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LA FUNDACIÓ DOCÈNCIA I RECERCA DE MÚTUA TERRASSA 

 
CONVOCA 

 
LA 1ª EDICIÓ DE LES JORNADES CIENTÍFIQUES MÚTUA TERRASSA  

 
La Fundació Docència i Recerca de Mútua Terrassa convoca les Jornades Científiques 
Mútua Terrassa (JCMT) amb l'objectiu de promocionar la recerca i la innovació científica i 
fer-la accessible a la participació de la societat civil i d’altres actors, públics i privats. 
 
Recollint aquesta voluntat d'obertura, i per tal que tingui el major impacte possible, s'han 
organitzat les JCMT, que es desenvoluparan durant dos dies i s'estructuraran en 3 blocs 
diferenciats de sessions, totes elles en modalitat elevator pitch (un model que afavoreix 
la simplicitat i la concisió). 
 
D’una banda, un primer bloc de nous projectes de recerca i d’innovació, on 
s'exposaran els projectes que, per la seva potencialitat, marcaran algunes de les 
principals línies de recerca els pròxims anys. D’altra banda, un segon bloc referent als 
principals projectes finançats en desenvolupament en l’actualitat que són liderats per 
investigadors/es a la MT. I finalment, un bloc on s'exposaran les principals 
publicacions dels últims dos anys. 
 
Les bases  per a participar en els diferents blocs/seccions són les següents: 

 
I. PRESENTACIÓ PROJECTES DE RECERCA I INNOVACIÓ 

 
Tema: Presentació de projectes de recerca i/o innovació que es desenvolupin en l’àmbit de l’Atenció 
Primària, Clínic-Hospitalari o de Laboratori i sòcio-sanitari de Mútua Terrassa.  
 
BASES:  

 
1. Els projectes que estan en fase de disseny o amb menys de 6 mesos de desenvolupament en el 

que el/la investigador/a principal ha de tenir una relació contractual amb MútuaTerrassa. 
 

2. Els projectes han de seguir les recomanacions del Manual de bones pràctiques per a la recerca a 
Mútua Terrassa, elaborat per la Comissió d’Investigació i disponible a la pàgina web 
http://fundaciorecerca.mutuaterrassa.com/fundaciorecerca/ca/ajuts/projectes/beca-fmt. 

 
3. El resum del projecte es pot presentar en català, castellà o anglès, segons el model normalitzat 

disponible a la pàgina web https://redcap.link/jornades_cientifiques_MT  
 

4. L’avaluació científico-tècnica dels projectes presentats en aquesta convocatòria es farà a través de 
una comissió interna designada i supervisada per la Comissió d’Investigació. Es consideraran 
positivament projectes interdisciplinaris, transversals, nous i amb alt impacte assistencial 
socioeconòmic o en el sistema de salut. 
 

5. Per concursar cal enviar tota la documentació exclusivament a través de l’enllaç 
https://redcap.link/jornades_cientifiques_MT . La data límit per fer-hi arribar els projectes és 
el  20 desembre de 2021. 
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II. PRESENTACIÓ DE PUBLICACIONS CIENTÍFIQUES  

 
1. Els articles científics originals que es poden presentar han d’estar publicats o acceptats en revistes 

indexades en JCR i de primer quartil, durant el període 2020 a 2021. 
 

2. Algun dels autors de la publicació han de tenir una relació contractual amb Mútua Terrassa. Es 
valorarà constar com a primer autor, últim autor o autor corresponent i que sigui de recerca pròpia 
i/o liderada pel investigador de MT. 

 
3. Es consideraran positivament aquelles publicacions que estiguin en el primer decil, publicades a 

revistes amb major factor d’impacte, major nombre de citacions i major impacte assistencial i/o 
social. 
 

4. L’avaluació científico-tècnica de les publicacions en aquesta convocatòria es farà a través d’una 
comissió interna designada i supervisada per la Comissió d’Investigació.  

 
5. Per participar cal enviar tota la documentació exclusivament a través de l’enllaç 

https://redcap.link/jornades_cientifiques_MT . La data límit per fer-hi arribar la informació de 
les publicacions és el  20 desembre de 2021 
 

III. PRESENTACIÓ DE PROJECTES FINANÇATS 
 

1. Els projectes han d’estar finançats per procés competitiu per una entitat pública o privada i en 
desenvolupament. El/la investigador/a principal ha de tenir una relació contractual amb Mútua 
Terrassa. 
 

2. Els projectes han de seguir les recomanacions del Manual de bones pràctiques per a la recerca a 
Mútua Terrassa, elaborat per la Comissió d’Investigació i disponible a la pàgina web 
http://fundaciorecerca.mutuaterrassa.com/fundaciorecerca/ca/ajuts/projectes/beca-fmt. 

 
3. El resum del projecte es pot presentar en català castellà o anglès, segons el model normalitzat 

disponible a la pàgina web https://redcap.link/jornades_cientifiques_MT 
 

4. L’elecció cientifico-tècnica dels projectes presentats en aquesta convocatòria es farà a través d’una 
comissió interna designada i supervisada per a la Comissió d’Investigació. Es consideraran 
positivament projectes interdisciplinaris, transversals i amb alt impacte assistencial o social. 
 

5. Es valorarà positivament projectes multicèntrics liderats per MT i o amb finançament d’una 
institució internacional. 

 
6. Per participar cal enviar tota la documentació exclusivament a través de l’enllaç 

https://redcap.link/jornades_cientifiques_MT . La data límit per fer-hi arribar la informació 
dels projectes és el  20 desembre de 2021 
 

IV. DISTINCIONS I PREMIS 
 
En les tres categories s’atorgaran distincions a les millors presentacions. L’avaluació científica-
tècnica dels treballs per rebre d’aquesta distinció es farà segons els  criteris definits en cada 
categoria i serà realitzada per una comissió interna designada i supervisada per la Comissió 
d’Investigació. 
 
L’organització es reserva la possibilitat que, en la categoria de nous projectes de recerca i 
innovació, aquesta distinció pugui ser acompanyada d’un premi amb dotació econòmica per 
recolzar el desenvolupament del projecte, especialment si es tracta d’iniciatives promogudes per 
grups emergents amb poca capacitat de finançament propi. 


