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CONVOCATÒRIA PREMIS BATTESTINI 2022 
 

Rafael Battestini i Galup  ( Barcelona 1886  -  Tarragona 1939 ) 
Il·lustre metge i humanista català afusellat pel franquisme. 

Destacat defensor de la medicina moderna, de qualitat i gratuïta per a la gent sense recursos. 

 

 

Premis als millors projectes assistencials en els àmbits d’Atenció Primària i Hospitalària 
 

Objectius 

Aquests premis estan destinats a donar reconeixement a treballs publicats sobre millora en la 
prestació́ de serveis sanitaris en: a) atenció88 primària/comunitària i/o sociosanitària i b) atenció 
hospitalària. Els treballs tenen haver sigut publicats els dos últims anys abans de la convocatòria 
actual dels premis.  

Bases 

1) Podran optar a aquests premis professionals dels Centres Sanitaris  (assistencials i amb unitats de 
recerca medica) ja siguin públics, concertats i privats de l’àmbit territorial de la Acadèmia de 
Ciències Mediques de la Salut de Catalunya i Balears (ACMCiB ). 

2) Per optar als premis es imprescindible omplir el formulari de sol·licitud  en tots els seus apartats i 
que es podrà descarregar de la pagina web de la  Acadèmia de Ciències Mèdiques de Tarragona 
(http://www.acmt.cat). 

3) Aquest formulari es farà@@ arribar degudament signat i en sobre tancat a la Secretaria de la ACMT, 
conjuntament amb una còpia del treball. 

4) S’haurà d’incloure una breu exposició explicant quin mèrit té aquest treball per una millor atenció 
dels pacients i la salut en general (màxim 250 paraules).  

5) Almenys un 25% dels participants en el projecte hauran de ser soci de l’Acadèmia i estar al corrent 
de pagament de les quotes de l'Acadèmia.   

6) La documentació dels sol·licitants s’enviarà  en format PDF per mail: acmtgna@comt.cat abans de 
les 24:00 hores del dia 1 de setembre de 2022. Si sorgeix alguna dificultat amb la preparació i/o 
l’enviament dels documents, es recomana posar-se en contacte amb la secretaria de la Acadèmia 
(Filial de Tarragona) per mail (acmtgna@comt.cat ) o per telèfon: 977232012. 

7) Totes aquelles sol·licituds que es rebin al servidor de la Acadèmia (Filial de Tarragona) amb 
posterioritat al termini de presentació establert en aquestes bases no seran acceptades. També 
seran desestimades aquelles sol·licituds o propostes en les que manqui documentació i/o algun 
requisit. El material lliurat quedarà en poder de la Acadèmia (Filial de Tarragona). 

8) Per el fet de presentar-se al premi, tots els concursants accepten les bases de la convocatòria. 
9) Hi haurà dos premis, un dedicat a Medicina Primària i un segon premi a Medicina Hospitalària, 

estant dotats amb 4000,-€ cadascun. Les dotacions econòmiques dels premis seran destinats a les 
pròpies unitats assistencials guanyadores per a la millora dels seus recursos. 

10) Els premis seran únics i indivisibles. 
11) Els premis podran ser declarats deserts, no acumulant-se l’import dels mateixos a convocatòries 

successives. 
12) El Jurat dels Premis Battestini 2022 estarà presidit per el president de la Acadèmia de Ciències 

Mediques de Tarragona i  format per sis professionals de Ciències de la Salut. 
13) La decisió del Jurat serà inapel·lable i no es farà difusió de les puntuacions assignades als projectes 

presentats, excepte a títol individual i relació al propi projecte presentat, en cas de demanar-ho. 

 


