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BASES DEL PREMI “ESPAIS SALUDABLES” 2016 DE LA 
SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT 	

	

	

Convocatòria:	

L’SCMS (Societat Catalana de Mediació en Salut) convoca la segona  edició del Premi 
“Espais saludables”  dirigit a reconèixer aquelles iniciatives  que tinguin per objecte 
fomentar la millora de  la qualitat  de la comunicació, la gestió dels conflictes i les 
relacions personals entre  professionals, usuaris i/o familiars en qualsevol tipologia 
d’establiments de salut. 	

Es valorarà de les  propostes candidates la utilització de tècniques o mètodes cooperatius  
i la facilitat d’implementació, desenvolupament, seguiment i avaluació   en un centre de 
salut.	

Podrà presentar la seva proposta qualsevol professional o equip sanitari o expert en 
mediació i gestió de conflictes de l’Estat espanyol. Haurà de fer constar el lloc de treball i 
professió. 	

Cada projecte podrà ser presentat per un màxim de 3 autors/es, considerant el/la autor/a 
principal aquella persona que aparegui en primer lloc. 	

El autor principal haurà d’estar inscrit en la jornada en la que es lliurarà el  Premi  que 
coincidirà amb la jornada anual de la SCMS prevista aquest any pel Desembre de 2016. 	

Hi haurà un únic premi que podrà optar a una de les següents tres categories:	

a) Iniciativa intragrupal: Dirigit a iniciatives que tinguin per objecte millorar el clima 
laboral i la gestió positiva de conflictes entre professionals o en la convivència amb 
o entre els pacients ingressats. 
	

b) Iniciativa transversal:  Dirigida a iniciatives que dirigeixin  la seva intervenció als 
diferents grups  (professionals, usuaris i/o familiars) i que tingui per objectiu millora 
la gestió dels conflictes entre aquests. 
	

c) Innovació: Per aquelles propostes que incorporin metodologies o tècniques 
innovadores  en qualsevol de les accions professionals que es poden 
desenvolupar en un centre sanitari i que afavoreixi la qualitat comunicativa i/o 
disminuint la conflictivitat.  

	

Dotació:	

El Premi concedit és un reconeixement a la iniciativa i no implica recompensa monetària.	
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La persona  guanyadora rebrà una figura commemorativa i un diploma acreditatiu. 	

També es rebrà un certificat acreditatiu als dos treballs finalistes. 	

Es farà difusió dels premis mitjançant les diverses xarxes socials de la societat  i/o altres 
mitjans de difusió propis o de mitjans de comunicació.	

El Premi es farà públic en la  Jornada anual de la SCMS prevista aquest any pel 
Desembre de 2016. 	

Jurat	

El Jurat estarà composat per:	

● El president de la Societat Catalana de Mediació en Salut. 	
● El president d’Honor de la Societat Catalana de Mediació en Salut	
● Un/a representant dels socis de la Societat Catalana de Mediació en Salut.	
● El/la coordinador/a de mediadors de la Societat Catalana de Mediació en Salut.	
● Un/a mediador/a de la Societat Catalana de Mediació en Salut.	
● Un/a  representant  dels usuaris de la sanitat pública.	
● Un/a membre de mitjà de comunicació especialitzat.	
● Un/a professor d’Universitat formador en mediació.	

En cas d’empat en les decisions, el president tindrà vot de qualitat.	

	

Criteris d’avaluació	

El Jurat en el moment de fer les valoracions prioritzarà aquelles propostes que :	

● Hagin demostrat la seva eficàcia real i disposin  d’avaluació dels resultats.	
● Aportin algun aspecte innovador en el seu mètode o objectiu.	
● Tinguin en compte les capacitats  físiques, sensorials  i cognitives dels pacients.	
● Permetin implementar-ho fàcilment en les activitats diàries del centre permetent la 

seva continuïtat en el temps.	
La resolució del Jurat serà inapel·lable i es reserva el dret de declarar desert el premi si 
cap de les candidatures ofereix la qualitat exigible.	

	

Enviament de propostes	

Les propostes seran enviades per correu electrònic a  l’atenció de la secretaria tècnica de 
l’SCMS a mediacioensalut@gmail.com  amb la següent documentació:	

● Fitxa sol·licitud (annex)	
● Resum del projecte (màxim 800 paraules)	
● Memòria del projecte:  Detallant el projecte amb una extensió màxima de 8.000 

paraules  a doble espai. Les taules, fotos i esquemes  que s’acompanyin es faran  
en un document apart, amb un màxim de 5 taules, 5 fotografies i 3 esquemes 	

● Currículum vitae resumit (1 foli) de cada autor/a del projecte. 	
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La documentació aportada quedarà custodiada per la Societat Catalana de Mediació en 
Salut fins el lliurament del Premi.	

La data màxima d’enviament de propostes serà el proper dia: 7 de novembre de 2016 a 
les 12.00 hores. 	

Des de la Societat Catalana de Mediació en Salut es respondrà per correu electrònic per 
acreditar la correcta recepció de la documentació.   	

No s’acceptaran treballs fora de termini. 	

	

Disposicions finals	

Les persones participants donen el seu consentiment perquè les seves dades personals 
quedin registrades per part de la Societat Catalana de Mediació en Salut, i estaran 
subjectes a la disposició vigent en matèria de Llei de Protecció de Dades Personals. 	

Les persones premiades autoritzen la publicació de les fotografies de l’entrega de premis, 
nom del projecte i nom i cognom a través de les xarxes socials de la SCMS, així com a la 
publicació d’un article de l’experiència i/o entrevista per fer-ne difusió a les xarxes socials 
de la Societat Catalana de Mediació Salut  així com a la seva seu electrònica.	

Per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició cal enviar un correu 
electrònic a mediacioensalut@gmail.com.	

Qualsevol qüestió no recollida en  aquestes bases serà resolta pel Jurat, sent la seva 
decisió inapel·lable i vinculant. 	

La participació en aquest Premi suposa l’acceptació de les seves bases	

	

	

Per a qualsevol consulta sobre la presentació de candidatures a aquest premi es poden adreçar a :	

SOCIETAT CATALANA DE MEDIACIÓ EN SALUT	

Secretaria tècnica	

mediacioensalut@gmail.com	
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PREMI	ESPAIS	SALUDABLE		S.C.M.S	2016	

FULL	DE	SOL·LICITUD			

Data:		

1. DADES	PERSONALS	

Cognoms	i	Nom	 	

D.N.I.	 	

Domicili	 	

D.P.	 	

Població		 	

Telèfons	 	 	 	

Adreça	electrònica	 	

Professió	 	

Nom	i	DNI		Coautor	 	

Nom	i	DNI		Coautor	 	

2. DADES	PROJECTE		

Títol	del	projecte	 	

Categoria	 	Iniciativa	intragrupal										Iniciativa	transversal								Innovació	
Autors	(Cognoms	i	nom)	 	

Centre	assistencial	 	

	

Jo	en/na																																																																																																	com	autor/a	principal	del	projecte		declaro	que	
aquest	projecte	no	ha	estat		presentat		anteriorment	en	cap	altre	premi,	congrés	o	certamen	científic.	

Així	mateix	 declaro	 que	 les	 dades	 aportades	 son	 certes	 i	 que	 el	 tractament	 de	 les	 dades	 personals	 s’han	 fet	
d’acord	amb	la	legislació	vigent	en	matèria	de	confidencialitat	de	dades	de	caràcter	personal.	

S’ha	obtingut	el	consentiment		informat	en		la	obtenció	de	les	imatges,	i	no	estan	subjectes	a	drets	d’autor.		

En	cas	de	ser	premiat	autoritzo	 la	seva	publicació	per	part	de	 la	Societat	Catalana	de	Mediació	en	Salut	sense	
rebre	cap	altre	contraprestació	que	les	establertes	en	les	bases	del	concurs.	

En	cas	de	desacord	accepto	sotmetre’m	a	la	decisió	del	Jurat	del	Premi.		

Data	i	signatura	

	 		


