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XXI CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA

DE LA MEDICINA CATALANA
Segona circular
Amb data d’avui s’obre el període d’acceptació dels treballs que vulguin ser presentats al XXI Congrés
d’Història de la Medicina Catalana, que se celebrarà els dies 5 i 6 de juny de 2020 a Barcelona, a la seu de
la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Els treballs originals s’han de presentar en suport informàtic en format Microsoft Word i s’han d’enviar
per correu-e a la Secretaria Científica del XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana
(secretaria@ramc.cat), en el format que s’adjunta (vegeu document de mostra), on s’hi han de fer constar el
títol i els noms dels autors, i també si es vol presentar com una comunicació oral o en forma de pòster. La
data límit per fer-ho és el dia 15 d’abril de 2020. L’extensió del resum no pot excedir els 3.500 caràcters
amb espais, en tipografia Times New Roman, cos 11 (aproximadament 30 línies de text).
Els textos es poden presentar en qualsevol dels idiomes oficials del congrés, que són el català i
l’aranès, però també és possible fer-ho en castellà, francès o anglès.
Els treballs han de ser recerques originals, documents històrics o biografies breus de personatges
rellevants de la medicina, infermeria, farmàcia, odontologia, veterinària i altres ciències de la salut del
nostre país. Tots seran sotmesos a la valoració de la Comissió Científica, que decidirà si poden ser
presentats en el Congrés; es consideraran acceptats si no s’indica el contrari.
Per a la presentació dels treballs, almenys un dels signants haurà d’estar inscrit formalment en el
Congrés.
Els treballs presentats només es publicaran en el llibre de resums que s’editarà amb aquesta finalitat.
Els autors que desitgin que el seu treball sigui publicat íntegrament a la revista Gimbernat, l’hauran de
redactar seguint les noves normes d’edició de la revista, consultables a http://raco.cat/index.php/gimbernat
i l’hauran d’enviar per correu-e a l’adreça següent: gimbernat@ramc.cat
...///...
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La data límit de presentació de treballs per publicar en el número 73 de la revista Gimbernat que
s’editarà a finals de juny de 2020 és el dia 15 d’abril de 2020. Aquesta data és d’estricte cumpliment.
Tots els treballs presentats al Congrés optaran als premis de la Societat Catalana d’Història de la
Medicina (http://www.historiamedicina.cat/).
També adjuntem el full d’inscripció al Congrés, que té un preu de 130 euros i que donarà dret a rebre
la documentació, els coffee breaks i el dinar de treball de divendres. El preu per a estudiants de grau i
postgrau serà serà de 80 euros. El full d’inscripció s’ha de remetre a la Secretaria Científica del Congrés
juntament amb el comprovant de la transferència bancària.

Josep Antoni Bombí
President del Congrés

Miquel Bruguera
President del Comitè Organitzador
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FULL D’INSCRIPCIÓ

NOM: ...........................................................................................................................................
COGNOMS: ..................................................................................................................................
ADREÇA: ......................................................................................................................................
POBLACIÓ: ........................................................... CODI POSTAL: ..................................................
TELÈFON: .....................................................................................................................................
DNI: .............................................................................................................................................
CORREU ELECTRÒNIC: ..................................................................................................................
ESTATUS PROFESSIONAL (professió) (actiu o jubilat): ......................................................................
CENTRE DE TREBALL: ....................................................................................................................
Data d’inscripció: ..........................................................................................................................

TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ O PÒSTER: ........................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
AUTORS: ......................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
COMUNICACIÓ ORAL

PÒSTER

Cal enviar la butlleta, juntament amb el comprovant de la transferència bancària, a l’adreça següent:
Secretaria Científica. Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana.
Carrer del Carme, 47. 08001-Barcelona.
Tel.: 93.317.16.86.
E-mail: secretaria@ramc.cat
Transferència bancària a:
IBAN: ES65 0182 4809 6102 0025 1470 (Titular: Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Entitat bancària:
BBVA), fent constar com a concepte: Inscripció XXI Congrés d’Història de la Medicina Catalana i el nom del
titular de la transferència.
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MODEL D’EXEMPLE DE PRESENTACIÓ DE RESUMS

TÍTOL DE LA COMUNICACIÓ O PÒSTER ORAL
AMB UN MÀXIM DE 15 PARAULES (cos 16)
Nom i cognoms del primer autor1 (cos 12, centrat i lletra rodona)
Nom i cognoms del segon autor2 (cos 12, centrat i lletra rodona)
Nom i cognoms del tercer autor3 (cos 12, centrat i lletra rodona)
1.Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya. Barcelona (Barcelonès). XXXXXX@ramc.cat (cos 9, centrat i lletra rodona)
2. Adscripció(ns) o centres. Localització geogràfica: població i comarca (no “província). correu-e (cos 9, centrat i lletra rodona)
3. Adscripció(ns) o centres. Localització geogràfica: població i comarca (no “província). correu-e (cos 9, centrat i lletra rodona)

RESUM
(cos 14, en majúscules i centrat)
El sistema ciència-tecnologia-innovació de tot el món viu importants canvis conceptuals, tecnològics, demogràfics i
sociològics. Els canvis en l’organització científica resultants de la globalització, que se sumen a la plena hibridació de
l’acadèmia amb l’empresa i al nou paper protagonista de la societat civil en els assumptes de la ciència... (cos 11,
justificat, amb lletra rodona i un màxim de 3.500 caràcters amb espais. Aproximadament 30 línies de text.
PARAULES CLAU: Congrés, Medicina, Història. (un mínim de tres i un màxim de cinc a cos 9, justificat i amb lletra rodona)
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