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El COOOC presenta els Premis CiènciesdelaVisió.cat per donar reconeixement a

persones i institucions per la seva trajectòria científica i/o clínica i impacte dins del

món de l’optometria a Catalunya. Podran presentar la seva candidatura els

col·legiats i col·legiades, que també podran nominar candidats per a qualsevol de

les següents categories:

a)Optometrista

b)Persona vinculada al món de la optometria (no optometrista)

c)Institució 

La documentació es presentarà de forma prioritària en format online a través de

l’adreça de correu electrònic secretaria@coooc.cat. 

També es podrà presentar, de forma alternativa, per correu ordinari o bé de forma

presencial en la seu del COOOC (C. Comte Borrell, 179-183, Local – 08015

Barcelona).

Les candidatures als premis, tant les personals com les nominacions rebudes, seran

avaluades per un comitè d’experts i tindran en compte els aspectes i bases que es

presenten a continuació.

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE RECERCA

Introducció

mailto:secretaria@coooc.cat


1.Que la contribució científica i/o clínica dels candidats i de les candidates hagi

estat realitzada en la seva totalitat o parcialment a Catalunya. 

2.L’originalitat del treball del candidat o candidata, valorant la novetat en l’àmbit

científic i/o clínic en qualsevol camp de l’optometria i/o les ciències de la visió. 

3.L’impacte de la tasca científica i/o clínica realitzada pels candidats o candidates,

tenint en compte el possibles beneficis per als pacients i la pràctica optomètrica en

general (compromís amb la salut visual, prevenció i/o promoció de la salut visual,

implementació de campanyes de cribratge, etc.). 

4.Es valorarà positivament que el treball dels candidats o candidates hagi estat

publicat o acceptat per a publicació en revistes d’optometria, journals,

congressos i/o conferències d’optometria i/o ciències de la visió.

5.Es valorarà positivament que el treball del candidat o la candidata s’hagi

desenvolupat mitjançant col·laboracions amb altres optometristes, professionals

sanitaris i/o entitats/institucions o hagi rebut el suport de patrocinadors/sponsors.

6.Cada candidatura haurà d’anar acompanyada d’un CV actualitzat del candidat o

candidata, indicant els mèrits, publicacions o comunicacions científiques, altres

mètodes de divulgació i col·laboracions. Els col·legiats i col·legiades que presentin

la seva pròpia candidatura al premi hauran de completar el formulari i adjuntar el

CV actualitzat. Els candidats nominats per part d’altres col·legiats i/o col·legiades

seran contactats pel COOOC per confirmar l’acceptació de la nominació i per

aportar el CV actualitzat per a la seva avaluació.
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BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE RECERCA

B PREMI CIÈNCIESDELAVISIÓ.CAT 2022 A PERSONA

VINCULADA AL MÓN DE L’OPTOMETRIA (NO OPTOMETRISTA)

1.Que la contribució científica, clínica i/o social dels candidats o les candidates

hagi estat realitzada en la seva totalitat o parcialment a Catalunya. 

2.L’originalitat del treball del candidat o candidata, valorant la novetat en l’àmbit

científic, clínic i/o social en qualsevol camp de l’optometria i/o les ciències de la

visió.

3.L’impacte de la tasca científica, clínica, social i de desenvolupament de

l’optometria realitzada pels candidats o candidates, tenint en compte el possibles

beneficis per als pacients, la pràctica optomètrica en general i el compromís amb la

prevenció i/o promoció de la salut visual.

4.Es valoraran positivament les activitats de difusió i divulgació del treball del

candidat o candidata (per exemple, participació en grups de suport de pacients,

ONG, fundacions...). 

5.Es valorarà positivament que el treball dels candidats o candidates s’hagi

desenvolupat mitjançant col·laboracions amb optometristes, professionals

sanitaris i/o entitats/institucions en l’àmbit de l’optometria i/o les ciències de la

visió.

7.Cada candidatura haurà d’anar acompanyada d’un CV actualitzat del candidat,

indicant els mèrits, divulgació (per exemple, grups de suport de pacients, ONG,

fundacions...) i col·laboracions. Els candidats o candidates que presentin la seva

pròpia candidatura al premi hauran de completar el formulari i adjuntar el CV

actualitzat o biografia professional. Els candidats nominats per part de col·legiats

i/o col·legiades seran contactats pel COOOC per confirmar l’acceptació de la

nominació i per aportar el CV actualitzat o biografia professional per a la seva

avaluació.



1.Que la contribució científica, clínica i/o social de la institució candidata hagi estat

realitzada en la seva totalitat o parcialment a Catalunya. 

2.L’impacte social de la tasca realitzada per la institució candidata, tenint en

compte els possibles beneficis per als pacients, la pràctica optomètrica en general i

el compromís amb la prevenció i/o promoció de la salut visual.

3.Es valorarà positivament que la institució candidata hagi participat i contribuït en

la realització d’activitats o en l’esponsorització d’activitats de difusió i divulgació

rellevants al món de l’optometria, les ciències de la visió i/o la salut visual.

4.Es valoraran positivament les col·laboracions de la institució candidata amb

optometristes col·legiats, grups d’optometristes, i/o entitats/institucions i altres

professionals sanitaris en l’àmbit de la optometria, les ciències de la visió i/o la salut

visual. 

5.Cada candidatura haurà d’anar acompanyada d’una breu memòria en què es

justifiquin les aportacions de la institució en el camp de l’optometria, les ciències

de la visió i/o la salut visual, l’impacte per als pacients i per la pràctica optomètrica

en general. Les institucions que presentin la seva pròpia candidatura al premi

hauran d’omplir el formulari proporcionant la breu memòria. Per a nominacions al

premi, s’haurà d’omplir el formulari proporcionant un persona de contacte dins de

la institució. Les institucions nominades per part de col·legiats i/o col·legiades

seran contactades pel COOOC per confirmar l’acceptació de la nominació i per a la

aportació de la memòria per a la seva avaluació. 
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Premi optometrista CiènciesdelaVisió.cat 2022:

Premi CiènciesdelaVisió.cat 2022 a persona vinculada al món de la optometria:

Premi Institució CiènciesdelaVisió.cat 2022

Acceptació de les Bases: La participació dels candidats implica l’acceptació

incondicional de totes i cadascuna de les bases exposades anteriorment. Qualsevol

irregularitat suposarà l’exclusió de la participació als premis.

Acceptació de candidatures i nominacions: Col·legiats i col·legiades podran

presentar la seva pròpia candidatura o nominar candidats per a qualsevol dels

premis fins al 31 de juliol de 2022. 

Entrega dels premis: El nom del guanyadors i/o guanyadores de cada premi es

faran públics a finals de 2022 i seran publicats en la última edició de l’any de la

revista CiènciesdelaVisió.cat.

Els guanyadors del premis seran dotats amb:

      Detall del COOOC i un placa commemorativa

      Detall del COOOC i un placa commemorativa

      Dotació econòmica

BASES PER A LA CONCESSIÓ DE BEQUES DE RECERCA

Consideracions



Formulari Premi Optometrista

Formulari Premi No Optometrista

Formulari Premi Institució

Per presentar una candidatura als premis, s'ha d'emplenar el document

corresponent i enviar-ho a secretaria@coooc.cat, juntament amb els altres

documents sol·licitats.
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mailto:secretaria@coooc.cat
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/PREMI-OPTOMETRISTA-CIE%CC%80NCIESDELAVISIO%CC%81-formulari.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/PREMI-NO-OPTOMETRISTA-CIE%CC%80NCIESDELAVISIO%CC%81-formulari.pdf
https://www.coooc.cat/wp-content/uploads/2022/03/PREMI-INSTITUCIO%CC%81-CIE%CC%80NCIESDELAVISIO%CC%81-formulari.pdf
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