MEMÒRIA PREMI GEMMA ROSELL I ROMERO 2008
Durant l’any acadèmic 2007-2008 s’ha realitzat la IV convocatòria del Premi Gemma
Rosell i Romero. La bona acollida mostrada per la Facultat de Medicina, Campus Casanova,
cap a l’organització d’aquest premi ha permès 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 (AECS) realitzà la difusió a
les diferents universitats gràcies a la inestimable ajuda del grup de Recerca de la Associació
(SCORE). 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
universitat. S’ha de destacar igualment la participació de la Universitat Autònoma de Barcelona,
la qual a través del Dr. Reig ha expedit els certificats corresponents al seu alumnat assistent.
La col·laboració d’aquesta Facultat ha estat crucial per al reconeixement del Premi. Aquest any,
la Universitat de Barcelona ha reconegut a ponents i oients amb 2 crèdits de lliure elecció.
Per part de la Universitat Autònoma de Barcelona, ha mantingut 1.5 per als participants
passius i 2 per als ponents.
Les reunions bàsiques s’han continuat realitzant en el deganat de la Facultat de
Medicina, on s’acordà la conformació del Jurat per professors universitaris, el Programa de les
Jornades i la cerimònia de clausura, així com el lliurament de premis. Les tasques han estat
assumides principalment per les coordinadores del Premi Lucia Carratalà Castro i Ana Méndez
Gil, i la directora i promotora del Premi Encarna Romero, mare de Gemma Rosell. Durant
l’organització del Premi també han col·laborat el Dr. Rafael Oliva y el Dr. Oriol Bachs, ambdós
professors de la Facultat de Medicina, Universitat de Barcelona.
Respecte les dotacions econòmiques es va mantenir la quantitat de 1000 € pel 1r Premi
i de 500 € pel 2n, havent 2 tercers premis ex aequo de 300 € cadascun. El guanyador del 1r
Premi també es premia amb la publicació del seu article a la Revista Omnis Cellula. La Dra.
Maria Teresa Estrach, Degana de la Facultat de Medicina (UB), lliurà el primer premi atorgat
per Encarna Romero, mare de Gemma Rosell Romero. L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de
la Salut de Catalunya i Balears contribuí amb la dotació econòmica del segon premi de les
Jornades, que va ser lliurat pel Dr. Bombí president de la mateixa. En Jaume Mestre, president
de l’AECS, lliurà els dos tercers premis, un d’ells atorgat pel propi AECS i l’altre per la Encarna
Romero. Les despeses derivades dels booklets i exàmens lliurats durant la celebració del
Premi van córrer a càrrec de la Facultat de Medicina (UB). Les despeses d’impressió de
pòsters i díptics per a la publicitat, regals als ponents invitats, als guanyadors de l’edició
anterior i als membres del tribunal, així com els coffee breaks de les jornades i el desplaçament
a Barcelona del Dr. Paternain, membre del Tribunal, i altres despeses generades van córrer a
càrrec de l’Encarna Romero.
La revista de divulgació científica en català Omnis Cellula, publicà diferents anuncis i
bases de la convocatòria en edicions anteriors facilitant la difusió. També publicà l’article
guanyador de la III Edició del Premi i es publicarà en uns mesos el guanyador d’aquesta edició.
En aquesta edició no ha estat possible el reconeixement de crèdits de lliure elecció en
la Universitat Pompeu Fabra. En la pròxima edició es reintentarà aconseguir aquest
reconeixement així com en la Universitat Rovira i Virgili i en les noves facultats de Medicina de
Catalunya.

Organització de les Jornades
Es programaren unes jornades repartides en tres dies amb un total de 15 hores,
seguint el model de la tercera edició: 8, 9 i 10 d’abril de 2008. Com a requisit per participar
activament en el premi era necessari ser estudiant de 1r o 2n cicle de les llicenciatures de
Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia, Química o Biotecnologia d’alguna de les universitats
de parla catalana i haver participat en un projecte d’investigació biomèdica en una universitat
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nacional o estrangera. Quedaven exclosos aquells participants que gaudien de titulació
universitària prèvia dins l’àmbit de la convocatòria.
Deu estudiants de les diferents universitats catalanes presentaren investigacions
originals en les que havien participat. Només una d’elles va ser en el contexte d’un intercanvi a
l’estranger amb el grup SCORE (AECS). El Jurat ha destacat la qualitat de les ponències
presentades en aquesta quarta edició.
El jurat d’aquest any ha estat integrat per cinc professors universitaris: Dra. Montserrat
Jaumot i Dr. Rafael Oliva de la Facultat de Medicina (UB), Dr. Àngel Messeguer, Químic i
President del Parc Científic de Catalunya, Dra. Cristina Minguillón de la Facultat de Farmàcia
(UB) i Dr. José Luis Paternáin de la Facultat de Medicina (Universitat Rovira i Virgili) Un Jurat
interdisciplinari, seguint els suggeriments dels assistents en edicions anteriors, el qual
seleccionà els guanyadors que reberen els premis en un acte posterior. A l’igual que en l’edició
2007, la participació d’alumnes d’intercanvi de l’AECS ha estat mínima (una persona), pel que
el jurat acordà atorgar els premis a les millors presentacions i no reservar el tercer premi de
l’edició per a les persones que haguessin realitzat investigació mitjançant l’AECS. Un fet que
s’ha de comentar i valorar amb l’Associació d’Estudiants.
Les Jornades estigueren marcades per la memòria de 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 per organitzar les Jornades d’intercanvi de l’estiu del 2003,
un fet que inspirà aquest premi. Durant l’acte d’inauguració i clausura tant la mare, com
estudiants i professors pronunciaren emotives paraules de record cap a ella.

Estadístiques
Total d’estudiants participants: 97 (la tercera edició 70, la segona edició 69 i la primera
65)
Universitat de Barcelona:
Universitat Autònoma B:
Universitat Pompeu Fabra:
Universitat Rovira Virgili:

74
23
0
0

Número de participants actius: 10
Procedència per universitats:
Universitat de Barcelona

Universitat Pompeu Fabra

8
(4
Medicina,
2
Farmàcia,
Bioquímica, 1 Biologia)
2
(1 Biotecnologia, 1 Medicina)
0

Universitat Rovira i Virgili

0

Universitat Autònoma de Barcelona
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Guanyadors:
Primer Premi: Albert Bosch León, Facultat de Medicina, UB
Segon Premi: Maria Elisabeth Viayna Gaza, Facultat de Farmàcia, UB
Tercers Premis ex aequo: Arnau Benet Cabero, Facultat de Medicina, UB
Mireia Reche González, Biotecnologia (UB)
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Incidències:
Marta Gómez Doñate, a la qual el seu abstract (Eliminació d’E. Coli O157 en
plantes de Tractament d’Aigües Residuals, realitzat en el Departament de
Microbiologia de la Facultat de Biologia de la UB) havia estat acceptat pel
tribunal per participar en les Jornades del Premi, no es va presentar.

Número de participants passius: 87

Número total d’hores de l’activitat: 15

Membres del Tribunal:
Dr. Rafael Oliva (President del Tribunal), doctor en Medicina per la Universitat de Barcelona.
Dra. Cristina Minguillón Llombart, doctora en farmàcia per 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.
Dra. Montserrat Jaumot en substitució del Dr. Oriol Bachs (President del Tribunal), catedràtic de
Biologia Cel·lular de la Universitat de Barcelona, qui no va poder assistir els dos primers dies.
Entrega de Premis:
Primer Premi: Dra. M.T. Estrach, degana de la Facultat de Medicina de la Universitat de
Barcelona.
Segon Premi: Dr. Bombí, president de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears.
Tercer Premi: Jaume Mestre, president de l’Associació d’Estudiants de Ciències de la Salut.
Projecció de futur
Des de l’organització del premi es vol continuar oferint aquesta oportunitat única als
estudiants de les nostres universitats. Amb una promoció més forta volem mantenir el número
de participants en les Jornades i aconseguir 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
medicina, farmàcia, biologia i química.
Com ens proposàvem al finalitzar l’anterior edició, esperem aconseguir el màxim de
reconeixement i, per aquest motiu, impulsarem el reconeixement en forma de crèdits de lliure
elecció en les universitats on encara no disposem d’aquesta representació. Aquest any ha estat
complicada la participació activa, per tant, s’ha de fer una campanya de difusió i publicació del
Premi més forta.
Es valora positivament l’espai dedicat a les conferències així com la realització de la
taula rodona. En aquest sentit, l’acte final de clausura va incloure una sessió diversificada en
dos moments: una primera part, centrada en el desenvolupament de dos conferències, la
visualització d’un vídeo i el desenvolupament d’una taula rodona; en segon lloc, es procedí a
l’entrega dels premis decidits pel Jurat i dels certificats relacionats amb les 10 ponències
presentades pels estudiants participants.
Des de l’organització del Premi volem agrair la col·laboració i ajuda de totes les
persones que han fet possible aquesta aportació formativa. Una actuació que pretén
incrementar pels estudiants del nostre entorn educatiu les oportunitats de participació en el
món de la investigació.
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Cordialment,
L’organització del Premi 2008
Lucia Carratalà Castro
Ana Méndez Gil
Encarna Romero Buiza
Oriol Bachs
Rafael Oliva
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