


Els autors i coautors dels pòsters han de representar centres que pertanyin a
associacions i/o empreses agrupades a CEAPS.

Els pòsters hauran d’estar elaborats per un únic autor o equip de coautors. Cada
autor o coautor podrà participar, com a màxim, en dos pòsters.

En el cas de pòster on participin diversos autors, els diplomes acreditatius indicaran
“coautor del pòster”.

Els treballs presentats a la II Cumbre del babyboom han de ser originals i tractaran
sobre el tema de “La generació del babyboom: la innovació en l’atenció centrada en
la persona”, no admetent-se a concurs cap que no estigui relacionat amb l’eix
central de la Cumbre.

Entre les idees del concurs, totes aquelles relacionades amb la millora de la qualitat
de vida de les persones (atenció a residències, a la llar i/o centres de dia) en totes les
seves vessants.

Es valoraran especialment aquelles d’eficiència energètica i d’estructures, i
qualsevol altre tema que tingui especial rellevància en el moment que vivim.

El termini per a la recepció dels treballs acaba el 24 de gener de 2023.

Juntament amb el pòster s’ha de remetre el full de sol·licitud de participació i la
inscripció a través de la web www.ceaps.org i els arxius en format pdf o jpg i
s’hauran de portar en format imprès a la II Cumbre del babyboom, on seran
mostrats i presentats a concurs.

Dimensions: la mida d’impressió del roll up ha de ser de 60 x 200 cm.
Els pòsters estaran impresos i col·locats en el hall d’accés del Caixa Forum de
Barcelona perquè puguin ser analitzats pels assistents a la II Cumbre del babyboom.

1

BASES GENERALS DEL PREMI AL PÒSTER QUE
REPRESENTI LA MILLOR EXPERIÈNCIA
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La secretaria del congrés emetrà les acreditacions corresponents a l’autor o als
coautors dels treballs admesos per tal que puguin assistir a la II Cumbre del
babyboom.

L’organització es reservarà el dret de publicar i utilitzar els treballs acceptats en
la publicació de la II Cumbre del babyboom realitzada a tal efecte, a la web de
www.ceaps.org i difondre’ls pel coneixement de la població general mitjançant
les xarxes socials i els mitjans de comunicació tradicionals.

A l’acte de clausura de la II Cumbre del babyboom es donaran a conèixer els tres
pòsters que el comitè científic declari guanyadors amb els premis següents:

1r – millor pòster: 500 €
2n – accèssit premi: 250 €
3r – accèssit premi: 150 €

                          1º. Mejor poster:  500 €
                           2º. Accésit premio: 250 €
                          3º. Accésit premio 150 €

Els treballs s’hauran de remetre mitjançant l’apartat habilitat a la web
www.ceaps.org

http://www.ceaps.org/

