
 

BECA GERC DE RECERCA EN RISC CARDIOVASCULAR 
 
Bases 
 
1-CARACTERÍSTIQUES DE LA BECA:  S’atorga una beca al millor projecte de recerca  en risc 
cardiovascular a realitzar a la comarca del Vallés Oriental i a desenvolupar entre 2016 i 2018 
per ésser presentat en el GERC 2018. 
 
2-DOTACIÓ DE LA BECA. La dotació de la beca es de 1800 euros, que es faran efectius en dos 
parts: una part del 50% de la beca en el moment de  lliurament de la beca, i l’altre part del 50% 
una vegada s’hagi presentat el treball a les Jornades del GERC 2018. 
 
3-CANDIDATS: Podran optar a la beca tots els professionals sanitaris que de forma individual o 
col·lectiva presentin una proposta de recerca d’acord amb aquestes bases, i a desenvolupar en 
la àrea sanitària del Vallés Oriental tant a nivell d’assistència primària com hospitalària. 
Els treballs multicèntrics entraran a concurs si la direcció rau en algun professional que treballi 
al Vallès Oriental. 
 
4-DOCUMENTACIÓ: El projecte de recerca haurà de precisar:  

-Tema d’investigació 
-Objectius que es volen assolir 
-Justificació e interès científic del treball 
-La metodologia i aspectes administratius 
-Les fonts i bibliografia  

I s’haurà de presentar en format word, en un màxim de cinc fulls, i enviar-lo al correu electrònic 
següent: esanchez@fhag.es 
 
5-TERMINI DE PRESENTACIÓ:  S’Haurà d’enviar fins del 8 de Maig 2016. 
 
6-EL JURAT de la beca estarà format per una persona experta en risc cardiovascular i externa 
a la comarca del Vallés Oriental. 
 
7-INCOMPATIBILITATS I ACCEPTACIÓ DE LES BASES. 
L’obtenció de la beca no condiciona el fet que l’adjudicatari pugui beneficiar-se d’altres ajuts. 
El fet de concórrer a la convocatòria pressuposa el coneixement i l’acceptació de les bases. 
 
8-LlIURAMENT DEL PREMI - BECA 
El premi – beca es comunicarà a les XIV Jornades el GERC 2016. 
 
 
 
 
PREMI A LA MILLOR PRESENTACIÓ 
 
Bases 
 
1-Treball realitzat a la comarca del Vallés Oriental, tant a nivell d’assistència primària com 
hospitalària. 
 
2-Tema del treball basat en el Risc Cardiovascular. 
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3-Presentar l’abstract electrònic  del treball fins del 8 Maig (correu electrònic: 
esanchez@fhag.es) 
 
4-A l’abstract ha de constar:  

-Propòsit de l’estudi,  
-Material i mètodes,  
-Resultats,  
-Conclusions i Discussió 

amb una extensió màxima de 1 full din-A4 
 
5-La avaluació del treball es realitzarà per un jurat extern. 
 
6-El treball premiat haurà de presentar-se com a comunicació oral en el GERC 2016. 
 
7-Lliurament del premi, en el sopar de les jornades GERC 2016. 
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