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Concurs d’Idees 2012 
 

BASES 
 

1. PARTICIPACIÓ 
Poden participar en el concurs totes aquelles persones o col.lectius que presentin la seva idea al 
Comitè Organitzador de les Jornades dins del termini previst.  Cal que almenys un dels signants de 
la idea estigui inscrit en les Jornades. 
 
Per poder participar al concurs cal presentar una idea amb les dades de la persona responsable:  
nom i cognoms, adreça, DNI, EBA, correu electrònic i telèfon de contacte.  
 

2. OBJECTIU 
Es poden presentar totes les idees que serveixin per millorar la salut, si bé s’aplicarà una 
discriminació positiva en els següents casos:  

 Idees innovadores. 
 Idees originals i creatives. 
 Idees relacionades amb els principals temes de la Jornada: RSE, TIC’s i Cronicitat. 

 
3. FORMAT 

Presentació en un Power Point lliure amb 5 diapositives com a màxim.  
El document ha de contenir: títol, autors, idea, objectiu, metodologia i resultats. 

 
4. PRESENTACIÓ DE LES IDEES 

Cal enviar el document al Comitè Organitzador abans del 20 d’octubre de 2012 al correu electrònic 
laranalde@aceba.cat 

 

Posteriorment, el Comitè es posarà en contacte amb els responsables de cada idea. 
 
5. IDEES PREMIADES 

El Comitè Científic d’Idees (CCI) les avaluarà prèviament a la Jornada i escollirà les que cregui que 
donen resposta de forma més acurada i adient a l’objectiu fixat.  
El dia de la Jornada, durant la cerimònia de cloenda, es comunicaran els guanyadors del “Concurs 
d’Idees”. 

 
Recordeu... 

Per poder participar al concurs cal que envieu la vostra IDEA abans del 20 d’octubre de 2012 al 
correu electrònic laranalde@aceba.cat 
  
*Les Idees participants es publicaran a la pàgina web d’ACEBA (www.aceba.cat) amb la corresponent autoria, sota el 
consentiment de l’autor en qüestió. 

 
Moltes gràcies i bona sort! 
Comitè Organitzador XVI Jornades ACEBA  
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