
 
 

 
I PREMI CATALUNYA D’INVESTIGACIÓ SOBRE MALALTIES VISUALS 

 
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 impulsa la primera 
edició del Premi Catalunya d’Investigació sobre Malalties Visuals, amb una 
dotació de 25.000 €. 
 
Segons Idescat, a Catalunya 33.432 persones tenen una discapacitat visual 
severa i més de 180.000 persones tenen baixa visió. Gràcies a la investigació, 
cada vegada són menys les patologies que provoquen ceguesa total. Amb tot, 
encara hi ha un llarg camí per recórrer. 
 
Coneixedors de la gran qualitat dels equips de recerca que treballen a 
Catalunya, volem donar-los suport per agilitar la consecució de resultats que 
millorin la qualitat de vida de les persones afectades de discapacitat visual amb 
l’objectiu final erradicar les patologies visuals i evitar la ceguesa. 
 
OBJECTIU DEL PREMI 
 
Finançar un projecte de recerca científica per avançar en la cura de les 
malalties visuals. 
 
DOTACIÓ ECONÒMICA 
 
Es lliurarà un únic premi de 25.000 €. 
 
REQUISITS DE SOL·LICITUD 
 

 El premi està obert a qualsevol equip de recerca científica en el camp de 
les malalties que produeixen discapacitat visual. 

 El projecte l'ha de presentar l'investigador principal, que ha de pertànyer 
a un centre d'investigació o a una universitat catalana de reconegut 
prestigi. 

 L'equip d'investigació ha de treballar a Catalunya. 

 L'equip d'investigació ha de tenir una trajectòria mínima de 3 anys 
d'experiència en la investigació de les malalties visuals. 

 S'admetran projectes no iniciats o en curs. 

 El període d'execució és de l'1 de gener al 31 de desembre de 2020. 

 L'equip guanyador es compromet a difondre l'ajut rebut per part del 
I Premi Catalunya d'Investigació sobre Malalties Visuals. 

 
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 
 

1. Carta de sol·licitud que inclogui un breu resum del projecte i signada per 
l'investigador principal. 



 
 

2. Formulari descriptiu del projecte a finançar (model adjunt). 
3. Acceptació de les bases i de l'ús de les imatges i de difusió del projecte 

(model adjunt). 
4. Compromís a difondre el Premi en cas que el projecte sigui seleccionat. 
5. Carta de suport del centre investigador o de la universitat a la que 

pertany l'equip que presenta la sol·licitud, indicant la relació que 
mantenen amb l'equip. 

6. Altres cartes de suport (opcionals). 
7. Fotocòpia del DNI de l'investigador principal. 
8. CV dels investigadors que formen part de l'equip. 
9. Certificats dels centres investigadors conforme es troben al corrent de 

pagament de la Seguretat Social i de l'Agència Tributària. 
 
PERÍODE DE PRESENTACIÓ 
 
PRESENTACIÓ DELS PROJECTES: Fins al 31 de juliol de 2019. 
RESOLUCIO: Durant el mes de novembre (s’avisarà el guanyador via 
telefònica i es publicarà al web de l’Associació www.b1b2b3.org). 
ENTREGA DEL PREMI: Durant el mes de desembre, durant l’acte de 
commemoració del 25è aniversari de l’Associació. 
PAGAMENT: El 80%  del premi es pagarà durant el gener de 2020 i la resta, 
un cop justificat el projecte. 
 
MODE DE PRESENTACIÓ 
 
Tota la documentació requerida s’ha d’enviar electrònicament a 
manel@b1b2b3.org. L’Associació es reserva el dret de sol·licitar la 
documentació original. 
 
JURAT 
 
El jurat estarà format per 9 persones: 

 3 membres de l'Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3. 

 3 membres de la Societat Catalana d'Oftalmologia. 

 3 membres del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya. 
 
El jurat es reunirà durant el mes de novembre per deliberar el projecte 
guanyador. La seva decisió serà inapel·lable. 
 
El Premi no es podrà deixar desert. 
 
JUSTIFICACIÓ I SEGUIMENT DEL PREMI 
 
Un cop finalitzat el projecte, s’haurà d’emetre un informe final. Aquest haurà 
d’incloure: 
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- Memòria descriptiva amb els resultats obtinguts. 
- Memòria econòmica. 
- Factures imputades a l’ajut. 

 
El termini per presentar la memòria justificativa és el 31 de gener de 2021. En 
cas de no presentar-la o que s’hagin fet modificacions importants sobre el 
projecte inicialment presentat, l’Associació es reserva el dret a sol·licitar el 
reintegrament del Premi. 

 
A més, s’haurà de realitzar un informe semestral per avaluar l’evolució del 
projecte.   
 
Es designarà una comissió tècnica que avaluï semestralment l’evolució del 
projecte i valori els informes de seguiment (tan econòmic, com científic), així 
com l’informe final. En cas que hi hagi modificacions del projecte inicialment 
presentat, s’haurà de comunicar a la comissió tècnica i aquesta les haurà 
d’aprovar. 
 
D’altra banda, el projecte haurà de ser supervisat per un Comitè Ètic, que 
vetllarà que es compleixin els protocols de captació de malalts, si n’hi ha, del 
tracte als animals de laboratori (si n’hi ha), etc. 
 
 
L’ASSOCIACIÓ DISCAPACITAT VISUAL CATALUNYA: B1 + B2 + B3 
 
L’Associació Discapacitat Visual Catalunya: B1+B2+B3 som una entitat sense 
ànim de lucre que donem serveis a persones amb discapacitat visual per 
millorar la seva qualitat de vida i exercim una tasca de divulgació de la 
problemàtica del col·lectiu per aconseguir millorar la seva integració social. 
 
A més és la única entitat a Catalunya en donar servei a aquestes persones, 
sense discriminació ni en funció del seu grau de discapacitat que pot ser total 
(B1), severa (B2) i lleu (B3), ni en funció de la seva nacionalitat. 
 
El 2019 l’Associació celebra els 25 anys al costat de les persones amb 
discapacitat visual. 
 
 
DUBTES I ALTRES CONSULTES 
 
Per a qualsevol consulta, podeu enviar e-mail a manel@b1b2b3.org o bé trucar 
al 93 447 04 04 (Opció 3, Presidència). 
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