PRESENTACIÓ

Els més destacats

La principal tasca del gabinet ha estat la d’augmentar la
notorietat de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears, i donar a conèixer les accions
dutes a terme per les Societats integrants.

Els mitjans de comunicació que més vegades han demanat
informació al Gabinet han estat:

Premsa
• La Vanguardia
• Avui
• El Punt
• ABC
• ADN
• Diario Córdoba

GOVERN
SOCIS

• Societat Catalana de Pneumologia
• Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia
• Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia
A grans trets, i realitzant una comparativa amb els anys
anteriors de funcionament del seu gabinet de premsa,
podem afirmar que hi ha algunes noves preferències per
part dels mitjans, atès que es tracta de Societats que
aborden aspectes que afecten bona part de la societat.

R. INSTITUCIONALS

Ràdio
• Catalunya Ràdio
• RAC 1
• COPE
• Radio Sabadell
• Ona Mallorca

Portals internet informació
general
• Diario Madrid
• Qué.es
• Terra Noticias
• Yahoo
• Asturias
• Ecodiario
• Periódico
• La Información
• Catalunya Vanguardista
• El Confidencial
• El Economista
• Etc…

A banda de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut
de Catalunya i de Balears, les Societats Científiques que al
llarg d’aquest curs han rebut més demandes per part dels
mitjans de comunicació són les següents:

ACTIVITATS

Televisió
• TV3
• XTVL

TV3
RAC 1
Europa Press
Diario Médico

PREMIS

Mitjans especialitzats
• Diario Médico
• JANO

FORMACIÓ

Agències de notícies
• Europa Press
• Acceso
• Anisalud

R. HUMANS

SERVEIS

TELEMÀTICA

Portals Internet salut
• Medicina XXI
• El Médico Interactivo
• Redacción Médica
• Medicina TV
• Noticias Médicas
• PR Salud
• Acta Sanitaria
• PM Farma
• Farmanews
• Medicine
• Etc…
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ECONOMIA

Cal destacar que durant aquest període, el gabinet de
comunicació ha fet un èmfasi especial per aconseguir que
l’Acadèmia fos present tant en mitjans d’informació general,
com en aquells mitjans de referència mèdica i científica.

•
•
•
•

BREU HISTÒRIA

Comunicació amb els mitjans

