
que consta a la web, a l’adreça de correu electrònic premigrr@gmail.com.
Els resums tindran una extensió màxima de 1000 paraules, i hi haurà de
constar:
•
•
•
•
•

Títol del treball de recerca. Data d’inici i data de finalització
Autor o Autors
Universitat on s’ha realitzat la recerca. Departament i tutor/a
Universitat de procedència de l’estudiant. Grau i curs
Contingut: Objectius, Metodologia, Resultats, Conclusions. Destacar
la contribució personal al projecte. No s’hi inclouran figures.

El CV tindrà una extensió màxima d’una pàgina on s’inclouran les dades
personals, les acadèmiques, i especialment la trajectòria de recerca.
La participació en el Premi implica l’acceptació de les bases.

Procés de Selecció:
Un cop tancada la convocatòria, un jurat format per investigadors/es i
professors/es universitaris decidirà quins resums tenen la qualitat
necessària per a ser presentats públicament. Entre aquests, un màxim de
20 seran escollits per a ser presentats com a comunicació oral i els altres
com a comunicació tipus pòster. L’última setmana de juliol de 2019 es
publicarà a la pàgina web la llista dels estudiants seleccionats.

Presentacions:
Els dies 17 i 18 de setembre es realitzaran les ponències de 10 minuts de
duració i 8 minuts per a preguntes del Jurat. Les presentacions seran en
format Power Point o similar. El dia 19 de setembre de 2019 tindrà lloc
el lliurament de premis. L’assistència dels ponents/participants serà
obligatòria tant a les presentacions (orals i pòsters) dels companys, com a
les conferències. Per més detalls consultar la pàgina web.

Premis i lliurament de Premis:
S’adjudicaran 3 premis a les millors presentacions orals:
•

1r Premi 1000 euros (lliurat per l’Encarna Romero Buiza, mare de
Gemma Rosell i Romero)
• 2n Premi 500 euros (lliurat per la Fundació Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears)
• 3r Premi 300 euros (lliurat per l’Associació d’Estudiants de
Ciències de la Salut, AECS)
Hi haurà una menció especial per al millor pòster. Aquest serà escollit per
tot el públic assistent a les Jornades.

Reconeixement acadèmic:
La participació com a oient o ponent està convalidada amb crèdits de
reconeixement acadèmic a diverses universitats de parla catalana.
Vols saber si la teva universitat et dóna crèdits? Consulta-ho a la pàgina
web de la teva Facultat.

Publicació d’un article dels treballs guanyadors:
El guanyador/a del 1r Premi tindrà l’oportunitat de publicar un article
sobre el tema de la seva investigació a la revista de la Societat Catalana de
Biologia (SCB).

Per qualsevol dubte:
Pàgina web del Premi: www.gemmarr.com
Pàgina del Facebook: facebook.com/premigrr
Correu electrònic: premigrr@gmail.com

Guanyadores/rs XIV Edició Premi Gemma Rosell i Romero:
1r premi: Àlex Fajas Majó. Enginyeria Biomèdica. UB
2n premi: Margalida Perelló Roig. Ciències Biomèdiques. UB
3r premi: Ariadna Corredera Asensio. Ciències Biomèdiques. UB
3r premi: Diego del Castillo Bergés. Medicina. UB

XV Edició
Amb la col·laboració de:

EEEdici

XI SETMANA DE LA RECERCA

17, 18 i 19 de setembre de 2019
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, UB
c/ Casanova 143, Aula Magna

Un projecte d’AECS amb el suport de:
Universitat de Barcelona – Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Societat Catalana de Biologia

