MEMÒRIA PREMI GEMMA ROSELL I ROMERO 2007

Durant l’any acadèmic 2006-2007 s’ha realitzat la tercera convocatòria del Premi Gemma
Rosell i Romero. La bona acollida mostrada per la Facultat de Medicina, Campus Casanova
envers la organització d’aquest premi ha premés la repetició de les experiències viscudes
durant les anteriors edicions, gràcies a totes les persones i institucions involucrades en el
projecte des de l’inici del Premi.
Novament, l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut va realitzar la difusió a les diferents
universitats gràcies a la inestimable ajuda del grup de Recerca de l’Associació. La Universitat
de Barcelona ha tornat a cedir les aules i el material informàtic per a les jornades i també va ser
l’encarregada d’expedir els certificats als participants de la seva facultat. Cal destacar
igualment la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona, la qual mitjançant el Dr.
Reig ha expedit les certificacions corresponents al seu alumnat assistent. La col·laboració
d’aquestes Facultat ha estat cabdal per al reconeixement del Premi. Enguany, la Universitat
de Barcelona ha augmentat a 3 crèdits de lliure elecció el reconeixement per a ponents i
oients, si bé els participants passius han hagut de lliurar un treball sobre una de les
conferències orgnitzages dins del Programa d’enguany. Per part de la Universitat Autònoma
de Barcelona, ha mantingut en 1.5 per els dels participants passius i ha augmentat a 2
crèdits els dels ponents. L’increment de crèdits en la UB ha implicat una gran participació de
l’alumnat d’aquesta univesitat (56 aquesta edició davant els 40 de l’anterior), si bé cal potenciar
l’assistència d’estudiants de la UAB (11 en aquesta edició davant els 27 de l’anterior)
Les trobades bàsiques s’han continuat realitzant al deganat de la Facultat de Medicina, on es
va acordar la conformació del Jurat de professors universitaris, el Programa de les Jornades i la
cerimònia de cloenda, així com el lliurament de premis. El contacte amb el grup de recerca de
l’AECS, SCORE per tal de col·laborar més directament en la continuació del Premi, ha estat
escàs aquest any. Les tasques han estat assumides principalment per la coordinadora del
Premi Ingrid Benito Pascual, guanyadora del tercer premi en la segona edició, l’Elisabet Esteve
Manasanch, cofundadora del Premi i coordinadora fins a l’edició anterior i la Lucia Carratalà,
alumna de 1r curs de la Facultat de Medicina, Casanova, totes acompanyades per l’Encarna
Romero, mare de la Gemma.
Respecte a les dotacions econòmiques es van mantenir les donacions de la primera edició. La
degana de la Facultat de Medicina va lliurar el primer premi atorgat per Encarna Romero, mare
de la Gemma Rosell Romero, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i
Balears va contribuir amb la dotació econòmica del segon premi de les Jornades, que va ser
lliurat pel Dr. Mezquita en absència del Dr. Bombí, president de la mateixa, per una intervenció i
al que vàrem trobar a faltar. Na Marta Massanella, presidenta de l’AECS, va lliurar el tercer
premi. El suport econòmic per part de l’Associació d’estudiants (AECS) ha estat escàs donades
les dificultats econòmiques que travessa darrerament, encarregant-se de les despeses
derivades dels booklets i exámens lliurats durant la celebració la Facultat de Medicina i de la
impressió de pòsters i díptics per a la propaganda, la mare de la Gemma Rosell.
La revista de divulgació científica en català Omnis Cellula, que va publicar diversos anuncis i
les bases de la convocatòria en edicions anteriors facilitant-ne la difusió, ja ha publicat l’article
guanyador en la Primera edició del Premi i està pendent de fer-ho en relació al guanyador de la
segona edició. Hi ha negociacions pendents amb la Universitat Pompeu Fabra.

Organització Jornades
Es van programar unes jornades repartides en tres dies amb un total de 15 hores, seguint el
model de la segona edició: 17, 18 i 19 d’abril de 2007. Dotze estudiants de les diferents
universitats catalanes van presentar investigacions originals en les que elles i ells havien
participat. El Jurat ha destacat la qualitat de les ponències presentades en aquesta segona

edició, si bé cal aclarir la les bases les possibles apertures de la convocatória a estudiants de
segona llicenciatura o de doctorat.
El jurat d’enguany ha estat integrat per cinc professors universitaris, cuatre de la Universitat de
Barcelona, Medicina i Farmàcia, i Biologia, i el Dr. A. Messeguer com a Químic i President del
Parc Científic de Catalunya. Un Jurat interdisciplinari, seguint els suggeriments del assistents a
l’edició anterior, el qual va seleccionar els 3 guanyadors que van rebre els premis en un acte
posterior. A diferència de l’edició 2006, la participació d’alumnes d’intecanvi de l’AECS ha estat
mínima (una persona), per tant, el jurat va acordar atorgar els premis a les tres millors
presentacions i no reservar el tercer premi de l’edició per a les persones que hagin realitzat
recerca mitjançat l’AECS. Un fet que cal comentar i valorar amb l’Associació d’Estudiants.
Les Jornades van estar marcades per la memòria de la Gemma Rosell Romero, estudiant de
cinquè curs de medicina de la Universitat de Barcelona que va perdre la vida en un accident a
Molfeta (Bari, Itàlia) el 13 de desembre de 2002, quan com a NORE de l’AECS estava
participant en una trobada prèvia a les Jornades de intercanvi per a l’estiu del 2003. Un fet que
va inspirar aquest premi. Durant l’acte de inauguració i cloenda tant la mare, com estudiants i
professors van pronunciar emotives paraules de record cap a ella.

Estadístiques
Total d’estudiants participants: 70 (la segona edició 69 i la primera 65)
Universitat de Barcelona:
Universitat Autònoma B:
Universitat Pompeu Fabra:
Universitat Rovira Virgili:

57
11
1
1

Número de participants actius: 12
Procedència per universitats:
Universitat de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

5
(4 Facultat de Medicina, 1 Facultat de
Farmàcia)
5
(Facultat de Medicina)
1 (Biologia)

Universitat Rovira i Virgili

1 (Medicina)

Universitat Autònoma de Barcelona

Guanyadors:
Primer Premi: Santiago Rojas Codina, Facultat de Medicina, UAB
Segon Premi: Ana Méndez Gil, Facultat de Medicina, UB
Tercer Premi: Judith Marín Corral, Facultat de Medicina, UAB

Número de participants passius: 58

Número total d’hores de l’activitat: 15
Crèdits: 3 crèdits de lliure elecció per a estudiants de la Universitat de Barcelona.
1,5 crèdit de lliure elecció per a estudiants assistents i 2 crèdits per als ponents o
participants actius de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Membres del Tribunal:
Dra. Cristina Minguillón Llombart, doctora en farmàcia per la Universitat de Barcelona.
Dr. Oriol Bachs Valldeneu, catedràtic de Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona
Dr. Àngel Messeguer,
professor d’investigació del Consell Superior d’Investigacions
Científiques i President de la Societat Catalana de Química.
Dr. Jose Luis Paternain, doctor en Biologia per la Universitat Rovira i Virgili de Reus.
Dr. Cristóbal Mezquita, catedràtic de Fisiologia Humana de la Universitat de Barcelona
Lliurament de Premis:
Primer premi: Dra. M.T. Estrach, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona.
Segon Premi: Dr. C. Mezquita en absència del Dr. Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears.
Tercer Premi: Marta Massanella, presidenta de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la
Salut.
Projecció de futur
Des de l’organització de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut es vol
continuar oferint aquesta oportunitat única als estudiants de les nostres universitats. Amb una
promoció més forta volem mantenir el nombre de participants a les Jornades i assolir una
representació més proporcionada de les diferents universitats que conformen el marc
universitari català. Aquest any, s’ha mantingut la diversificació del jurat on han participat
professors universitaris de diferents disciplines com la medicina, la farmàcia, les ciències
biològiques, i ciències químiques.
Com ens proposaven en finalitzar l’anterior edició, esperem aconseguir el màxim de
reconeixement i, per aquest motiu, impulsarem el reconeixement en forma de crèdits de lliure
elecció a les universitats on encara no podem gaudir d’aquesta representació. Enguany ha
estat complicada la participació activa, per tant, cal fer una campanya se difusió i publicació del
Premi més forta per a la qual s’accepten els suggeriments tan del Jurat com de les persones
responsables de l’rganització del Premi.
Es valora positivament l’augment d’hores de les jornades inciat en la segona edició de
10 a 15 hores i l’espai dedicat a les coferències. En aquest sentit, l’acte final de cloenda va
incloure una sessió diversificada en dos moments:
Una primera part, centrada en el desenvolupament de dues conferències, una d’ellles a
càrrec del Dr. Gatell, destacat metge e investigador de l’Hospital clínic i Facultat de medicina,
Casanoves.
En segon lloc, es va procedir al lliurament del tres premis decidits pel Jurat i dels
Certificats relacionats amb les 12 ponències presentades pels estudiants participants.
Des d’organització del Premi volem agrair la col·laboració i ajut de totes les persones
que han fet possible aquesta aportació formativa. Una actuació que pretén incrementar per als
estudiants del nostre entorn educatiu les oportunitats de participació en el món de la
investigació.
Cordialment,
L’organització del Premi.
Ingrid Benito pascuet
Encarna Romero Buiza.
Elisabet Esteve Manasanch
Lucia Carratalà Castro

