Barcelona, 2 d’abril de 2020
REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA
DE CATALUNYA
Barcelona, 5 i 6 de juny de 2020

XXI CONGRÉS INTERNACIONAL D’HISTÒRIA

DE LA MEDICINA CATALANA
Tercera circular

El congrés, que havíem de celebrar el proper mes de juny, per raons òbvies de desconeixement de l’evolució
de la pandèmia i de la sortida que tindrà, queda ajornat als dies 18 i 19 de setembre. Tot i amb això, a primers de
juliol, amb millor coneixement de la situació, confirmarem amb una nova circular les dates que ara proposem. La seu
del congrés seguirà sent la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya.
Els resums dels treballs que s’hi vulguin presentar s’hauran de lliurar abans del dia 30 d’abril a la secretaria,
a l’adreça secretaria@ramc.cat Els resums seran presentats seguint el model establert i sense errades, ja que no
disposarem de temps ni de personal per fer correccions, i es publicaran tal com s’enviïn, sempre que hagin passat
l’admissió i l’avaluació del Comitè Científic. Els llibre de resums, juntament amb el programa, es lliurarà als inscrits.
A més de la presentació dels resums, els participants que vulguin que el seu treball es publiqui a la revista
GIMBERNAT, hauran de presentar el treball sencer a la secretaria, a l’adreça gimbernat@ramc.cat seguint estrictament
les normes d’edició i d’enviament, abans del dia 15 d’abril. La revista s’editarà el mes de juliol, abans del congrés,
i el mes de gener, a posteriori.
Qui tingui la intenció clara d’inscriure’s al congrés aniria bé que ho fes des d’aquest moment i, en tot cas,
abans de l’estiu, emplenant el formulari i fent l’ingrés bancari. La sortida de l’actual crisi sanitària i els mesos de
vancances poden dificultar molt la gestió administrativa del Comitè organitzador, per la qual cosa recomanem actuar
amb antelació i no deixar-ho, per inèrcia, per a primers de setembre. Davant de qualsevol contingència la inscripció
ja estarà feta a tots els efectes.
En nom del Comitè organitzador,

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)

50 ANYS DE CONGRESSOS D’HISTÒRIA DE LA MEDICINA CATALANA (1970-2020)
Seu del Congrés: REIAL ACADÈMIA DE MEDICINA DE CATALUNYA
Carrer del Carme, 47 - 08001-Barcelona  Tel. 93.317.16.86  secretaria@ramc.cat
Per a més informació: www.ramc.cat

