Apreciat/da company/a,
Des de la Societat Catalano-Balear de Fisioteràpia (SCBF) tenim el plaer de
d’anunciar-vos la X CONVOCATÒRIA DE BECA DE RECERCA EN FISIOTERÀPIA,
fem un gran esforç en continuar promovent la recerca en època de pandèmia.
Com a societat científica el nostre objectiu principal és la promoció de la recerca i la
investigació en fisioteràpia.
És una realitat que el reconeixement científic d’una professió sanitària neix de
l’evidència científica. La Fisioteràpia és una professió sanitària jove, amb una forta
presència actual en el àmbit sanitari i amb grans expectatives de futur.
L’accés del fisioterapeuta als estudis de doctorat reforça el nostre futur com a peça
imprescindible d’un sistema sanitari multidisciplinar de qualitat i basat en
l’evidència.
És per tant un orgull per la SCBF poder contribuir novament a finançar els estudis
d’investigació, sovint llargs i amb pocs recursos, amb la DESENA BECA DE
RECERCA BÀSICA valorada en 3.000 euros bruts a la que es valorarà positivament
els PROJECTES, QUE FORMIN PART D’UN PROGRAMA DE DOCTORAT, CURSAT
PER UN PROFESIONAL FISIOTERAPEUTA I ESPECÍFICAMENT RELACIONAT
AMB LA FISIOTERÀPIA.
Tot aquell projecte de recerca innovador i que potenciï el treball multidisciplinar
podrà ser presentat abans de les 24h del dia 8 d’ abril del 2020 . Podeu consultar les
bases a http://www.scfisioterapia.cat/beques.php , i adreçar les vostres consultes,
si és que en teniu, al correu scfisioterapia@academia.cat. A més també us adjuntem
els arxius corresponents per completar la sol·licitud de la beca.
El Comitè Científic de la SCBF seleccionarà el projecte guanyador i es lliurarà a l’acte
de Cloenda del Curs Acadèmic de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
Catalano-Balear (ACMSCB), que es celebrarà el proper 18 de Maig. Segons l’estat
epidemiològic del moment, es decidirà si la entrega es fa de manera virtual o
presencial.
Durant aquest acte les diferents societats lliuraran els seus Premis-Beques de
reconeixement científic, així com la pròpia ACMSCB atorgarà, com cada any, els seus
Premis Institucionals.
Així doncs, us animem a TOTS ELS FISIOTERAPEUTES a presentar els vostres
projectes amb el desig de continuar treballant TOTS JUNTS AMB LA
FISIOTERÀPIA.
Atentament,
La Junta Directiva de la SCBF
31 de Gener de 2020

