
 
 

 

 
 
 
 

III Premis Albert Ramos 

 
La Xarxa AUPA amb la col·laboració del grup APOC de la CAMFiC i l'Agència de Salut Publica de 

Catalunya, convoca dos premis per a projectes de salut comunitària amb l’objectiu de promoure la 

salut comunitària en l’àmbit de l’Atenció Primària i recordar la figura del metge Albert Ramos . 

 

Bases 
 
 

1. Es concursarà mitjançant la presentació de projectes que estiguin desenvolupant-se o ja 

realitzats a Catalunya i en l’àmbit de  l’Atenció Primària. Cal que els projectes estiguin 

adreçats a col·lectius o comunitats amb l’objectiu de promoure la participació de les 

persones en la cura i la promoció de la salut. 

 
 

2. Poden optar als premis Equips d’Atenció Primària i/o Equips de Salut Pública. No 

s’admeten projectes individuals, caldrà la participació d’almenys 3 professionals que 

signaran el projecte. 

 
 

3. S’atorgaran  2  premis  : 
 

a. Primer premi: 1.000 €, dues inscripcions al congrés de CAMFiC i publicació del 

projecte al Butlletí de la Medicina de Família a Catalunya. 

b. Segon premi: dues inscripcions al Congrés de la CAMFiC i publicació del projecte al 

Butlletí  de  la  Medicina  de  Família  a  Catalunya  o  el  Capçalera  de  la  CAMFiC. 

 
 

4. Els membres del jurat seran designats per la Junta Directiva de la CAMFiC i el Grup Operatiu 

de la Xarxa AUPA. Per a la valoració dels projectes el jurat emprarà els “Criterios de 

valoración de actividades comunitarias” elaborats pel PACAP i la Guia d'anàlisi i disseny de 

Programes Comunitaris, (Font: Javier Gallego Diéguez. Criterios de Calidad en Promoción de 

la Salud.   Red   Aragonesa    de   proyectos   de    Promoción    de    Salud   (RAPPS)). 

 
 

5. La durada dels projectes presentats ha de ser d’un any com a mínim. Cal especificar les 

dates   aproximades   d’inici   i   de   finalització   en   el   cas   de   projectes   ja   finalitzats. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 

6. El projectes es presentaran mitjançant un escrit que ha de tenir com a mínim els apartats 

següents: 1. Motivació, com sorgeix el projecte? 2. Anàlisi de la situació / context, 3. Equip de 

treball, 4. Objectius, 5. Mètode de treball, 6. Factors condicionants, 7. Avaluació. És podrà 

adjuntar material addicional del projecte: tríptics, pòsters, pel·lícules. Cal redactar el 

projecte evitant que els autors puguin ser identificats. 

 
Els responsables dels projectes premiats es comprometen a escriure un article sobre la seva 

experiència que es publicarà al Butlletí de l’Atenció Primària de Catalunya seguint les 

normes de publicació. 

 

7. Terminis: els projectes s’han d’enviar abans de les 14 hores del 31 d’octubre de 2018 a 

secretaria@camfic.org, en el “asunto” del e-mail haurà de constar III Premis CAMFiC- Albert 

Ramos per a projectes de Salut Comunitària i en el cos els autors i el centre de treball. 

 
 

8. La resolució de la convocatòria i entrega dels premis tindrà lloc el 30 de novembre de 2018 

a la XIV Jornada AUPA que es celebrarà a Salou. 
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