Invertir en investigació és
Invertir en el futur de les persones
BASES DEL IV PREMI MARTÍ VIA - 2019

LA FUNDACIÓ
Vallformosa és una empresa socialment responsable que treballa en
diferents projectes socials, entre els quals hi ha la lluita contra el càncer.
Mitjançant la seva Fundació, organitza diverses activitats durant l’any per
recaptar fons per finançar iniciatives solidàries de diferents entitats i
organitzacions.
En aquest sentit, una de les principals activitats és el Sopar Solidari, que
aquest 2019 ha arribat a l’11a edició i que se celebra a l’inici de l’estiu. Del
fons recaptat en aquest acte, un 80% es destina a l’Institut Català
d’Oncologia i l’altre 20% a l’associació penedesenca Ampert, que fa el
transport de pacients des del seu domicili al Penedès fins a l’Hospital
Duran i Reynals on seran tractats.
Una altre activitat és la Caminada Solidària, que cada primavera es fa
entre les vinyes del Penedès passant per Vallformosa a Vilobí del Penedès.
En l’edició d’aquest 2019 hi van participar 1.800 persones i els diners es
van destinar a PICAM, una associació que ofereix diferents serveis a
pacients oncològics i hematològics: banc de perruques, manteniment
cognitiu, exercici físic i rehabilitació, tallers de relaxació i musicoteràpia,
treball en xarxa amb d’altres associacions…
Finalment, també es convoca anualment el Premi Martí Via, on s’entrega
una beca per a la investigació contra el càncer.
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PREMI MARTÍ VIA
Som molt conscients que INVERTIR EN RECERCA ÉS INVERTIR EN EL
FUTUR DE LES PERSONES i per això un dels nostres objectius principals és
col·laborar, promoure i incentivar la investigació del càncer. Volem donar
suport a la recerca per tal de contribuir a trobar una curació definitiva de
la malaltia, així com per millorar el tractament i qualitat de vida del
pacient.
Per aquest motiu, la Fundació Vallformosa i Gesco Family, creen el
PREMI MARTÍ VIA en homenatge a Martí Via i Bertran, director
d’operacions de Vallformosa que va morir després d’una llarga lluita
contra aquesta malaltia.
El premi consisteix en una beca destinada a la investigació de
professionals en el camp de l’oncologia pediàtrica i d’adults, i que els
avenços científics arribin el més aviat possible als pacients amb càncer.
Com a mínim 2/3 parts de l’import del premi s’han de destinar al salari de
personal involucrat en el projecte de recerca motiu de la beca, amb certa
preferència pel salari de personal altre que l’ Investigador Principal. La
resta (1/3 part) pot ser utilitzat per comprar material fungible o altres
necessitats del projecte.
Es prioritzen aquells projectes de recerca traslacional, és a dir, els que
poden tenir aplicació directament en malalts en un futur proper.
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BASES 2019

Finalitat de la convocatòria
Aquesta beca està destinada a professionals i investigadors espanyols
d’àrees relacionades amb l’oncologia pediàtrica i d’adults per
desenvolupar un projecte de recerca en un centre de referència
pertanyent a Catalunya, amb la finalitat de potenciar la investigació
oncològica. La beca concedida serà portada a terme en coordinació amb
el centre hospitalari on s’ha desenvolupat i el seu import ha de estar
dirigit principalment a la dotació de personal investigador involucrat en el
projecte de recerca motiu de la beca.
Dotació:
La beca tindrà la durada d'un any i un import de 30.000 euros.
Requisits dels sol·licitants
El sol·licitant, a títol personal o com a investigador principal d’un equip,
haurà de reunir les condicions següents:
a) Estar en possessió d’un títol universitari de grau relacionat amb
les ciències de la salut.
b) Treballar en una institució o centre amb capacitat per a la
recerca científica a Catalunya. No és necessari que sigui un
hospital però la línia de recerca ha d’estar vinculada a/o
participada per algun centre Hospitalari (l’objectiu és que tingui
possibles utilitats pels malalts en un futur més o menys
immediat).
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Requisits de la sol·licitud
Els treballs presentats per optar al “IV Premi Martí Via”, hauran de
constituir una aportació original, amb base experimental, en algun dels
camps de la Investigació Oncològica.
Aquells sol·licitants que vulguin optar a la concessió d’aquesta beca
hauran de presentar una memòria científica (màxim 12 fulls) escrita en
català o castellà, que descrigui:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Resum
Antecedents i situació actual del tema, referències
Objectius del treball
Material i mètodes
Pla de treball amb el calendari corresponent
Potencial d’aplicació de resultats a la pràctica clínica
Implicacions ètiques
Historial científic del grup receptor
Memòria econòmica del projecte amb justificació del pressupost
per partides. La beca haurà de servir per finançar el sou d’un
investigador.
✓ Currículum abreviat de l’investigador sol·licitant (màx. 3 pàg.).
✓ DNI de l’investigador sol·licitant
✓ Compromís del centre d’investigació, signat per la direcció del
centre o el seu representant legal, en el qual es deixi constància
expressa del coneixement i l’acceptació d’aquestes bases, i
s’autoritzi i es confirmi la viabilitat del projecte.

Presentació de sol·licituds
Els sol·licitants hauran de fer arribar les seves sol·licituds per correu
electrònic a l’adreça de info@fundaciovallformosa.com, indicant a
l’assumpte del correu: PREMI MARTÍ VIA 2019.
La data límit de recepció haurà de ser abans de les 23:59 hores del
diumenge 27 d’octubre de 2019.
Només es consideraran presentats els projectes, quan per part de la
Fundació se’n confirmi la correcta recepció mitjançant avís de rebuda.
En cas que la documentació aportada no compleixi els requisits que
aquesta convocatòria exigeix, es considerarà desestimada.
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Avaluació de les sol·licituds i resolució:
La comissió de selecció, en què intervindran especialistes en el camp de
l’oncologia, designats per la Fundació convocant, estudiarà i valorarà les
sol·licituds i seleccionarà les que millor responguin als següents criteris:
•
•
•

Mèrits acadèmics i científics
Experiència professional
Projecte d’investigació presentat

La resolució serà ferma i inapel·lable, i es comunicarà per escrit als
sol·licitants, tant si han resultat beneficiaris com si no se’ls ha concedit. El
patronat es reserva el dret de declarar deserta aquesta convocatòria.
El lliurament tindrà lloc en un acte el 28 de Novembre del 2019, organitzat
per la Fundació. En la seva acceptació es compromet a assistir-hi.
El lliurament serà de 15.000€ previ a la signatura d’un conveni de
col·laboració, i els altres 15.000€ a l’entrega d’un informe provisional que
documenti el treball realitzat en els primers 6 mesos de recerca, enviat
electrònicament en un format lliure.
L’Investigador principal del projecte guanyador, no podrà presentar-se de
nou, en les següents dues edicions del premi.
L’Investigador principal del projecte no podrà rebre altres ajudes o
beques en relació al projecte becat de un import superior a la beca dotada
per la Fundació Vallformosa.

Seguiment i resultats
Finalitzat el període de la beca serà obligatòria la presentació, dins el
termini de dos mesos, d’una memòria justificativa del projecte dut a
terme, que serà objecte d’avaluació per part de la comissió de selecció de
la Fundació.
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UN PREMI QUE BUSCA
COMPLICITATS
✓ En 2017 els nous casos estimats de càncer en España han estat 228.482
i per 2035 s’estima que haurà 315.413 nous casos de càncer.
✓ S’estimaren 112.939 morts per càncer l’any 2016.
✓ El càncer més freqüent és el colorectal amb més de 34.331 nous casos,
seguit del de pròstata amb 30.076 nous casos, sent el més freqüent en
els homes. En tercer lloc es situa el càncer de pulmó amb 28.645 i
finalment en quart lloc el càncer de mama amb 26.670 nous casos, el
més diagnosticat entre les dones.
✓ 4% de la població civil estan curats del seu tumor 5 anys després de
finalitzat el tractament.
✓ Cada any es diagnostiquen 800 nous casos de càncer infantil a l’estat
Espanyol. Actualment, gràcies a la investigació, el 82% dels nens i nenes
amb càncer superen la malaltia.
JURAT DEL PREMI
Sra. Queta Domènech
Presidenta Fundació Vallformosa
Dr. Josep Ramon Germà
President d’Honor del Grupo Germinal Español de l’ICO,
Professor Catedràtic d’oncologia mèdica de la UB i Director
d’Estratègia Clínica, investigació i resultats oncològics.
Dra. Marga Majem
Oncòloga mèdica de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Dr. Roger Gomis
Recercador de l’IRB
Sra. Meritxell Tàpia
Coordinadora Procés Assistència Crítics del Consorci Santiari
Integral
MEMBRES DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ VALLFORMOSA
Presidenta:
Sra. Queta Domènech
Vice-president:
Dr. Josep Ramon Germà
Vice-president:
Roger Parellada
Secretari:
Sr. Josep Maria Padullés
Tresorera:
Mariona Ríos
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www.fundaciovallformosa.com
La Sala, 45 - 08735 Vilobí del Penedès (Barcelona)
info@fundaciovallformosa.com
Tel. 93 897 82 86

Vilobí del Penedès, 14 de setembre de 2018
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