MEMÒRIA PREMI GEMMA ROSELL I ROMERO 2005

Durant l’any acadèmic 2004-2005 es va realitzar la primera convocatòria del Premi Gemma
Rosell i Romero. La complexitat i l’esforç requerit per a la organització d’aquest premi ha pogut
superar-se gràcies a l’habilitat de totes les persones i institucions involucrades en el projecte
que van formar un nucli de suport mutu.
L’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut va realitzar la difusió a les diferents
universitats gràcies a l’inestimable ajuda del grup de Recerca de l’Associació. També va
contribuir de forma important al suport econòmic del Premi encarregant-se de les despeses
derivades del tercer premi, la impressió de pòsters/tríptics i dels booklets que es van lliurar
durant la celebració.
La Universitat de Barcelona va cedir les aules i el material informàtic per a les jornades i també
va ser l’encarregada d’expedir els certificats als participants. Des del deganat de la Facultat de
Medicina es van realitzar la majoria de reunions clau per a la conformació del Jurat de
professors universitaris i la cerimònia de cloenda i lliurament de premis. La seva col·laboració
va ser cabdal per al reconeixement del Premi en forma d’un crèdit de lliure elecció pels ponents
i oients.
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears van contribuir amb la
dotació econòmica del segon premi de les Jornades, que va ser lliurat pel Dr. Bombí president
de la mateixa.
La revista de divulgació científica en català Omnis Cellula va publicar diversos anuncis i les
bases de la convocatòria en edicions anteriors a la celebració del Premi facilitant-ne la difusió.
El guanyador del primer premi també te dret a una publicació en aquesta revista a l’espai Jove
Científic.
Es van organitzar unes jornades repartides en dos dies (30 i 31 de març de 2005) i en un total
de 10 hores on 17 estudiants de les diferents universitats catalanes van presentar
investigacions originals en les que ells havien participat.
Un jurat de professors universitaris va seleccionar 3 guanyadors que van rebre els premis en
un acte posterior.
Les Jornades van estar marcades per la memòria de la Gemma Rosell, estudiant de medicina
de la Universitat de Barcelona que va perdre la vida en un accident l’any 2002, i que va inspirar
aquest premi. Durant l’acte de cloenda tant la família, com estudiants i professors van
pronunciar emotives paraules de record cap a ella.
Estadístiques

Número de participants actius: 17
Procedència per universitats:
Universitat de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat de Girona
Universitat de Lleida

12
(7 Facultat de Medicina, 5 Facultat de
Farmàcia)
1 (Facultat de Biologia)
3 (Facultat de Ciències de la Salut i
de la Vida – Ensenyament Biologia)
1 (Facultat de Ciències de la Salut –
Ensenyament Medicina)
0
0

Guanyadors:
Primer Premi: Facultat de Biologia, Universitat Pompeu Fabra
Segon Premi: Facultat de Farmàcia, Universitat de Barcelona
Tercer Premi: Facultat de Medicina – Casanova, Universitat de Barcelona
Número de participants passius: 48
Número total d’hores de l’activitat: 10
Crèdits: 1 crèdit de lliure elecció per a estudiants de la Universitat de Barcelona
Membres del Tribunal:
Dr. Oriol Bachs Valldeneu, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona
Dr. Cristóbal Mezquita, catedràtic de Fisiologia Humana de la Universitat de Barcelona
Dr. Jordi Alberch Vie, professor titular i responsable de l’equip de neurobiologia de la Facultat
de Medicina de la Universitat de Barcelona.
Dr. Josep Ramírez, professor associat metge d’Anatomia Patològica de la Universitat de
Barcelona.
Lliurament de Premis:
Primer premi: Dra. MT Estrach, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona.
Segon Premi: Dr. JA Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.
Tercer Premi: Griselda Vallés Cardona, presidenta de l’Associació d’Estudiants de Ciències de
la Salut.
Projecció de futur
Des de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut volem seguir oferint aquesta
oportunitat única als estudiants de les nostres universitats. Amb una promoció més forta volem
augmentar el nombre de participants a les Jornades i assolir una representació proporcionada
de les diferents universitats que conformen el marc universitari català.
Aquest any, a més a més, diversificarem el jurat on hi participaran professors
universitaris de diferents disciplines com la medicina, la farmàcia, la bioquímica, les ciències
biològiques, i ciències químiques.
Esperem aconseguir el màxim de reconeixement i, per aquest motiu impulsarem el
reconeixement en forma de crèdits de lliure elecció a les universitats on avui encara no tenim
l’honor de gaudir d’aquesta representació.
També augmentarem el nombre d’hores de les jornades: de 10 a 15 hores per tal de
donar cabuda a aquest increment que tenim previst en la participació. Tot això es combinarà
amb un acte final de cloenda que inclourà una sessió, impartida per un professor destacat,
sobre un tema biomèdic de candent actualitat.
Per a poder seguir endavant amb aquest projecte requerim un mínim de recursos
humans i econòmics, i seguirem treballant per aconseguir-los. Per a nosaltres és essencial
seguir sent impulsors d’iniciatives pioneres que milloren les oportunitats dels estudiants en el
camp de les Ciències de la Salut.
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