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Gabinet de premsa curs 2014-2015. 

En el mes de setembre s'incorpora a l'Acadèmia una persona amb un perfil professional que suposa una 
nova fita i un nou repte dins del terreny dels mitjans a la institució:  

Contacte directe entre l’Acadèmia, els mitjans de comunicació i els Presidents/interlocutors de les 
Societats integrants.  

 

Aquesta figura ha garantit una resposta àgil i eficaç  a les demandes  específiques dels mitjans que, en 
la majoria d'ocasions, requereixen d'una resposta immediata per la magnitud  i rellevància de 
l'actualitat dels temes que es tracten.  A més a més,  ha evitat els intermediaris,  humanitzat el tracte 
entre les parts,   i tingut cura del seguiment entre els diferents membres que interactuen vers una 
notícia en concret. Operativitat, més resposta ràpida, equival a una major presència i a una més gran 
eficàcia. 

 

Aquest seguiment ha facilitat una generació de BBDD  que estableix  una relació entre l’Acadèmia  i els 
responsables de cada mitjà de comunicació  garantint una major permeabilitat tant de la marca 
Acadèmia  com de les informacions que generen  les Societats  Científiques. 

 

L' Acadèmia ofereix d'aquesta forma un servei a les Societats Mèdiques  per a donar una major 
visibilitat a totes les activitats que organitzen,  i d’ acord amb les societats  traslladar els missatges que 
consideren més adequats per a la societat civil utilitzant els mitjans de comunicació.  

 

L'Acadèmia de Ciències Mèdiques  i de la Salut de Catalunya  i de Balears disposa d'un gabinet de 
premsa proactiu  focalitzat  en fomentar la projecció de l'activitat  de les Societats que formen part de 
l’Acadèmia i en posicionar l'entitat  com a referent científic.  

 

Els objectius principals  que  responen a la política comunicativa  de l'Acadèmia  són  els següents:  

 

1. Enfortir  la notorietat pública i mediàtica de les Societats Científiques mitjançant la tasca de 
l'Acadèmia  

2. Ajudar  a crear una imatge  potent  de l'activitat de les Societats Científiques a través del 
suport i projecció  que els hi ofereix l'Acadèmia  

3. Centrar els esforços a difondre el coneixement mèdic i científic de les Societats que formen 
part de l'Acadèmia  

4.           Aconseguir donar veu a la Comunitat Científica a través de l’Acadèmia; punt de referència dels 
mitjans de comunicació  
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Tipologies i activitat  Gabinet de premsa 

L’ activitat comunicativa que hem fet  durant aquest període ‘Setembre 14 – Juliol 15’, se 
centra en tres línies d’actuació diferents, però complementàries a la vegada així com en la 
posterior valoració: 

 

- Entrevistes amb les societats  
- Convocatòries i notes de premsa 
- Gestions amb els mitjans de comunicació 
- Impacte econòmic aparicions en mitjans de comunicació 
- Valoració de l’activitat del gabinet de premsa:  

 
o Valoració de les relacions establertes amb les societats 
o Valoració de les relacions establertes amb els mitjans de comunicació 
o Valoració econòmica  dels impactes en mitjans de comunicació 
o Valoració d’objectius aconseguits 
o Propostes de futur 

 

Entrevistes amb les Societats: (43) 

Data: Entrevista: Societat: 

4 setembre Dr. Pujol (President) Societat Catalana Dermatologia 

16 setembre Dr. Cerdà (President) Consell Català Ressucitació 

23 setembre Dr. Bayés-Genís (President) Societat Catalana de Cardiologia 

25 setembre Dr. Girós (President) Societat Catalana de Cirurgia 
Ortopèdica i Traumatologia 

25 setembre Dr. Fernández (President) Societat Catalana de Medicina 
Intensiva i Crítica 

30 setembre Dr. Moraga   Societat Catalana de Pediatria 

30 setembre Dra. Carreras (Presidenta) Societat Catalana d’Obstetrícia i 
Ginecologia 

7 octubre Dr. Muñoz (President) Societat Catalana de 
Pneumologia 

14 octubre Dr. Martínez Cutillas 
(President) 

Societat Catalana de Farmàcia 
Clínica 

29 octubre Dr. Guardiola (President) Societat Catalana de 
Digestologia 

30 octubre Dr. Blanch (President) Societat Catalana de Psiquiatria i 
Salut Mental 

5 novembre Dr. Honrado (President) Societat Catalana de Sexologia 

19 novembre Dra. Sílvia Ramón 
(Presidenta) 

Societat Catalana de Medicina 
Física i Rehabilitació 
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20  novembre Dra. Calbo (Presidenta) Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses i Microbiologia 
Clínica 

25 novembre Dr. Krupinski (President) Societat Catalana de Neurologia 

27 novembre Dra. Babio (Presidenta) Societat Catalana d’Alimentació 
i Dietètica Clínica 

4 desembre Dr. Solà (President) Societat Catalana 
d’Hospitalització Domiciliària 

 

9 desembre Dr. Romaní (President) Societat Catalana de Cirurgia 
Plàstica i Reparadora 

11 desembre Dr. Domènech (President) Societat Catalana de Cures 
Pal.liatives 

16 desembre Dr. Maeso (President) Societat Catalana d’Angiologia, 
Cirurgia Vascular i Endovascular 

13 gener Dr. Armengol (President) Societat Catalana de Bioètica 

14 gener Dra.  Àngela Martínez Picó 
(Presidenta) 

Societat Catalana d’Atenció i 
Tractament del Consum del 
Tabac 

15 gener Dra. Mausbach (Presidenta) Societat Catalana de 
Contracepció 

21 gener Dr. Martínez Osorio 
(President) 

Societat Catalana d’ 
Odontologia i Estomatologia 

22 gener Dr. García -Nieto (President) Societat Catalana de 
Medicina de l’Esport 

28 gener Dr. Anglada (President) Societat Catalano-Balear  
d’Oncologia 

3 febrer Dr. Lluís Marqués (President) Societat Catalana d’Al·lèrgia i 
Immunologia Clínica 

3 febrer Dr. Mareque (President) Societat Catalana de 
Maxil·lofacial i Oral 

5 febrer 

 
Dra. Anna Oliveras 
(Presidenta) 

Societat Catalana 
d’Hipertensió Arterial 

25 febrer Dra. Guanyabens 
(Presidenta) 

Societat Catalana de 
Reumatologia 

26 febrer Jesús Arenós Abril (Secretari 
General) 

Associació d’Estudiants de 
Ciències de la Salut (AECS) 
 

 

3 març Dr. Pere Vallribera Societat Catalana de Gestió 
Sanitària  
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 (President) 

3 març  
 

Sra. Montserrat Antonín 
(Presidenta) 

Societat Catalano-Balear 
d’Infermeria 

5 març 
 

Dr. Lores Comité Institucional de la 
Societat Catalana de 
Pneumologia 

10 març 
 

Dra. Cristina Netto 
(Responsable Comunicació) 

Societat Catalana de 
Medicina d’Urgències i 
Emergències 

8 abril 
 

Dr. Manuel Castellà 
(President) 

Societat Catalana de Cirurgia 
Cardíaca 

14 abril 
 

Montse Nuevo (Presidenta) Societat Catalano-Balear  de 
Fisioteràpia 

21 abril 
 

Dr.  Cesar Vargas (President) Societat Catalana d’ Urologia 

5 maig 
 

Dr. Pere Marco Aznar 
(President) 

Societat Catalana 
d’Acupuntura 

7 maig 
 

Dr. Pere Ortega (President) Societat Catalana de Teràpia 
Familiar 

12 maig 
 

Dra. Elena Català (Presidenta) Societat Catalana del Dolor 

10 juny 
 

Dra. Pilar  Varela Societat Catalana de Salut 
Laboral 

17 juny 
 

Dr. Marc  Ramentol Societat Catalano-Balear de 
Medicina Interna 
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Valoració de les relacions establertes amb les societats 
Atès que una de les prioritats establertes era mantenir un contacte directe i personalitzat amb 
les societats, s’ha establert un canal permanent d’interlocució amb les mateixes. 
 
Les reunions amb elles, l’intercanvi d’idees i el flux en matèria de comunicació han donat un 
bon resultat. Cada societat que ha requerit els serveis del gabinet de premsa ha sabut en tot 
moment a qui havia d’adreçar-se, a qualsevol hora i dia de la setmana, anant més enllà, així, 
de la permanència física en la seu de l’Acadèmia. 
 
Tanmateix, al parlar de les societats s’ha fet una pedagogia amb els mitjans, insistint-hi molt 
en la marca Acadèmia, perquè entenem que aquesta marca enforteix les societats i 
viceversa.  El binomi societats- acadèmia és una assignatura en matèria de comunicació que la 
institució tenia pendent i que hem començat a redreçar. 
 
Sols amb una visió particularitzada de cada societat i de cada proposta mediàtica, és possible 
assolir-ne una presència en els mitjans. Per això és important mantenir-hi els vincles de 
relació personal, bidireccional, sense intermediaris, que, al cap i a la fi, potencien unes 
respostes més àgils i operatives. Cal, però, avançar en aquest terreny, en benefici de les 
pròpies societats.  
 

Convocatòries i notes de premsa: 

En el curs 2014-2015 s’han elaborat  25 Notes de premsa relacionades amb les següents 
Societats Mèdiques:  

 

 Acadèmia (2) 
 Pediatria (2) 
 Consell Català de Ressucitació 
 Medicina Intensiva i Crítica (2) 
 Farmàcia Clínica (2) 
 Dret Sanitari 
 Malalties infeccioses 
 Sexologia 
 Innovació i Simulació   
 Digestologia 
 Pneumologia 
 Tabaquisme (2) 
 Medicina i Esport 
 Hipertensió Arterial 
 Neurologia 
 Angiologia 
 Dermatologia 
 Oncologia 
 Medicina Interna 
 Contracepció 

 

*Nota: En el curs 2013-2014 es van el·laborar 19 Notes de Premsa 
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Relació de Convocatòries, Notes de Premsa i Comunicats   

 

SETEMBRE  

 

Acte  de la Societat Catalana de Pediatria amb motiu del dia Mundial de la Sèpsia 

 Societat Catalana de Pediatria de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques 

 

Els passatgers de l’AVE Barcelona - París rebran un curs per salvar vides amb un desfibril.lador 

Societat Catalana de Medicina Intensiva i Crítica (SOCMIC) 

Diario Vasco, El Confidencial, El Día, La Vanguardia, Radio Intereconomía, Diario Montañés 

 

 

OCTUBRE 

 

A Catalunya moren prop de 3.700 persones cada any per aturada cardíaca 

El Consell Català de Ressuscitació  (CCR)  

 

L’Acadèmia de les Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears ha entregat premis i beques per 
valor de 650 mil euros durant el curs 2013-2014 

 L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

 

Avenços importants en la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties 

Societat Catalana de Malalties Infeccioses i Microbiologia Clínica (SCMIMC) 

Tarragona 21. 

 

Mes d´11 milions d’euros destinats a 79 grups de recerca en malalties neurodegeneratives 

Lliurament de Premis de La Marató de TV3 2013 

TV3, Ara 

 

NOVEMBRE 

 

Convocatòria de premsa per  la Jornada “Equitat en el sistema de salut. Com hi puc contribuir” de la Societat 
Catalana de dret Sanitari 

Societat Catalana de Dret Sanitari (SCDS) 

ABC, La Vanguardia, EFE 

 

El suïcidi en la infància i l’adolescència 

Societat Catalana de Pediatria  (SCP) 

Aldia.cat, Pressdigital 

 

El Codi Sèpsia s’implementa a Catalunya 

Societat Catalana de Medecina Intensiva i Critica (SOCMIC) 

Europaress, EFE, ACN, 3/24, TVE, ABC, Aldia.cat, El periódico, Terrassa digital, vila web, La vanguardia, Ser Ràdio,  
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DESEMBRE 

 

 Augmenta la violència de gènere i els comportaments masclistes a la societat 

 La Societat Catalana de Sexologia (SCS) 

  ABC, Diario sur, Laverdad.es, Regio7, EFE 

 

La seguretat dels pacients augmentarà amb l’aprenentatge per simulació 

  Societat Catalana d’Innovació docent i Formació per Simulació en Ciències de la Salut (SCIS) 

  ABC.es, Faro de Vigo, EFE 

 

El limbo asistencial de los enfermos mentales que se niegan a medicarse  

  Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM) 

 El País 

 

Posicionament  de Desproveïment de Fàrmacs a Catalunya 

Societat Catalana de Farmàcia Clínica (SCFC) i Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental (SCPiSM) 

TV3, El periódico, Diari de Girona, ABC, Miles noticias, ACN.cat, Ara, Catalunyapress, EFE, Correo farmacéutico, 

Diario médico, Directecat, El Economista, La Vanguardia, Infosalus, Medicina TV, Negocios.com, Suma diario, 

Vila web, Telecinco.es, 3/24, Rac1 

 

ENERO 

El bisturí piezoelèctric permet una cirurgia estètica menys agressiva 

Societat Catalano-Balear de Cirurgia Maxil·lofacial i Oral 
La Vanguardia, europapress, ABC; La Información 
 

Més de 300 digestòlegs debatran sobre els principals reptes de l’especialitat. 

Societat Catalana de Digestologia (SCD) 
La Vanguardia, ABC, Europapress, Sucurriculum, La Información, gentedigital.es 
Catalunya Ràdio, Ara, Diari de Girona, Fem Girona, Efe.  
 

FEBRER 

Un Web on els exfumadors podran explicar la seva experiència i ajudar aquells que volen deixar de fumar 

Societat Catalana per al Control i el Tractament del Tabaquisme (SCATT), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 
Catalunya i Balears 

La Vanguardia, La Vanguardia Vida, ABC, EFE, Europapress, teinteresa.es, Sedet, Eleconomista, Diario Teruel, Diario León, 

Surfeame, Pharmarepublic, News 

 

Bilbao se convertirá en el epicentro del Cáncer 

Consejería de Salud del Gobierno Vasco, el grupo IMQ, Quirón, Hospital San Juan de Dios, la Universidad del País Vasco UPV/EHU, 

y la Fundación Academia de Ciencies Mediques I de la Salut de Catalunya y de Balears. 
Deia.com, Entremayores, ABC.es, Bilbao.net, Deia, EFE, El Mundo, Elcorreo, Europapress, Europapress. Salud, HSJD.es, Que 

Nervión, Bilbaointernacional.com 

 

Metges i infermeres demanen un canvi de mentalitat per abordar la GC 

El Dr. Vallribera,  President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària, de  l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i Balears 

Gaceta Médica 

 

“Los pacientes con trastornos mentales plantan cara a su estigma” 

El Dr. Jordi Blanch, President de Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental 



  Carrer Major de Can Caralleu,1-7 
          08017Barcelona 

            93 203 10 50 
             academia@academia.cat 

        www.academia.cat 
 

8 
 

El País 

 

Experts de reconegut prestigi nacional i internacional analitzen a Barcelona les novetats sobre els factors de 

risc per a les Malalties Cardiovasculars. 

La Societat Catalana d’Hipertensió Arterial (SCHTA), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques  i de la Salut de Catalunya i de Balears 

 

 

MARÇ 

La Champion League de la medicina del futbol es reuneix a Barcelona per debatre sobre els seus reptes. 

Societat Catalana de Medicina de l’Esport, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 
TV3 

 
200 neuròlegs es reuneixen a Cracòvia per debatre sobre el Parkinson, l’Esclerosi Múltiple i les demències. 

Societat Catalana de Neurologia 

 

ABRIL 

Los expertos niegan que las nuevas tecnologías produzcan daños psicológicos 

Dr. Jordi Blanch, President de la Societat Catalana de Psiquiatria  i Salut Mental 

EFE, Canarias7, La Razón, noticias.terra, Opinion, World news, Zdigital 

 

Un juez investiga la muerte de una niña tras operarse en la Quirón 

 Dr. Alfons Nadal, President de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica 

El País 

 

“La peor primavera en 20 años para los alérgicos” 

Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica 

La Vanguardia 

 

Més de 500 professionals relacionats amb les malalties pneumològiques es reuneixen per debatre els reptes de 

l’especialitat 

Societat Catalana de Pneumologia (SOCAP), de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears 

EFE, ABC, LaVanguardia Castellà, La Vanguardia Català 

 

La maternitat subrogada a debat jurídic i mèdic 

Societats Catalanes de Dret sanitari, d’Obstetrícia i Ginecologia i de Psiquiatria i Salut Mental de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i 

de la Salut de Catalunya i de Balears 

 

 

 

L’us de les noves tecnologies en la prescripció de medicaments millora la seguretat  del pacients . 

Societat Catalana de Farmàcia Clínica 

 

 

MAIG 

Los picos de polen de este año crearán nuevos alérgicos 

Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgies i Immunologia Clínica. 
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El Periódico 

 

Un centenar de profesionales participa en el congreso de cirugía vascular 

 Congrés d'Angiologia i Cirurgia Vascular 

EFE, ABC, La Vanguardia, La Vanguardia Castellà 

 

1 de cada 10 malalts no reconeixen que pateixin una malaltia mental per por a ser estigmatitzats. 

Societat Catalana de Psiquiatria  i Salut Mental 

 

Unos 350 mèdicos presentan novedades y avances sobre patologías neurológicas 

Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut  de Catalunya i de Balears. 

La Vanguardia Castellà, ABC, eldiario.es, EFE 

 

L’escopolamina és una droga que fa que la gent perdi totalment la voluntat i que oblidi el que li ha passat o el 

que ha fet 

 Societat Catalana de Farmacologia 

Catalunya Ràdio 

 

Jocs prohibits (les parafílies sexuals) 

Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental 

Catalunya Ràdio 

 

Un simulacre d’hospital 

Societat Catalana de Farmàcia Clínica 

El País 

 

JUNY 

Un centenar de professionals es reuneixen per a parlar dels nous tractaments en el càncer de pell 

Societat Catalana de Dermatologia 

Ràdio 4, Periódico 

 

JULIOL 

La Societat Catalano Balear  d’Oncologia celebra el seu cinquantè aniversari. 

Societat Catalano Balear d’Oncologia 

 

Catalunya tindrà el 2025 una de les poblacions més envellides del planeta. 

Societat Catalanobalear  de Medicina Interna 

ABC, Vanguardia, EFE, Gaceta Mèdica, 

 

Sociedad Catalana de Contracepción dice que TC confunde ciencia con ideología 

Sociedad  Catalana de Contracepción  

Tv3, ABC, La Vanguardia 
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Gestions amb els mitjans de comunicació 

 

Propostes de l’Acadèmia als mitjans de comunicació.  Participació de les següents societats 

(han intervingut 9 societats):  

 Malalties infeccioses 
 Pneumologia 
 Diabetis 
 Psiquiatria i salut mental 
 Psiquiatria Infanto Juvenil  
 Al·lèrgies i Immunologia Clínica 
 Urologia 
 Dermatologia 
 Neurologia 

 

Peticions a l’Acadèmia dels mitjans de comunicació, a les que hem donat resposta. (han 

intervingut  24 societats)  

 Psiquiatria i Salut Mental 
 Psiquiatria Infanto juvenil 
 Medicina Intensiva i Crítica 
 Obstetrícia i Ginecologia  
 Pediatria 
 Malalties Infeccioses 
 Diabetis 
 Urologia 
 Digestologia 
 Neurologia 
 Farmàcia Clínica 
 Radiologia 
 Otorinolaringologia 
 Dermatologia 
 Al·lèrgies i Immunologia Clínica 
 Anatomia Patològica 
 Ortopèdia i Traumatologia 
 Cures Pal·liatives 
 Teràpia Familiar 
 Neurocirurgia 
 Radiologia  
 Tabaquisme 
 Farmacologia 
 Sexologia 
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No s’ha pogut donar resposta, a peticions dels mitjans,  des de les societats de:  

 Pneumologia TVE Sant Cugat 
 Ginecologia TV3 
 Neurologia 8 al dia de 8TV 
 Infermeria 8 al dia de 8TV 
 Malalties Infeccioses 
 Dermatologia 8 al dia de 8TV  

 

No s’ha pogut donar resposta, a peticions de les  societats de:  

 

 Hipertensió Arterial. Jornada sobre els factors de risc per a Malalties Cardiovasculars  
 Neurologia. Congrés a Cracòvia 
 Oncologia. 50è Aniversari de la Societat 

 

Relació de mitjans i impactes mediàtics: 

Total gestions amb impacte als mitjans de comunicació: 70 

 

 
 

 

 

  

 

  

 

 

11 de setembre 

8tv, TVE, Cuatro, Telecinco, ara.cat, El País, PA Televisió 

Intervenció del Dr. Fernández,  President de la Societat Catalana de Medicina Intensiva i 
Crítica, a l’informatiu 8 al dia de 8TV parlant del curs de SVB + DSM que es feia en el trajecte de 
l’AVE Paris Barcelona amb motiu del congrés europeu de Medicina Intensiva i Crítica. 
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2 d’octubre 

TVE  Sant Cugat 

Intervenció del Dr. Jordi Blanch, President de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, 
en el programa de debat “Vespre a la dos” de TVE Sant Cugat  per parlar de l’increment 
d’automedicació dels ciutadans. 

 

13 d’ octubre 

TELE 5 i Cuatro 

Intervenció del Dr. López Contreras, Societat Catalana de Malalties Infeccioses i epidemiòleg 
parlant de l’èbola a l’informatiu del migdia de Tele 5 i Cuatro. 

 

1 de novembre 

Diari Ara 

Reportatge. Intervenció de la Dra. Carreras, Presidenta de la Societat Catalana d’Obstetrícia i 
Ginecologia per parlar dels avantatges de ser mare jove.  

 

8 de novembre 

Diari de Terrassa 

Reportatge. Article d’ opinió del Dr. Benjamin Martín, membre de la Societat Catalana de  
Pediatra, sobre els beneficis de la llet de vaca en un article sobre  “Les llets vegetals” 

 

10 novembre 

Programa 8 al dia amb Josep Cuní a 8TV 

Intervenció del Dr. Mikel Martínez Microbiòleg expert en èbola, membre de la Societat 
Catalana de Malalties Infeccioses  per parlar de l’èbola. 

 

14 de novembre  

Punt Avui TV 

Entrevista al Dr. Manel Matas, Vicepresident de la Societat Catalana de Diabetis, per parlar del 
Dia  Mundial de la Diabetis. 
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18 de novembre 

Diari El País 

Reportatge. Entrevista al Dr. Cèsar Vargas, President de la Societat Catalana d’Urologia, sobre 
el funcionament de les màquines de litotrícies. 

 

19 de novembre 

Programa 8 al dia amb Josep Cuní a 8TV 

Entrevista al Dr. Agustín Balboa, membre de la Societat Catalana de Digestología, per parlar 
dels perjudicis que suposa el fet que tinguem l’hàbit  de sopar tan tard. 

 

1 de desembre  

Diari Ara 

Entrevista al Dr. Joan Santamaria, membre de la Societat Catalana de Neurologia, per a parlar 
dels beneficis del costum de  fer la migdiada. 

 

15 de desembre 

Diari El País 

Entrevista al Dr. Jordi Blanch, President de la Societat catalana de Psiquiatria, per al reportatge 
“El limbo asistencial de los enfermos mentales que se niegan a medicarse”. 

 

15 de gener 2015 

Revista Interviu. Se publica dilluns 19 de gener 

Entrevista Dr. Martínez Cutillas, President Societat Catalana de Farmàcia Clínica 

 

28 de gener 

TVE Sant Cugat. 

Entrevista amb la Dra. Marystany, de la Societat Catalana de Radiologia, per informatiu migdia. 

 

17 de febrer 

Gaceta Mèdica.  
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Entrevista al Dr. Vallribera, President de la Societat Catalana de Gestió Sanitària. 

 

24 de Febrer 

Diario El País.  

Entrevista al Dr. Jordi Blanch, President de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, 
pel reportatge: 

“Los pacientes con trastornos mentales plantan cara a su estigma” 

 

9 de març 

Tele 5 y Cuatro.  

Intervenció en directe en l’informatiu matinal de Tele 5 del Dr. Joan Sánchez, membre de la 
Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica, per parlar de les al·lèrgies en l’inici de la 
primavera. 

 

13 de març 

Diari de Girona  

Entrevista al Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica, pel  reportatge: 

 

20 de març 

Diari Ara.   

Entrevista al Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica, pel  reportatge: 

“Un milió d’al·lèrgies en alerta per l’esclat del pol·len”. 

 

24 de març 

“La Tribu” Catalunya Ràdio. Magazine de tarda presentat per Xavi Rossinyol.   

Entrevista amb la Dra. Antònia Andreu, Presidenta de la Societat Catalana de Malalties 
Infeccioses, per a parlar dels bacteris. 

És dolent dutxar-se amb sabó cada dia? 
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2 d’abril 

Agència EFE 

Entrevista al Dr. Jordi Blanch, President de la Societat Catalana de Psiquiatria, per participar en 
el reportatge sobre l’ús de les noves tecnologies. 

“Los expertos niegan que las nuevas tecnologías produzcan daños psicológicos” 

 

4 d’abril 

“ViaLliure” Rac 1. Magazine matinal dels caps de setmana. 

Entrevista al Dr. Joaquim Mullol, membre de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia, per a 
parlar dels problemes que comporta la falta d’olfacte.  

 

8 d’Abril 

Ràdio Barcelona. Cadena Ser. 

Informatiu  migdia. 

Entrevista al Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana, d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica, per parlar dels problemes  d’al·lèrgia d’aquesta primavera. L’entrevista s’emet en 
l’informatiu del migdia 

 

14 d’abril 

Diari El País.  

Entrevista al Dr. Alfons Vidal, President de la Societat Catalana d’Anatomia Patològica, pel 
reportatge: 

“Un juez investiga la muerte de una niña tras operarse en la Quiron” 

 

14 d’abril 

Diari La Vanguardia.  

Entrevista al Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’ Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica, per a participar en l’article: 

“La peor primavera en 20 años para los alérgicos”   
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18 d’abril 

Ràdio 4 

Entrevista a la Dra. Montse Pàmias, Presidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto 
Juvenil, pel programa de cap de setmana presentat per Sílvia Tarragona.  

Els joves es deprimeixen per la manca d'expectatives de futur? 

 

20 d’abril 

Ràdio 4  

Entrevista al Dr. Jordi Blanch, President de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, 
pel programa “La vida és molt dura però es fa estimar” presentat per en Miquel Murga. 

A partir de l’accident de l’avió a Alemanya, què pot passar pel cap d’una persona perquè 
decideixi estavellar l’avió com va fer el pilot? 

 

20 d’abril 

RAC1  

Entrevista a la Dra. Montserrat Pàmias, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil, 
per a l’ informatiu del migdia de RAC1, per a parlar de la mort d’un professor a mans d’ un 
alumne de 13 anys,  que ha patit un possible brot psicòtic 

 

20 d’abril 

8aldia amb Josep Cuní 

Entrevista a la Dra. Montserrat Pamias, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil, 
en el programa 8aldia de 8TV, presentat per en Josep Cuní, per a parlar de la mort d’un 
professor a mans d’ un alumne de 13 anys,  que ha patit un possible brot psicòtic. 

 

21 d’abril 

Agència EFE 

Entrevista a la Dra. Montserrat Pàmias, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil, 
amb l’agència de noticies EFE, per a parlar de la mort d’un professor a mans d’ un alumne de 
13 anys,  que ha patit un possible brot psicòtic. 
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21 d’abril  

Diari ABC 

Entrevista a la Dra. Montserrat Pàmias, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil, 
amb el Diari ABC, per a parlar de la mort d’un professor a mans d’ un alumne de 13 anys,  que 
ha patit un possible brot sicòtic. 

 

21 d’abril  

TVE Sant Cugat 

Entrevista a la Dra. Montserrat Pàmias, de la Societat Catalana de Psiquiatria Infanto Juvenil, 
per l’informatiu del migdia de TVE Sant Cugat, per a parlar de la mort d’un professor a mans d’ 
un alumne de 13 anys,  que ha patit un possible brot sicòtic. 

 

22 d’abril 

La Vanguardia 

Entrevista a la Dra. Pàmias, pel suplement tendències  del diari La Vanguradia. 

 

22 d’abril 

La Sexta 

Entrevista a la Dra. Pàmias,  per  l’nformatiu nit de la Sexta TV. 

 

5 de maig 

Reportatge al diari El Periódico de Catalunya sobre les al·lèrgies  

Entrevista amb el Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica 

 

5 de maig 

Reportatge al diari El Periódico de Catalunya sobre les cures pal·liatives a Catalunya.  

Entrevista amb el Dr. Domènech, President de la Societat Catalana de Cures Pal·liatives 
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5 de maig 

Reportatge al diari El Periódico de Catalunya sobre rampes musculars a les cames 

Entrevista amb el Dr. Jordi Montero, de la Societat Catalana de Neurologia 

 

14 de maig 

Debat al programa “Vespre a la 2” de TVE Sant Cugat 

Participació del Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica 

 

14 de maig 

Ràdio 4 programa “La vida és molt dura però es fa estimar” presentat per Miquel Murga” 

Entrevista al Dr. Rimbau, President de la Societat Catalana de Neurocirurgia, per a parlar de les 
possibilitats de realitzar un trasplantament de cap. 

 

15 de maig  

La Vanguardia  

Entrevista amb el Dr. Agustí Toll, membre de la Societat Catalana de Dermatologia, per a parlar 
de tractaments per a les estries.   

 

20  de maig  

RAC 1 

Informatiu nit. Entrevista amb el Dr. Jorge Andres, President de la Societat Catalana de 
Radiologia i Diagnòstic per la Imatge, per a parlar dels problemes que comporta diagnosticar 
via telemàtica. 

 

22 de maig 

El Pais 

Entrevista amb el Dr. Lluís Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia 
Clínica, per a parlar de la manca de recursos d’aquesta especialitat en algunes zones de 
Catalunya.  
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29 de maig 

RAC1 

Entrevista amb la Dra. Àngela Martínez Picó, Presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i 
Tractament del Tabaquisme, per l’informatiu migdia de RAC1, amb motiu del dia mundial 
sense fum.  

 

29 de maig 

Web Ajuntament Barcelona 

Entrevisita amb la Dra. Àngela Martínez Picó, Presidenta de la Societat Catalana d’Atenció i  
Tractament del Tabaquisme, per al web de l’Ajuntament de Barcelona, amb motiu del dia 
mundial sense fum. 

 

4 de juny 

TVE Sant Cugat 

Entrevista a Marta Chuelos, delegada territorial a Girona de la Societat Catalana d’Atenció i  
Tractament del Tabaquisme, pel debat “Vespre a la dos” de TVE Sant Cugat, amb motiu del dia 
mundial sense fum. 

 

9 de juny 

El Periódico  

Entrevista amb la Dra. Helena Collgros, secretaria de la Societat Catalana de Dermatologia, pel 
reportatge  “Taques i berrugues i la seva exposició al sol”. 

 

9 de juny 

El Periódico 

Entrevista amb el Dr. Joan Domènech, de la Societat Catalana d’Otorinolaringologia, pel 
reportatge “Mareig en ruta”. 

 

9 de juny 

El Periódico 

Entrevista amb el Dr. Cesar Vargas, President de la Societat Catalana d’Urologia, pel 
reportatge, “Incontinència Urinària”. 
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9 de juny 

Ràdio Montornès 

Entrevista amb la Dra. Helena Collgros, Secretaria de Societat Catalana de Dermatologia, per a 
donar  consells abans de prendre el sol aquest estiu. 

 

16 de juny 

Catalunya Ràdio 

Programa “Les Mil i Una Nits” presentat per la Maria de la Pau Janer. Entrevista amb la Dra. 
Anna Romaguera, de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, per a parlar de les 
parafílies. 

 

17 de juny 

Catalunya Ràdio. Acadèmia 

Programa “Els Matins” presentat per la  Mònica Terribas. Entrevista al Dr. Magí Farré, de la 
Societat Catalana de Farmacologia, per a parlar dels efectes, sobre la voluntat de les persones, 
de l’escopolamina. 

 

18 de juny 

Ràdio 4 

Per l’informatiu migdia de Ràdio 4, entrevista amb la Dra. Helena Collgros, Secretaria de la 
Societat Catalana de Dermatologia, per a parlar de la V Jornada sobre Càncer Cutani. 

 

20 de juny 

Ràdio 4 

Programa “Amics i coneguts”, presentat per Sílvia Tarragona, entrevista amb el Dr. Lluís 
Marqués, President de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica 

 

20 de juny 

Ràdio 4 
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Programa “Amics i Coneguts”, presentat per Sílvia Tarragona, entrevista amb el Dr. Emili 
Masferrer, de la Societat Catalana de Dermatologia, per a parlar del càncer cutani. 

 

21 de juny 

El País 

“Salud externaliza parte del servicio de alergias de Gerona”. Entrevista amb el Dr. Lluís 
Marqués, President de la Societat Catalana de Al.lèrgia i Immunologia Clínica. 

 

22 de juny  

La Voz de Galicia 

Reportatge sobre el desproveïment de fàrmacs. Entrevista amb el Dr. Júlio Martínez Cutillas, 
President de la Societat Catalana de Farmàcia Clínica. 

 

25 de juny  

El País 

Un simulacro de hospital. Reportatge en què es fa esment a la Societat Catalana de Farmàcia 
Clínica. 

 

30 de Juny 

www.m4development.org 

Ramadán sin riesgos para los musulmanes diabéticos gracias a Apps móviles. Entrevista al Dr. 
Josep Franch, de la Sociedad Catalana de Diabetis. 

 

09 de Juliol 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/infmigdia-20150709-1355/3204340/ 

Dra. Collgros, membre de la  Societat Catalana de Dermatologia.  

 

 

 

 

 

http://www.m4development.org/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/infmigdia-20150709-1355/3204340/
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Valoració de les relacions establertes amb els mitjans de comunicació .  
 

Assolir una presència continuada als mitjans, consolidant-se com a referència, ha estat la 

línia de treball adoptada per a potenciar l'enorme tasca que fan les societats de l’Acadèmia. 

No tan sols difonent el que les societats ofereixen com a producte comunicacional, sinó, a 

petició dels mateixos periodistes, crear sinergies des del gabinet de premsa perquè qualsevol 

tema que afecta l’ambit de les mateixes sigui vehiculat mitjançat aquest servei. 

L’Acadèmia i les societats han de ser una veu obligada per a qualsevol tema que sigui 

d’interès en l’àmbit de la salut. Per això, des del gabinet s’ha treballat persona a persona amb 

cada responsable de mitjà. Les notes de premsa són instruments unidireccionals que emeten 

una informació, però no garanteixen que aquesta sigui finalment difosa. La relació amb els 

mateixos periodistes facilita que aquest resultat es produeixi amb més fluïdesa. El que dóna 

la interlocució directa equival, sense l’instrument habitual i més comú de les notes de premsa,  

més i millors impactes i d’això en tenim un eixam de casos en el present exercici. 

Valoració econòmica dels impactes en mitjans de comunicació. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
*Càlcul fet en base a les tarifes publicitàries de mercat dels mitjans de comunicació 

 

 

 

 

 

0,00 € 200.000,00 € 400.000,00 € 600.000,00 € 800.000,00 € 1.000.000,00 € 

2010-2011 

2011-2012 

2012-2013 

2013-2014 

2014-2015  

 736.642,00  € 

 821.566,00  € 

 847.283,00 € 

 800.776,00 €  

 903.258,00 €  

Repercussió 



  Carrer Major de Can Caralleu,1-7 
          08017Barcelona 

            93 203 10 50 
             academia@academia.cat 

        www.academia.cat 
 

23 
 

 

Distribució  dels impactes segons el mitjà de comunicació 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunions amb les societats:  43 
Total impactes en mitjans de comunicació:   210  
Total de notes de premsa i comunicats:   25 
Total de gestions amb mitjans de comunicació:  70 
Total mencions Acadèmia en els mitjans de comunicació:   80%   

 

 

 

 

 

21% 

1% 

19% 

16% 

34% 

1% 

2% 
1% 

5% 

Cuota Porcentual 

ABC 

Cadena Ser 

El País 

El Periódico 

La vanguardia 

La Razón 

El Mundo 

Intervíu 

Otros 

ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ 

324; 8tv; ACN; Aldia.cat; ARA; Bilbao.net; Bilbaointernacional.com; Canarias7;  

Catalunyapress;  Catalunya Radio; Correo farmacéutico; Cuatro; Diari de Girona; 

Deia.com; Diario León; Diario médico; Diario Montañés; Diario sur; Diario Teruel;  

Diario Vasco;  Directecat; EFE;  Europapress; El Confidencial;  Elcorreo; El día; El punt; 

Entremayores; Europapress; Faro de Vigo; Gaceta Mèdica; HSJD.es;  Infosalus; Interviu; 

Laverdad.es; La Vanguardia; La Razón; Miles noticias; Medicina TV; Negocios.com; 

noticias.terra; Opinion,World; Pharmarepublic News;  Que Nervión;  Pressdigital; Rac1; 

Radio4;  Radio Intereconomia; Regio7;  Sedet; Suma diario;  Surfeame; Tarragona 21; 

Telecinco.es; teinteresa.es;  TV3; TVE; Terrassa digital; TV Sant Cugat; Vila web; Zdigital.  
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Valoració d’objectius aconseguits 

 
La valoració podem desglossar-la, bàsicament, en dos eixos: 

- En el present curs s’ha establert una relació directa i profitosa amb les societats, fent 
una aposta nova. Les societats han pogut disposar de l’instrument del gabinet de 
premsa, com a servei que els ofereix l’Acadèmia, que ha donat una resposta ràpida a 
les seves necessitats en matèria de comunicació. 

- S’han obert canals d'interlocució amb els mitjans, que han començat a adreçar-se al 
gabinet quan han tingut un tema que els afecta; d’altra banda, amb aquesta funció de 
primus inter pares, el gabinet ha pogut disposar així d’un ventall d’opcions per a 
poder oferir als mitjans les peticions que les societats han fet envers la seva tasca. 

 
 

 

Propostes de futur. 
 

Quins són els reptes de cara al curs vinent? Creiem que el camí endegat és el correcte, i que 

hem de perseverar en el mateix. En un món mediàtic complex i en constant innovació, cal 

reinventar-se per a donar la resposta adequada a cada moment i cada necessitat. 

La presència ha de continuar sent la primera prioritat d’aquest gabinet, tenint cura de què les 

veus de les societats de l’Acadèmia esdevinguin un element ponderatiu de reflexió i 

informació en el món científic. 

Aquest posicionament ja hi és, i de mica en mica agafa més i més pes. Però estem encara molt 

lluny del que fos desitjable. 

Tot el que sigui potenciar la tasca de divulgació i el posicionament científic és importantíssim. 

I això sols serà possible si disposem de millors canals interns de comunicació, d’una millor 

relació amb els mitjans i d’una voluntat pedagògica i divulgativa vers aquests, sovint massa 

donats al titular. 
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Altres serveis complementaris 
 

En la línia de potenciar tot el que sigui millor per les societats en matèria de comunicació, hi 

ha altres eines que, en paral·lel i amb pressupost personalitzat, el gabinet de premsa pot 

oferir, de manera individualitzada i personal a cada societat: 

- Elaboració de plans de comunicació específics a mida de cada societat 

- Cursos de capacitació comunicacional per a rendibilitzar millor les aparicions en 
mitjans audiovisuals 

- Confecció d’auditories ,en matèria de comunicació, personalitzades per a cada 
societat. 

- Optimització de la presència en xarxes socials de les societats amb elaboració de 
continguts específics 

- Seminaris i estatges de comunicació   
 

 


