
 

 

XXXII Jornada d’Actualització 

Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació 

 

Valor en la pràctica clínica del intervencionisme en rehabilitació 

 
 

ENVIAMENT DE COMUNICACIONS/ PÓSTERS A LA 

JORNADA 
 

L'enviament dels ABSTRACTS de les comunicacions i/o els pòsters s’ha de formalitzar 

a través del següent enllaç:  http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1789 que també 

trobareu a la web de la Societat  http://webs.academia.cat/societats/rehabil/ , seguint els 

passos que es van indicant. 

 

COMUNICACIONS i PÒSTERS que no concursen a premi 

  

1. Enviament de l’abstract (màx. 300 paraules) a  través de l’enllaç adjunt indicant 

si es presenta a comunicació oral o pòster. 

2. Valoració per acceptació pel Comitè científic (CC), que indicarà si s’accepta com 

a comunicació oral o pòster, intentarà mantenir la preferència dels autors .  

3. Notificació de l’ acceptació del treball per la seva presentació durant la Jornada.  

4. En cas de decidir el CC que la presentació ha de ser en format pòster, caldrà 

enviar-lo en format electrònic abans del dia 13/05/2022 

 

 

 
Data límit d’enviament a la Secretaria tècnica: 17/04/2022 

 

Data confirmació acceptació: 02/05/2022 

 

Data  final per enviament del pòster en format complert: 13/05/2022 

  

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1789
http://webs.academia.cat/societats/rehabil/


 

 

CONVOCATÒRIA de PREMIS 
 

La Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació convoca l'adjudicació de tres 

modalitats de premi de recerca, presentats en forma de comunicació a la XXXII Jornada 

d'actualització de la Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació (SCMFiR) 

que es celebrarà de forma mixta, el 24/05/2022 

 

1. Premi SCMFiR , al millor treball presentat a les jornades d'actualització en 

Rehabilitació. (Dotació: 1.000 €) 

 

2. Premi al PREMI JOVE INVESTIGACIÓ, dirigit als adjunts joves, amb el que es vol 

fomentar la participació dels nous professionals (Dotació: 1.000€) 

 

 

3. Premis al millor Pòster, categoria residents. Casos clínics desenvolupats per 

residents, dirigits al diagnòstic diferencial de patologies freqüents  (Dotació: 200€) 

 

L'enviament dels ABSTRACTS de les comunicacions i/o els pòsters que optin a premi 

també s’ha de formalitzar a través del següent enllaç: 

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1789 que també trobareu a la web de la 

Societat  http://webs.academia.cat/societats/rehabil/, seguint els passos que es van 

indicant. 

 

La secretaria tècnica farà arribar els treballs que opten a premi de forma cegada al 

Comitè Científic per la seva valoració.  La decisió del Comitè científic serà inapel·lable.  

En prevenció de qualsevol conflicte d'interès, cap membre del tribunal avaluarà treballs 

que hagi assessorat o procedeixin del seu centre de treball.  

Els premis seran lliurats durant la XXXII Jornada d'actualització de la Societat 

Catalana de Medicina Física i Rehabilitació al responsable del Treball. Tributarà 

segons la legislació vigent.  

Els premis es poden declarar deserts si no es presenten treballs o no compleixen 

requisits 

 

1- PREMI SCMFiR al millor treball  

Bases:  

1. Per optar al premi és imprescindible presentar-ho com a comunicació. L’autor 

principal ha de ser soci de la SCMFiR, i constar com a inscrit al les jornades.  

http://abstracts.academia.cat/form.php?id=1789
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2. S’adjuntarà a través de l’enllaç a part de l’abstract, un ARXIU únic amb el 

contingut desenvolupat que inclogui taules, gràfiques, imatges, referències 

bibliogràfiques. Aquest arxiu no pot contenir cap referència que permeti 

identificar els autors de l’estudi ni el centre on s’ha realitzat l‘estudi. 

3. A la primera plana del document s’ha de fer constar el premi al que opten, títol 

del treball i lema.  

4. Els treballs han de ser originals. No poden haver estat prèviament presentats ni 

publicats en cap altre fòrum. 

5. El treball només es pot presentar a una sola de les modalitats de premi. 

6. L’extensió màxima del treball no haurà de superar les 3.000 paraules 

 

Documentació  a preparar:   

1. Abstract anònim (màx. 300 paraules) (Format: Introducció, Objectius, Disseny, Lloc i 

Participants, Intervenció, Variables principals, Resultats, Conclusions)  

2. Arxiu (Anònim i sense cap element que permeti identificar els autors ni el centre 

on s’ha realitzat l’estudi) amb el treball desenvolupat etiquetat:  

SCMFiR_MILLOR TREBALL_LEMA 

3. Cal enviar un correu  a enricclarella@academia.cat 

a. LEMA del treball 

b. Títol del treball  

c. Autor principal  i autors 

 

2- PREMI JOVE d’INVESTIGACIÓ 

Dirigit a treballs dissenyats i supervisats per adjunts joves, fins un màxim de 5 anys des 

de la finalització de l’especialitat. Podran participar en aquesta edició els especialistes 

del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.   

Cal enviar el títol provisional de l’especialitat a enricclarella@academia.cat 

 

Bases:  

1. Per optar al premi és imprescindible presentar-ho com a comunicació. L’autor 

principal ha de ser soci de la SCMFiR, i constar com a inscrit al les jornades.  

2. S’adjuntarà a través de l’enllaç a part de l’abstract, un ARXIU únic amb el 

contingut desenvolupat que inclogui taules, gràfiques, imatges, referències 

bibliogràfiques. Aquest arxiu no pot contenir cap referència que permeti 

identificar els autors de l’estudi ni el centre on s’ha realitzat l‘estudi. 
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3. A la primera plana del document s’ha de fer constar el premi al que opten, títol 

del treball i lema.  

4. Els  treballs han de ser originals no poden haver estat prèviament presentats ni 

publicats en cap altre fòrum.  

5. L’extensió màxima del treball no haurà de superar les 3.000 paraules 

 

Documentació  a preparar:   

1. Abstract anònim (màx. 300 paraules): (Format: Introducció, Objectius, Disseny, Lloc 

i Participants, Intervenció, Variables principals, Resultats, Conclusions) 

2. Arxiu (Anònim i sense cap element que permeti identificar els autors ni el centre 

on s’ha realitzat l’estudi) amb el treball desenvolupat etiquetat:  

SCMFiR_MILLOR TREBAL JOVE_LEMA 

3. Cal enviar un correu  a enriclarella@academia.cat 

a. LEMA del treball  

b. Títol del treball  

c. Autor principal  i autors 

 

3- PREMI AL MILLOR PÒSTER, categoria RESIDENTS  
 
La Societat Catalana de Medicina Física i Rehabilitació convoca el premi PÓSTERS 

de CASOS CLÍNICS de RESIDENTS.  

 

L’objectiu d’aquesta iniciativa és el foment de la formació i aprenentatge mèdic.   

Els pòsters han de ser casos clínics amb especial interès per l’aprenentatge del 

resident (diagnòstic diferencial entre patologies, imatges poc habituals, …) 

 

Bases:  

1. És imprescindible que l’autor principal sigui soci de la SCMFiR i constar com a  

inscrit a les jornades 

2. S’adjuntarà a través de l’enllaç a part de l’abstract, un ARXIU amb el Pòster 

anònim en format electrònic.  

3. El pòster guanyador i els millor puntuats pel Comitè Científic es defensaran 

durant les Jornades a raó de 5 min exposició i 2 min de preguntes, ajustant-nos 

al temps disponible.  

4. El premi es dotarà amb 200€.  
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Documentació  a preparar:   

1. Abstract anònim (300 paraules) 

2. Pòster electrònic anonimitzat.   

3. Cal enviar un correu  a enricclarella@academia.cat 

Versió del POSTER amb autors, per la seva exhibició final un cop 

finalitzada la Jornada. (SCMFiR_POSTER) 

 

La Jornada disposarà d’una hora per la defensa dels treballs presentats. Tindran prioritat 

les comunicacions  i, si el número de  treballs presentats ho permet, es donarà espai a 

la defensa dels pòsters.  

** Comunicacions: 10 min + 2 min de preguntes 

** Pòsters: 4 min exposició + 2 min de preguntes 

 

 

Tant les presentacions de les comunicacions com les dels pòsters quedaran 

accessibles a l’enllaç de la Jornada .  
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