Premi Jaume Suñol i Blanchart
Àlvar Net Castel (coordinador), Xavier de Balanzó
Fernández, Montserrat Gil Prades, Joan Sala Pedrós, Rosa
Suñol Sala
Beca de recerca bàsica de l’Acadèmia
Lluís Blanch Torra (coordinador), Xavier Calvet Calvo,
Gabriel Capellà Munar, José Manuel Soria Fernández
Beca de recerca clínica de l’Acadèmia
Lluís Blanch Torra (coordinador), Xavier Bonfill Cosp, Joan
Córdoba Cardona, Pau Torrabadella de Reynoso
Premi Acadèmia/CAMFiC
Josep Davins Miralles (coordinador), Francesc Borrell Carrió,
Jordi Daniel Díez, Joan Gené Badia, Miquel Prats Maeso,
Isabel Recasens Calvo
Premi Joaquim Bonal
Àlvar Net Castel (coordinador), Lluís Blanch Torra, Xavier Mir
Bullo, Marta Sandoval Puig
Beques d’ajut per a formació a societats de l’Acadèmia
Àlvar Net Castel (coordinador) Lluís Blanch Torra, Carmen
Gomar Sancho, Lluïsa Guarner Aguilar, Josep Monterde
Junyent.
Beques de Cooperació Acadèmia del Món
Àlvar Net Castel (coordinador), Lluís Blanch Torra, Xavier Mir
Bullo, Marta Sandoval Puig
Premis i beques de Filials
Premi Filial de l’Alt Urgell
Filial de l’Alt Urgell
Membres del Tribunal: Junta Permanent de l’Acadèmia
Premi de Recerca i Premis i beques
Academia Mèdica Balear
Membres del Tribunal: Junta Permanent de l’Acadèmia
Beca Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
Agrupació de Ciències Mèdiques de Girona
Membres del Tribunal: Junta Directiva de la Filial
IX Premi a la Recerca
Filial de Tortosa i Terres de l’Ebre
Membres del Tribunal: Junta Directiva de la Filial
Altres premis i beques
Premi Homenot
Fundació Avedis Donabedian
Membre del Tribunal: Àlvar Net Castel
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Altres col·laboracions institucionals
L’Acadèmia ha donat suport institucional als següents
congressos:
MIHealth Forum. Health Management & Clinical
Innovation
Barcelona, 24-25 de maig de 2012
Societal Impact of Pain (SIP) 2012
Copenhagen, 29-31 de maig de 2012
SMIT 2012. 24th International Conference of Society
for Medical Innovation and Technology
Barcelona, 20-22 de setembre de 2012
2nd. ESSD. European Society for Swallowing Disorders
Congress
Barcelona, 25-27 d’octubre de 2012

Gabinet de premsa
Durant aquest període, l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i de Balears ha mantingut un gabinet de premsa de línia proactiva que ha focalitzat la seva
actuació en fomentar la projecció de l’activitat de l’Acadèmia i en posicionar l’entitat com a referent social.
D’aquesta manera, la política comunicativa que s’aplica té
com a premissa els següents punts:
1) Enfortir la notorietat pública i mediàtica de l’Acadèmia, així
com la de les societats científiques i les filials. Ajudar a crear
una imatge potent de la institució destacant tant el seu paper en la societat com les activitats que porta a terme.
2) Centrar els esforços a difondre el coneixement mèdic i científic de l’Acadèmia –i els de les societats–, i donar a conèixer les accions formatives, actes, etc. que es duen a
terme.
3) Oferir als mitjans de comunicació una resposta ràpida i
eficaç davant les seves demandes concretes, les quals solen estar condicionades per un marge de temps molt curt.
Comunicats de premsa
Les actuacions s’han concentrat a aconseguir ressò mediàtic
dels diversos actes de l’Acadèmia per mitjà de la tramesa de
convocatòries, notes informatives, comunicats, seguiment
telefònic i on-line de notícies i gestió d’entrevistes.
Notes de premsa
• L’Acadèmia es presenta al Parlament de Catalunya
• Metges d’Urgències a la vaga
• Cànnabis i trastorns psicòtics
• Estudi de la Societat Catalana de Digestologia
• Reclamació d’especialitat Medicina d’Urgències

Anticonceptius hormonals
Augment de trasplantaments
Debilitat muscular perineal
Augment de malalties respiratòries per tabaquisme
L’Acadèmia col·labora en el projecte 4-D Health
Mètodes anticonceptius
Carta de la Societat Catalana de Psiquiatria
Cloenda curs de la Societat Catalana de Psiquiatria

Convocatòria de premsa
• Cafè Científic d’Immunologia
Convocatòria i nota de premsa
• Inauguració Curs 2011
• Update 2012
• Premis Acadèmia 2012

Els més destacats
Així doncs, els mitjans de comunicació que més vegades
han demanat informació al Gabinet han estat:
• RAC 1
• Ara
• El Punt/Avui
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:
• Societat Catalana de Ginecologia i Obstetrícia
• Societat Catalana de Contracepció
• Societat Catalana de Dermatologia

Comunicat de premsa
• Comunicat del Sindicat de Metges de Catalunya
• Comunicat de la Societat Catalana de Contracepció
Algunes d’elles van tenir una extraordinària acollida per part
dels mitjans de comunicació:
• Anticonceptius hormonals. 58 aparicions
• Debilitat muscular perineal. 33 aparicions
• Estudi de la Societat Catalana de Digestologia. 31 aparicions
Comunicació amb els mitjans

A grans trets, i realitzant una comparativa amb els anys anteriors de funcionament del seu Gabinet de premsa, podem
afirmar que es mantenen les preferències per part dels mitjans atès que es tracta de societats que aborden aspectes
que afecten bona part de la societat.

R. INSTITUCIONALS

•
•
•
•
•
•
•
•

Impacte del valor quantitatiu, segons tarifes
publicitàries, de les aparicions mediàtiques
821.566 €
732.797 €

736.642 €

CURS 2009-2010

CURS 2010-2011

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.
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.
Ràdio
• RAC 1
• Catalunya Ràdio
• Cadena SER
• RNE
• Ràdio Sabadell
Mitjans escrits
• El Periódico
• La Vanguardia
• El Punt/Avui
• ABC
• Ara
• Diari de Girona
• Público
• 20 minutos
• Etc…

CURS 2011-2012

Mitjans especialitzats
• Diario Médico
• 7 Días Médicos
• JANO
• El médico interactivo
• Redacción Médica
• Etc…
Agències de notícies
• Acceso
• Europapress
• Anisalud
• EFE

MEMÒRIA DEL CURS 2011-2012

41

