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1.Gabinet de premsa
El curs 2019-2020 l’activitat del gabinet de premsa ha estat marcada pel que ha suposat la
pandèmia de la COVID. La tasca ha estat excepcional; proactiva i bidireccional, tant des de les
societats que formen part de l’Acadèmia, com des del mitjans de comunicació. L’allau de
peticions ha estat exponencialment enorme, creant una finestra d’oportunitat per a reafirmar
l’eix principal del gabinet. Això ens ha permès, durant la COVID 19, reafirmar i
posicionar la marca Acadèmia i la marca de les diferents Societats com a referent
científic de rigor.
Com a resultat, en només els darrers 4 mesos, s’han doblat el nombre de gestions realitzades i
en tot l’exercici s’han triplicat, superant la xifra de 1.300 gestions. Tanmateix, s’han doblat el
nombre d’impactes en els mitjans de comunicació i també el nombre de mitjans amb els que
s’ha treballat. Tot això no fa més que posicionar d’una manera molt potent a les Societats i a
l’Acadèmia com a veu de referència en el terreny d’opinió en temes de salut.
La consolidació, després de 6 anys, de la tasca del gabinet de premsa, donant resposta àgil, ràpida
i eficaç a les demandes, tant de les societats com dels mitjans de comunicació, s’ha reflectit en
uns resultats que són, certament, excepcionals.
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 la projecció que els 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, i que l’entitat
sigui el punt de referència dels mitjans de comunicació.
Tipologies i activitat Gabinet de premsa
L’activitat comunicativa desenvolupada se centra en les següents línies d’actuació:
-

Convocatòries, comunicats i notes de premsa
Gestions directes i personals amb els mitjans de comunicació
Seguiment individualitzat de cadascuna de les gestions realitzades amb els
mitjans
Impacte econòmic de les aparicions en mitjans de comunicació
Valoració de l’activitat del gabinet de premsa

Valoració de les relacions establertes amb els mitjans de comunicación
Assolir una presència continuada als mitjans enviant imputs constants i treballant de manera
proactiva amb els mitjans ha estat la línia de treball adoptada per a potenciar l'enorme tasca que
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fan les Societats de l’Acadèmia. La COVID 19 ha esdevingut per l’Acadèmia l’oportunitat de
demostrar que som un referent científic rigorós de la nostra societat.
La creixent confiança dels periodistes i la ràpida atenció a les seves demandes, així com la seva
receptivitat, ha estat una realitat consolidada.

2. Accions gabinet de premsa
L’ activitat comunicativa va presentar un news break per l’aparició, de la COVID 19 al febrer del 2020. Per
això, ens hem esforçat al màxim per donar suport, assessorament i instruments a les societats en tot el
que volien comunicar i en tot allò que els mitjans els podien demanar. En mig de les fake news calia
donar-hi un punt de vista científic i, a l’hora, rigorós. Sempre deixant palesa, lògicament, la funció de les
societats mèdiques, que és oferir a la societat civil informació científica, rigorosa i fiable.
-

Convocatòries, comunicats i notes de premsa
Gestions amb els mitjans de comunicació

3. Convocatòries, Comunicats i Notes de Premsa:
SETEMBRE

30/9/ 19
Agencia EFE, Diari ABC, i La Vanguardia
Creació de la Societat Catalana de Malalties Minoritàries (SOCAMM), iniciativa d'un grup multicèntric
d'experts
https://www.lavanguardia.com/vida/20190930/47737232416/impulsan-la-creacion-de-la-sociedadcatalana-de-enfermedades-minoritarias.html

OCTUBRE

02/10/19
RNE Ràdio-4
Creació de la Societat Catalana de Malalties Minoritàries. Entrevista al Dr. Antoni Riera, responsable de
la gestora de la SOCAMM, al programa “Directe Ràdio 4” de RNE Ràdio4, per a parlar de la nova Societat
Catalana de Malalties Minoritàries.
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http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-2-doctubre-2019-2a-hora/5400273/

02/10/19
RNE-Ràdio 4
Violència Masclista i Salut Mental
Debat en el programa, de “Boca a Orella”, de RNE Ràdio 4, amb la participació de la Dra. Gemma
Parramon, vicepresidenta SC de Psiquiatria i Salut Mental i de la Dra. Roser Cirici coordinadora de la II
Jornada sobre Violència Masclista i Salut Mental, per a parlar de la violencia masclista i la salut mental.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-03-10-19-violencia-masclista-salutmental/5401371/

03/10/19
Ràdio Estel
Entrevista a Ràdio Estel amb el Dr.Josep Maria Sánchez, vocal de l’SCATT, per a parlar del finançament
de la medicació per deixar de fumar. L’Entrevista la trobareu a partir del minut 24’
https://www.estelfitxers.com/audio/20191003-08_00APRIMERAHORA.MP3

03/10/19
El Periódico
Ligo, luego estoy en Tinder
Entrevista, al Diari el Periódico amb Dr. Antoni Bolinches, vicepresident de la Societat Catalana de
Sexología, per a parlar de com ens afecta l’utilització de Tinder i altres aplicacions similars.
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20191003/ligo-luego-estoy-en-tinder-7664659

03/10/19
COPE
Creació de la nova Societat Catalana de Malaties Minoritàries
Entrevista al Dr. Antoni Riera, responsable de Comissió Gestora de la SOCAMM, el programa La Linterna
Catalunya, de Cope Catalunya, per a parlar de la creació de la nova societat.
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https://www.google.es/amp/s/www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linternacope-catalunya-i-andorra/amp/audios/jornada-societat-catalana-malalties-minoritaries-20191003_874162

09/10/2019
Ràdio Ciutat de Tarragona
Es prohibirà fumar a les terrasses?
Entrevista a Ràdio Ciutat de Tarragona al Dr. Enric Rovira,
Membre de la Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac (ScaTT), per a parlar de la
prohibició de fumar a les terrasses
https://rctgn.cat/preocupacio-entre-els-restauradors-tarragonins-per-noves-restriccions-de-tabac-aterrasses/

14/10/2019

RNE-Ràdio 4
Dia Mundial de la Salut Mental. El Suïcidi.
Entrevista al programa “En directe a Ràdio 4” de RNE Ràdio 4, amb la Dra Gemma Parramon,
vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental, per a parlar del suïcidi, en motiu del
Dia Mundial de la Salut Mental.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-10-doctubre-2019-1ahora/5406802/

14/10/2019
Dret a decidir
Davant l'excepcionalitat dels fets esdevinguts en el dia d'avui l'Acadèmia es ratifica en els acords presos
per la Junta de Govern de l’1 d’octubre de 2013 en relació amb l’exercici del Dret a Decidir:

17/10/2019
La cirurgia robòtica, les urgències quirúrgiques i la cirurgia endocrinometabòlica són els nous reptes per
als cirurgians de Catalunya

23/1/2019
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El Dr. Joan Sala, president de l'Acadèmia inaugura el Curs Acadèmic 2019-2020 del Consorci Sanitari del
Maresme

24/10/2019
TVE
Test sobre al·lèrgia alimentària a les farmàcies
Entrevista, a la Dra. Mar Guilarte, vicepresidenta de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica,
per al Telediario de TVE, per parlar dels tests que es fan a les farmàcies sobre al·lèrgia alimentària. Emès
el dissabte 26 d'octubre del 2019 a les 15h al Telediario de la 1 i a l'Informatiu de TVE Sant Cugat el dissabte
12 d'octubre a les 14h.
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/

30/10/2019
TV3, Catalunya Ràdio, ara.cat, Vila web, El Punt Avui i Ràdio Balaguer
La Marató impulsa 43 projectes sobre el càncer en la inversió anual en recerca més gran
de la seva història. L'acte del lliurament dels premis s'ha celebrat a l'Auditori de
l'Acadèmia.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/la-marato-fa-la-inversio-anual-en-recerca-delcancer-mes-alta-de-la-seva-historia/video/5949786/
https://www.ccma.cat/tv3/marato/la-marato-impulsa-43-projectes-sobre-el-cancer-en-la-inversio-anual-enrecerca-mes-gran-de-la-seva-historia/noticia/2959884/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-nit/la-marato-lliura-els-ajuts-mes-importants-per-arecerca-de-la-seva-historia/audio/1053485/
https://www.ara.cat/societat/Marato-impulsa-projectes-dedicats-cancer_0_2335566669.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/la-marato-impulsa-43-projectes-sobre-el-cancer-en-la-inversio-anual-enrecerca-mes-gran-de-la-seva-historia/
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/1688639-la-recerca-mes-gran-impulsada-per-la-marato-ja-estaen-marxa.html
http://www.idibell.cat/ca/actualitat/noticies/la-marato-impulsa-43-projectes-sobre-el-cancer-en-la-inversioanual-en-recerca
https://santpau.cat/web/public/-/la-marato-impulsa-43-projectes-sobre-el-cancer-en-la-inversio-anual-enrecerca-mes-gran-de-la-seva-historia
https://santpau.cat/web/public/-/la-marato-impulsa-43-projectes-sobre-el-cancer-en-la-inversio-anual-enrecerca-mes-gran-de-la-seva-historia
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http://www.radiobalaguer.cat/portal/131/index.php?EC=ReadArticle&ArticleID=27021
https://www.clinicbarcelona.org/ca/noticies/els-projectes-sobre-cancer-del-clinic-idibaps-reben-mes-de-2milions-deuros-de-la-marato-de-tv3

NOVEMBRE

07/11/19
EFE, La Vanguardia, La Cope, EM entremayores
Tres de cada deu persones majors de 74 anys viuen soles a Barcelona.
https://www.lavanguardia.com/vida/20191107/471439537790/geriatras-advierten-de-la-vulnerabilidad-delos-ancianos-que-viven-solos.html
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/geriatras-adviertenvulnerabilidad-los-ancianos-que-viven-solos-20191107_545350
http://www.entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Catalu%F1a&var3=M%E1s%20de%20200%20profesion
ales%20asisten%20al%20XXV%20Congr%E9s%20de%20la%20Societat%20Catalana%20de%20Geriatri
a%20i%20Gerontologia&nar1=3&nar2=26&nar3=41209&nar5=1

8/11/19
Només una de cada deu dones que han patit violència masclista durant el darrer any ha rebut atenció
psicològica

15/11/19
EFE, La Vanguardia, Crónica Global, Diario Médico, Farmacosalud
Iniquitat en el tractament de patologies musculoesquelètiques que provoquen dolor entre homes i
dones
https://www.lavanguardia.com/vida/20191115/471621030718/las-mujeres-sienten-mas-el-dolor-que-loshombres.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/demuestran-mujeres-sienten-dolor-hombres_292775_102.html
https://www.diariomedico.com/especialidades/rehabilitacion/hombres-y-mujeres-no-responden-igual-aldolor.html
http://farmacosalud.com/las-mujeres-sin-consenso-terapeutico-especifico-a-pesar-de-que-sienten-el-dolorde-manera-diferente/
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https://twitter.com/farmacosalud
https://www.facebook.com/farmacosalud/

27/11/19
RNE-Ràdio 4
La síndrome de Diògenes
Debat al programa "De boca a orella" de Ràdio 4, sobre la síndrome de Diògenes amb la participació de la
doctora Gemma Parramon, vicepresidenta de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut Mental.
http://www.rtve.es/alacarta/audios/de-boca-a-orella/boca-orella-27-novembre-2019-1ahora/5454624/

29/11/19
EFE, La Vanguardia, ABC, Noticias Diarios Digital, Cadena COPE
L’estrès prenatal, el maltractament infantil o el bullying en els primers anys de vida són factors de risc
per a presentar trastorns psicòtics en l’adolescència o l’edat adulta.
https://www.lavanguardia.com/vida/20191129/471946581870/el-bulling-o-el-estres-prenatal-puedendesencadenar-psicosis-en-adolescencia.html
https://www.abc.es/familia/bebes/abci-bullying-o-estres-prenatal-pueden-desencadenar-psicosisadolescencia-201912090147_noticia.html
http://noticiasdiarios.com/periodicos-nacionales/el-mundo/el-bullying-o-el-estres-prenatal-puedendesencadenar-en-psicosis-en-la-adolescencia/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/bulling-estres-prenatalpueden-desencadenar-psicosis-adoelscencia-20191129_562980

DESEMBRE

06/12/19
Onda Cero
Quines al·lèrgies ens esperen les properes setmanes
Entrevista al programa “Nits de Ràdio” d'ONDA CERO, amb la Dra. Mª Teresa Dordal, presidenta de la SC
d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica, per a parlar d’al·lèrgies en general.
https://www.ondacero.es/emisoras/catalunya/audios-podcast/nits-radio/nits-de-radio06122019_201912065dea605a0cf2203004e3a6dc.html
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13/12/19
El 9 nou, Som Montornés, Les franqueses, Granollers, Hospital Granollers
Nous tractaments per a les malalties dermatològiques en un entorn global.
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/jornada-dermatologia-granollers-hospital-teatre-auditori/
https://el9nou.cat/valles-oriental/actualitat/una-jornada-parla-a-granollers-sobre-nous-tractaments-de-ladermatitits/
https://www.somvalles.cat/noticia/50585/lhospital-de-granollers-acull-140-dermatolegs-darreu-del-pais
https://www.somlesfranqueses.cat/noticia/50585/lhospital-de-granollers-acull-140-dermatolegs-darreu-delpais
https://www.somgranollers.cat/noticia/50585/lhospital-de-granollers-acull-140-dermatolegs-darreu-del-pais
http://www.fphag.cat/comunicacio/noticies/221/xiv-jornada-de-la-dermatologia-catalana-nous-tractamentsper-les-malalties-dermatologiques-en-un-entorn-global

18/12/19
El Español Crónica Global
Médicos y pacientes instan a Vergés a velar por la oxigenoterapia
Posicionament de la Societat Catalana de Pneumologia respecte al contracte d'adjudicació de les teràpies
respiratòries a domicili
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/oxigenoterapia-cataluna_301892_102.html

GENER

10/01/2020
Ara.cat
Salut introdueix una nova vacuna contra la meningitis al calendari vacunal
Entrevista al Diari Ara, amb el Dr. Pepe Serrano, membre del grup d’experts en vacunes de la Societat
Catalana de Pediatria
https://www.ara.cat/societat/Salut-introdueix-meningitis-calendari-vacunal_0_2378162320.html

10/01/2020
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Farmacosalud
El seguimiento médico, vital para que la financiación de los fármacos para dejar de fumar logre
mejores resultados terapéuticos.
Entrevista pel digital Farmacosalud amb la Dra. Àngela Martínez Picó, presidenta de la Societat Catalana
d’Atenció i Tractament del Consum de Tabac per a parlar dels medicaments, per a deixar de fumar que, a
partir d’ara finançarà la seguretat social.
http://farmacosalud.com/el-seguimiento-medico-vital-para-que-la-financiacion-de-los-farmacos-para-dejarde-fumar-logre-mejores-resultados-terapeuticos/
https://twitter.com/farmacosalud
https://www.facebook.com/farmacosalud/

17/01/2020
El Periódico
Menores sin permiso paterno para abortar compran pastillas en internet
Entrevista pel Diari el Periódico amb la Dra. Montse Palacio, vicepresidenta de la Societat Catalana
d’Obstetrícia i Ginecologia, per a parlar dels perills que comporta per les adolescents prendre les píndoles
abortives sense control mèdic.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200117/pastillas-aborto-internet-7804765

18/01/2020
Catalunya Ràdio
Suïcidi: el gran tabú
Entrevista per a Catalunya Ràdio, amb la Dra. Aina Fernández, membre de la Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental i experta en suïcidi.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/el-suplement/suicidi-el-gran-tabu/audio/1060903/

30/1/20
Europa Press, 20 Minutos, La Vanguardia, Redacción Médica, Segre,
Els digestòlegs presenten un document per a la pràctica rigorosa i segura del trasplantament fecal tant
en l’àrea hospitalària com en investigació.
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https://www.europapress.es/catalunya/noticia-70-donantes-microbiota-trasplante-fecal-sonrechazados-20200130180828.html
https://fotos.europapress.es/fotonoticia/f2623093/
https://www.google.com/amp/s/amp.20minutos.es/noticia/4136808/0/un-70-de-los-donantes-demicrobiota-para-trasplante-fecal-son-rechazados/
https://www.lavanguardia.com/local/lleida/20200130/473220390310/catalunya-un-70-de-losdonantes-de-microbiota-para-trasplante-fecal-son-rechazados.html
https://www.redaccionmedica.com/secciones/aparato-digestivo/el-70-por-ciento-de-los-donantes-demicrobiota-fecal-son-rechazados-7725
https://www.segre.com/es/noticias/lleida/2020/01/31/el_arnau_preve_trasplantes_fecales_para_curar
_diarreas_97880_1092.html
https://twitter.com/microviable/status/1223202469469134853
https://twitter.com/microviable/status/1223202469469134853

FEBRER

07/02/20
Diario Médico
La selección del donante crucial en el trasplante de microbiota fecal
Entrevista per a Diario Médico amb el Dr. Jordi Guardiola, membre de la Societat Catalana de Digestologia
per a parlar del trasplantament de microbiota fecal.
https://www.diariomedico.com/especialidades/aparato-digestivo/la-seleccion-del-donante-crucial-enel-trasplante-de-microbiota-fecal.html

07/02/20
Més de 350 professionals aborden els reptes del tabaquisme en la Jornada de la Societat Catalana
d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac.

17/02/20
Cadena ser
Tabac i trastorn mental: fins a 25 anys menys de vida
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Informació publicada a la web de la cadena ser sobre com afecta el tabac a les persones amb trastorn
mental, amb declaracions de la Dra. Cristina Pinet, psiquiatra de la Societat Catalana d'Atenció i
Tractament del Tabac
https://cadenaser.com/emisora/2020/02/17/sercat/1581941734_177517.html

17/02/20
Cadena Ser. Programa Aquí amb Josep Cuní a Ràdio Barcelona Cadena Ser.
Els pacients amb trastorns mentals han de rebre tractament per deixar l'hàbit de fumar.
Entrevista amb la Dra. Cristina Pinet, psiquiatra i membre de la Societat Catalana d'Atenció i Tractament
del Tabac, per a parlar del tractament de l'hàbit del tabaquisme en persones amb trastorns psiquiàtrics.
Podeu escoltar la informació a partir del minut 28.
https://play.cadenaser.com/…/ser_cat_aqui_ambjosepcuni_202…/

COVID
28/02/20
Cadena Ser, COPE, Diari de Terrassa

Comunicat de la Societat Catalana de Digestologia
Els pacients de malalties Inflamatòries Intestinals no han de deixar el tractament amb
immunosupressors per por al coronvirus
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20200301_140500_143000/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-iandorra/audios/pacients-malalties-inflamatories-intestinals-deixen-tractament-per-por-coronavirus20200228_1024278
http://www.diarideterrassa.es/salud/2020/02/28/els-pacients-malalties-inflamatoriesintestinals/133290.html

MARÇ

16/03/20
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Comunicat de la Societat Catalana de Digestologia i de la Societat Catalana d’Endoscòpia
Digestiva Mèdico-Quirúrgica amb relació a la pandèmia per la infecció COVID-19

20/03/2020
Catalunya Ràdio
En quina situació estan les UCIS a Catalunya?
Entrevista a Catalunya Ràdio, amb el Dr. Joan Ramon Masclans, president de la Societat Catalana de
Medicina Intensiva i Crítica.
L’entrevista la podeu escoltar a partir del minut 36
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-16-a-17-h20032020/audio/1067164/

23/03/20
Comunicat de la Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de
Catalunya en relació a la resposta al COVID-19.

23/03/20
EFE, La Vanguardia, COPE
Cataluña necesitará unas 1800 camas de UCI, el triple de las existentes ahora
Entrevista a l’Agència de notícies EFE, amb el Dr. Joan Ramon Masclans, president de la Societat Catalana
de Medicina Intensiva i Crítica.
https://www.lavanguardia.com/vida/20200323/4850459871/cataluna-necesitara-unas-1800-camas-uciel-triple-de-las-existentes-ahora.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/cataluna-necesitara-unas-1800-camas-uci-triple-lasexistentes-ahora-20200323_654976

25/03/20
El Punt Diari
Una UCI de 1800 llits
Entrevista pel Diari El Punt Avui, amb el Doctor Joan Ramon Masclans, president de la Societat Catalana
de Medicina Intensiva i Crítica, per a parlar de la situació de les Unitats d'Intensius a Catalunya.
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25/03/20
COPE
Un informe de Salut preveu fins a 13.000 morts per coronavirus a Catalunya en el pitjor dels escenaris
Entrevista a COPE Catalunya, amb el Dr. Joan Ramon Masclans, president de la Societat Catalana de
Medicina Intensiva i Crítica, per a parlar de la situació de les UCIS a Catalunya.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-iandorra/noticias/informe-salut-preveu-fins-13000-morts-per-coronavirus-catalunya-pitjor-delsescenaris-20200325_657899

26/03/20
El Periódico
España supera a China en muertes y no ve aun el final del túnel
Entrevista, pel diari El Periodico, amb Jordi Baroja, president de la Societat Catalana de Salut Pública, per
a valorar el fet que, per primera vegada, des de l'inici d'aquesta pandèmia, s'han superat les xifres de Xina.
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200325/coronavirus-espana-casos-muertos-7904135

26/03/20
RNE Ràdio4
Quines mesures s'hauran de prendre davant el coronavirus
Entrevista al programa "En directe Ràdio 4" amb Jordi Baroja, president de la SC de Salut Publica, amb
relació al comunicat de la Societat.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/0/2/1585219521320.mp3

26/03/20
Comunicat
Les Cures Pal·liatives cabdals en l’atenció als professionals i als pacients.

27/03/20
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EFE, La Vanguardia, El Nacional, ABC, COPE,
Nace el primer bebé sano de madre con coronavirus en Catalunya
Entrevista per l’agència de noticies EFE, amb el Dr. Oriol Porta, president de la Societat Catalana
d’Obstetrícia i Ginecologia
https://www.lavanguardia.com/vida/20200324/4885266338/coronavirus-primer-bebe-cataluna-madrepositivo.html
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20200324/primer-bebe-sano-madre-coronavirus-cataluna7903225
https://www.elnacional.cat/es/sociedad/coronavirus-nace-daniela-bebe-madrecatalunya_484377_102.html
https://www.abc.es/espana/catalunya/abci-nace-daniela-primer-bebe-sano-madre-coronaviruscataluna-202003251212_noticia.html
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/noticias/nace-primer-bebesano-cataluna-una-madre-con-coronavirus-20200325_657576

30/03/20
El Temps
Residències enfront del coronavirus: la falta de mitjans colpeja el sector més vulnerable
Entrevista amb el Dr. Marco Inzitari president de la Societat Catalana de Geriatria per a parlar de com
afecta a les residències per a la gent gran la falta de recursos.
https://www.eltemps.cat/article/9819/residencies-front-al-coronavirus-la-falta-de-mitjans-colpeja-elsector-mes-vulnerable

30/03/20
RNE-Ràdio 4
Com afecta les embarassades el COVID 19
Entrevista pel programa de RNE Ràdio 4, amb el Dr. Oriol Porta, president de la Societat Catalana
d’Obstetrícia i Ginecologia, per a parlar de com els afecta a les embarassades el COVID 19
https://mediavod-lvlt.rtve.es/…/T…/mp3/1/9/1585580996991.mp3
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31/03/20
EFE, La Vanguardia, El Diario.es, Yahoo Noticias, Headoptics, Canarias 7, COPE
Mayores y muchas veces solos: consejos para los más vulnerables
Entrevista amb el Dr. Jordi Amblàs, vicepresident de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, per
a parlar de la situació de les persones grans.
https://www.efe.com/efe/espana/portada/mayores-y-muchas-veces-solos-consejos-para-los-masvulnerables/10010-4209905
https://www.lavanguardia.com/vida/20200331/48211457744/mayores-y-muchas-veces-solos-consejospara-los-mas-vulnerables.html
https://www.eldiario.es/sociedad/Mayores-muchas-veces-consejos-vulnerables_0_1011749787.html
https://es.noticias.yahoo.com/mayores-consejos-vulnerables-160445072.html
https://headtopics.com/es/mayores-y-muchas-veces-solos-consejos-para-los-m-s-vulnerables-12179463
https://www.canarias7.es/sociedad/mayores-y-muchas-veces-solos-consejos-para-los-mas-vulnerablesHJ8957854
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/mayores-muchas-veces-solos-consejos-para-losmas-vulnerables-20200331_664493

31/03/20
Farmacosalud
Qué podemos esperar de los nuevos test rápidos para detectar el coronavirus’
Entrevista pel digital Farmacosalud amb el Dr. Enric Barbeta, President de la Societat Catalana de
Pneumologia, per a parlar dels Tests per detectar el coronavirus.
https://farmacosalud.com/que-podemos-esperar-de-los-nuevos-test-rapidos-de-deteccion-decoronavirus/
https://twitter.com/farmacosalud
https://www.facebook.com/farmacosalud/

ABRIL

01/04/20
EFE, La Vanguardia, El Diario.es, Yahoo.es, La Gaceta.es,
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Los hospitales dan apoyo psicológico a los sanitarios, pero apenas pueden utilizarlo
Entrevista per a l’agència EFE amb el Dr. Narcís Cardoner, president de la Societat Catalana de Psiquiatria
i Salut Mental i amb el Dr. Òscar Martínez, Vocal d’Infermeria de la Societat Catalana de Medicina
Intensiva i Crítica, per a parlar de com afecta psicològicament als professionals sanitaris la situació actual.
https://www.efe.com/efe/espana/portada/los-hospitales-dan-apoyo-psicologico-a-sanitarios-peroapenas-pueden-utilizarlo/10010-4210427
https://www.lavanguardia.com/cultura/20200401/48249375470/hospitales-dan-apoyo-psicologico-asanitarios-pero-apenas-pueden-utilizarlo.html
https://www.eldiario.es/sociedad/hospitales-psicologico-sanitarios-apenasutilizarlo_0_1012098980.html
https://es.sports.yahoo.com/noticias/hospitales-apoyo-psicol%C3%B3gico-sanitarios-utilizarlo092552266.html
https://gaceta.es/espana/hospitales-dan-apoyo-psicologico-a-sanitarios-pero-apenas-pueden-utilizarlo20200401-1151/
https://es-es.facebook.com/gaceta.es/posts/2829080730501806

02/04/20
RNE-Ràdio4
Quina és la situació a les residències?
Entrevista amb la Dra. Montse Blasco, vocal de residències de la Societat Catalana de Geriatria, per a parlar
de la situació a les residències
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/4/9/1585826408494.mp3

02/04/20
Diari Ara
Les residències són un focus ideal perquè el coronavirus colpegi molt fort
Entrevista pel Diari Ara amb el Dr. Marco Inzitari, president de la Societat Catalana de Geriatria i
Gerontologia, per a parlar de la situació de les residències.
https://www.ara.cat/societat/covid-19-coronavirus-residencies-gent-gran_0_2427957273.html

07/04/20
RAC 1
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Com afecta el COVID 19 a la gent gran?
L’entrevista a RAC 1 amb Marco Inzitari president de la Societat Catalana de Geriatria per a parlar sobre
la situació i l’efecte de la COVID19 en la gent gran.
https://www.rac1.cat/a-la-carta/detail/c991c9ea-4507-4b6a-ba34c8396823fc11?program=undefined&section=undefined

08/04/20
El confinamiento y la pandèmia inhiben el deseo sexual.
EFE, Antena3, 20 Minutos, ABC, Crónica Global, Cambio16, Menorca Info, Diario Información, La
Provincia, La Opinión de Murcia, La Opinión de Málaga, El Diario de Ibiza, El Diario de Mallorca, Diario
Información, El correo de Andalucía, El Heraldo, La Nueva España, La Opinión de La Coruña, El Levante,
El Día Tenerife, The Objective, Superdeporte
Entrevista per a l’Agència de notícies EFE, amb el Dr. Antonio Bolinches, vicepresident de la Societat
Catalana de Sexología
https://www.antena3.com/noticias/sociedad/confinamiento-pandemia-coronavirus-inhiben-deseosexual-divorcios-creceran_202004085e8d9ed94613c400018d2583.html
https://www.20minutos.es/noticia/4220653/0/coronavirus-la-pandemia-inhiben-el-deseo-sexual/
https://www.abc.es/familia/parejas/abci-confinamiento-y-pandemia-inhiben-deseo-sexual-dentro-yfuera-pareja-202004100158_noticia.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/reclusion-miedo-contagio-inhiben-deseosexual_336393_102.html
https://www.cambio16.com/crisis-de-la-sexualidad/
https://www.menorca.info/actualidad/sociedad/2020/04/08/683553/coronavirus-confinamientopandemia-inhiben-deseo-sexual.html
https://www.lainformacion.com/asuntos-sociales/confinamiento-pandemia-coronavirus-inhiben-deseosexual/6557924/
https://www.laprovincia.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhiben-deseosexual/1272933.html
https://www.laopiniondemurcia.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhibendeseo-sexual/1105696.html
https://www.laopiniondemalaga.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhibendeseo-sexual/1158441.html
https://www.diariodeibiza.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhiben-deseosexual/1135484.html
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https://www.diariodemallorca.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhibendeseo-sexual/1501157.html
https://elcorreoweb.es/extra/el-confinamiento-y-la-pandemia-inhiben-el-deseo-sexual-EG6558701
https://www.elheraldo.hn/otrassecciones/sexoypareja/1372138-466/la-cuarentena-puede-inhibirdeseo-relacion-pareja
https://www.lne.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhiben-deseosexual/2622606.html
https://www.laopinioncoruna.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhibendeseo-sexual/1492863.html
https://www.levante-emv.com/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhibendeseo-sexual/1999547.html
https://www.eldia.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhiben-deseosexual/1068806.html
https://andaluciainformacion.es/coronavirus/890468/el-confinamiento-y-la-pandemia-inhiben-eldeseo-sexual/
https://theobjective.com/el-confinamiento-y-la-pandemia-inhiben-el-deseo-sexual-dentro-y-fuera-dela-pareja/
https://www.superdeporte.es/vida-y-estilo/salud/2020/04/08/confinamiento-pandemia-inhiben-deseosexual/449363.html

15/04/20
TV3
Els efectes del confinament en la salut dels nens
Entrevista, pel telenotícies vespre de TV3, amb la Dra. Montse Pamias, vicepresidenta de la Societat
Catalana de Psiquiatria InfantoJuvenil, per a parlar dels efectes del confinament en la salut dels nens.
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/telenoticies-vespre/els-efectes-del-confinament-en-la-salut-delsnens/video/6039158/
15/04/20
RNE-Ràdio4
El covid afecta més a les persones amb trastorns mentals?
Entrevista, a Ràdio 4, amb el Dr. Narcís Cardoner, president de la Societat Catalana de Psiquiatria i Salut
Mental, per a parlar de si les persones que pateixen algun trastorn mental tenen més propensió a patir
la COVID.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SBOCORE/mp3/0/6/1586885069960.mp3
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17/04/20
La Vanguardia
Comunicat
La Societat de Salut Pública de Catalunya i Balears, alerta en un comunicat que l’impacte social del COVID
colpeja les classes més desfavorides
https://www.lavanguardia.com/vida/20200417/48570881056/medicos-alertan-que-covid-tiene-mayorimpacto-en-clases-mas-desfavorecidas.html

24/04/20
Ràdio Barcelona Cadena Ser
Els ajuntaments haurien de participar en les mesures de desconfinament, atenen a les característiques
i necessitats dels barris
Entrevista per a l’informatiu Hora 14, de Ràdio Barcelona, amb Carles Pericas, membre de la Societat
Catalana de Salut Pública
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20200424_140500_143000/

26/04/20
Diari Avui
Vellesa amb més digntat
Entrevista pel diari Avui amb en Jordi Amblàs, de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia, per a
parlar de com han de ser, en el futur, les residències per a la gent.

26/04/20
RNE-Ràdio 4
Infants i coronavirus. És cert que s’han donat alguns casos d’infeccions molt greus?
Entrevista a Radio 4 amb el Dr. Valentí Pineda, per a parlar del COVID i els nens i del que suposa el
confinament
https://www.rtve.es/m/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-27-04-20-1ahora/5565152/

27/04/20
El Español Crónica Global
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Los efectos del COVID 19: depresión, ansiedad y estrés post traumático
Entrevista pel Digital Crónica Global, amb el Dr. Narcís Cardoner, president de la Societat Catalana de
Psiquiatria i Salut Mental, per a parlar dels efectes en la salut mental, deprés de la COVID.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/medicos-alertan-incremento-problemas-salud-mental-postcovid_341583_102.html

28/04/20
RNE-Ràdio 4
Esport a l’aire lliure
Entrevista, a RNE Ràdio 4, per l’informatiu de les 19h, amb el Dr. Carles Miñarro, president de la Societat
Catalana de Medicina de l’Esport, per a parlar de l’esport i aire lliure en la situació actual.
Podcast de l'entrevista amb el Dr. Miñarro, que la trobareu a partir del minut 7:15
https://www.rtve.es/alacarta/audios/serveis-informatius-radio-4/edicio-vespre-nova-normalitat-podriaarribar-finals-juny-segons-pla-desescalada-del-govern-lestat/5566281/

29/04/20
Ràdio Barcelona Cadena Ser
Les cures pal·liatives durant la pandèmia
Entrevista per l’informatiu migdia amb la Dra. Helena Camell, presidenta de la Societat Catalano- Balear
de Cures Pal·liatives, per a parlar del paper dels especialistes en pal·liatius durant aquesta pandèmia

https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20200429_140500_143000/

30/04/20
La Vanguardia, Europa Press, MSN.COM Digital, Gentedigital.es
Comunicat
Document de posicionament de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
La Sociedad Catalana de Geriatria pide reactivar los servicios de rehabilitación
https://www.lavanguardia.com/vida/20200430/48848137051/la-sociedad-catalana-de-geriatria-pidereactivar-servicios-de-rehabilitacion.html
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https://www.europapress.es/catalunya/noticia-geriatras-reclaman-reactivar-tratamientosrehabilitacion-ancianos-20200430174543.html
https://www.msn.com/es-es/noticias/espana/los-geriatras-reclaman-reactivar-los-tratamientos-derehabilitaci%C3%B3n-para-ancianos/ar-BB13qJ80#image=1
http://www.gentedigital.es/catalunya/noticia/2868880/los-geriatras-reclaman-reactivar-lostratamientos-de-rehabilitacion-para-ancianos/

MAIG

01/05/20
El Periódico
El coronavirus duplica la mitjana de mortalitat als geriàtrics catalans
Entrevista, pel diari el Periódico, amb el Dr. Jordi Amblàs, membre de la Societat Catalana de Geriatria,
per a parlar de la situació dels geriàtrics a Catalunya.
https://www.elperiodico.cat/ca/societat/20200430/coronavirus-duplica-mortalitat-geriatrics-catalans7946289

02/05/20
El Punt Avui
Els avis volen sortir avui al carrer amb garanties i sense patir aglomeracions
Entrevista, pel diari El Punt Avui, amb el Dr. Marco Inzitari, president de la Societat Catalana de Geriatria
i Gerontologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, per a parlar del desconfinament i com
pot afectar a la gent gran.
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1782909-els-avis-volen-sortir-avui-al-carrer-amb-garantiesi-sense-patir-aglomeracions.html

04/05/20
Farmacosalud
Espero que el sistema sanitario se percate de que con el coronavirus se está demostrando el gran
valor del modelo de atención paliativa
Entrevista pel digital Farmacosalud amb la Dra. Helena Camell, presidenta de la Societat Catalano- Balear
de Cures Pal·liatives, per a parlar del paper dels especialistes en pal·liatius durant aquesta pandèmia
https://farmacosalud.com/espero-que-el-sistema-sanitario-se-percate-de-que-con-el-coronavirus-seesta-demostrando-el-gran-valor-del-modelo-de-atencion-paliativa/
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I a twitter
https://twitter.com/farmacosalud
I a Facebook
https://www.facebook.com/farmacosalud/

04/05/20
COPE
Entrevista, a COPE Catalunya, amb el Doctor Jordi Amblàs, vicepresident de la Societat Catalana de
Geriatria, per a parlar de l’impacte psicològic que ha suposat el COVID en les persones grans.
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/herrera-a-cope-catalunya-iandorra/noticias/doctor-jordi-amblas-sha-descoltar-molt-mes-gent-gran-20200506_708672

07/05/20
RNE-Ràdio 4
Com afecta el confinament a les persones grans
Entrevista a RNE Ràdio 4, pel programa Directe a Ràdio 4, amb el Dr. Jordi Amblàs, vicepresident de la
Societat Catalana de Geriatria, per a parlar de com afecta les persones grans el confinament i el
desconfinament.
Podeu escoltar-lo en aquest enllaç a partir del minut 26.
https://www.rtve.es/alacarta/audios/en-directe-a-radio-4/directe-radio-4-7-maig-2020-1ahora/5572270/

07/05/20
RNE-Ràdio 4
Els pacients diabetics tenen una pitjor evolució davant el COVID
Entrevista dins el programa de Ràdio 4 "De boca a Orella", amb el Dr. Joan Vendrell, president de
l'Associació Catalana de Diabetis, per a parlar del perquè els pacients diabètics i tenen una pitjor evolució,
davant el COVID.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SBOCORE/mp3/8/2/1588695834728.mp3
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13/05/20
Article d’opinió
La serenor de les Cures Pal·liatives

13/05/20
El COVID podria agreujar els símptomes dels pacients amb Síndrome de Fatiga Crònica
La Vanguardia, Redacción Médica, Bolsamania, El Punt Avui, Salamanca 24 horas, 65 y más
Comunicat de la Societat Catalana de Salut Mediambiental
https://www.lavanguardia.com/vida/20200513/481133149265/sociedad-salud-medioambiental-covidpuede-agravar-sintomas-de-fatiga-cronica.html
https://www.redaccionmedica.com/ultimas-noticias-sanidad/los-pacientes-con-fatiga-cronica-puedentener-peores-secuelas-del-covid-19
https://www.bolsamania.com/noticias_email/sanidad/los-pacientes-con-fatiga-cronica-pueden-tenerpeores-secuelas-del-covid-19--7487368.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/14-salut/1789701-la-covid-19-podria-agreujar-els-casos-defatiga-cronica.html
https://www.salamanca24horas.com/texto-diario/mostrar/1954741/pacientes-fatiga-cronica-puedentener-peores-secuelas-covid-19
https://www.65ymas.com/salud/pacientes-con-fatiga-cronica-peores-secuelascoronavirus_15351_102.html

14/05/20
RNE-Ràdio 4
Es poden confondre els símptomes de les al·lèrgies amb els símptomes del COVID?
Entrevista al programa “En directe a Ràdio 4” de Ràdio 4 amb la doctora Mar Guilarte, vicepresidenta de
la Societat Catalana d'Al·lèrgia, per a parlar de si es poden confondre els símptomes de les al·lèrgies amb
els símptomes del COVID
Podeu escoltar l’entrevista a partir de minut 26.50
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/1/5/1589454418151.mp3

17/05/20
TVE
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Les dificultats dels malalts d’asma en aquesta situació
Entrevista per l’informatiu Catalunya de TVE Sant Cugat de les 14h, amb el Dr. Xavier Muñoz, expert en
asma de la Societat Catalana de Pneumologia, per a parlar de les difucultats dels malalts d’asma i el COVID
19
Poden veure la informació a partir del minut 15’30”
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-cap-setmana-17-05-2020/5577232/

21/05/20
Diari Ara
La serenor de les cures pal·liatives
Article d’opinió de la Dra. Helena Camell, presidenta de la Societat de Cures Pal·liatives, publicat pel Diari
Ara.
https://www.ara.cat/opinio/Helena-Camell-serenor-cures_0_2457354383.html

24/05/20
El Periódico
Otra forma de vivir la vejez
Entrevista pel diari el Periodico amb el Dr. Marco Inzitari, president de la Societat Catalana de Geriatria,
per a parlar de com ha de ser en el futur l’atenció a les persones grans.
https://www.elperiodico.com/es/cuaderno/20200523/tercera-edad-debate-alternativas-modelos-vejezresidencias-7970816?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=btn-share

24/05/20
El Punt avui
Gent Gran
El treball en xarxa i la solidaritat han estat clau per a un col·lectiu que s’ha fet valer enmig de la
pandèmia
Entrevista pel diari el Punt Avui, amb la Dra. Marta Coromina, del grup de geriatria de la Societat Catalana
de Psiquiatria i Salut Mental, per a parlar del que ha suposat per a la gent gran enfrontar-se al COVID 19.
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/1793687-gent-gran.html
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24/05/20
RNE-Ràdio 4
Com ens hem de protegir aquest estiu per prendre el sol
Entrevista pel programa de Ràdio 4 “En directe a Ràdio 4”, amb la Dra. Carla Ferrandiz, membre de la
Societat Catalana de Dermatologia, per a parlar de com ens hem de protegir aquest estiu per prendre el
sol.
Poden escoltar l'entrevista a partir del minut 26'.
https://mediavod-lvlt.rtve.es/resources/TE_SENDIR4/mp3/9/2/1590662792829.mp3

28/05/20
La desescalada s’hauria de fer en clau de gènere per protegir la salut mental de les dones

JUNY

04/06/20
EFE, La Vanguardia, Yahoo.es, El Mundo, El Correo Gallego, La Opinión de Murcia, El Diario.es, COPE,
Whywelove.com
Las pantallas y el confinamiento pasan factura a la vista de 6 de cada 10 españoles
Entrevista, per l'Agència de Notícies EFE, amb el Dr. Daniel Vilaplana, membre de la Reial Acadèmia de
Medicina de Catalunya i de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya, per a parlar de com afecta
l'abús de les pantalles, durant el confinament, a la salut de la nostra visió.

https://www.lavanguardia.com/vida/20200604/481596440004/pantallas-y-confinamiento-pasanfactura-a-la-vista-de-6-de-cada-10-espanoles.html
https://es.noticias.yahoo.com/pantallas-confinamiento-pasan-factura-vista105416459.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_
sig=AQAAAByksX2DcR7U0qhdflEJsNfz4OsI_FTyvs5jehciXESWFWuDYwYqr2JhcVfj006NlMSXyo7v7ejctDswXjTurJdRSW_WSg2kigTg5jMimmTGIREszUG_AT8uQmMe
gchlWU1qi9zVllVtqBx8D8QUPX9may4SEfPRxYn1LONO8yn
https://www.elmundo.es/ciencia-y-salud/salud/2020/06/05/5ed9eb03fdddffe67d8b4618.html
https://www.elcorreogallego.es/tendencias/el-confinamiento-y-las-pantallas-pasan-factura-a-la-vistaEX3312071
https://www.laopiniondemurcia.es/comunidad/2020/06/08/virus-pasa-factura-vista/1119679.html
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https://www.eldiario.es/sociedad/pantallas-confinamiento-pasan-facturaespanoles_0_1034496931.html
https://www.cope.es/actualidad/sociedad/noticias/pantallas-confinamiento-pasan-factura-vista-cadaespanoles-20200604_751632
https://whywelove.news/love/country/spain/

06/06/20
Catalunya Ràdio
Tres mesos de la primera mort per Covid a Catalunya: el 88% de morts eren persones de més de 70
anys
Entrevista per a Catalunya Ràdio, amb el Dr. Jordi Amblàs, vicepresident de la Societat Catalana de
Geriatria, per a parlar de com ha de ser el futur de l’atenció de la gent gran.
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia-cap-de-setmana/tres-mesos-de-la-primeramort-per-covid-a-catalunya-el-88-de-morts-eren-persones-de-mes-de-70-anys/audio/1072383/

09/06/20
Catalunya Ràdio
Les families han deixat de portar els seus fills a les revisions pediatriques per por al COVID
Entrevista al Dr. Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria
A partir del minut 43,30
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h09062020/audio/1072679/

9/06/20
Catalunya Ràdio
La Societat Catalana de Geriatria reclamen debatre de manera urgent l’actual model de residències
Poden escoltar l'entrevista a partir del minut 42
https://podcasts.google.com/feed/aHR0cHM6Ly9kaW5hbWljcy5jY21hLmNhdC9wdWJsaWMvcG9kY2Fzd
C9jYXRyYWRpby94bWwvOS8zL3BvZHByb2dyYW1hMTczOS54bWw/episode/aHR0cHM6Ly9hdWRpb3Mu
Y2NtYS5jYXQvbXVsdGltZWRpYS9tcDMvNC85LzE1OTE3MDgyNTEzOTQubXAz?hl=enES&ved=2ahUKEwiCobPRiPzpAhUR7eAKHbwgDsoQieUEegQICxAO&ep=6
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9/06/20
Professionals i usuaris reclamen un debat urgent sobre el futur de l’atenció a les persones grans
EFE, La Vanguardia, Farmacosalud, Catalunya Ràdio, COPE, TVE, Entremayores

https://www.lavanguardia.com/vida/20200609/481697203991/la-sociedad-catalana-de-geriatria-pidealternativas-a-las-residencias.html
https://farmacosalud.com/las-residencias-geriatricas-no-estaban-preparadas-para-hacer-frente-a-estapandemia-y-tampoco-lo-estan-en-este-momento/
https://twitter.com/farmacosalud
https://www.facebook.com/farmacosalud/
https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-migdia/catalunya-migdia-de-14-a-15-h09062020/audio/1072679/
https://www.cope.es/emisoras/cataluna/barcelona-provincia/barcelona/la-linterna-cope-catalunya-iandorra/noticias/professionals-usuaris-reclamen-debat-urgent-sobre-futur-latencio-les-persones-grans20200615_769308
https://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu/linformatiu-16-06-2020/5599163/
http://entremayores.es/spa/ccaa.asp?var2=Catalu%F1a&nar1=3&nar2=26&nar3=43785&nar5=1
https://twitter.com/entremayores/status/1270652749923917824

11/06/20
Efe, Europapress, La Vanguardia, Al Día, Cadena Ser, El País,
Els anestesiòlegs catalans, element clau en el maneig dels malalts crítics davant la COVID-19
https://www.lavanguardia.com/vida/20200612/481721768515/los-anestesiologos-piden-estructuras-ypersonal-para-afrontar-los-rebrotes.html
https://www.aldia.cat/gent/noticia-coronavirus-els-anestesiolegs-lideren-latencio-537-critics-segonsenquesta-20200612140611.html
https://play.cadenaser.com/audio/ser_cataluna_hora14catalunya_20200613_140500_143000/
https://twitter.com/SCARTD_ACM
https://twitter.com/criticscartd
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-27/los-anestesiologos-reivindican-su-papel-en-lapandemia.html
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13/06/20
El País
Peleamos mucho para ingresar a algunos ancianos
Entrevista al Dr. Marco Inzitari, president de la Societat Catalana de Geriatria, per a parlar de com s'ha
afrontat el COVID a les residències.
https://elpais.com/espana/2020-06-13/peleamos-mucho-para-ingresar-a-algunos-ancianos.html

15/06/20
El País
Los casos de maltrato a ancianos en Barcelona se duplican durante el confinamiento
Entrevista pel diari el País amb el Dr. Dani López, de la Societat Catalana de Geriatria per a parlar del
maltractament a les persones grans durant la pandemia.
https://elpais.com/espana/catalunya/2020-06-15/los-casos-de-maltrato-a-ancianos-en-barcelona-seduplican-durante-el-confinamiento.html

28/06/20
TVE Sant Cugat
La Generalitat modifica la llei que impedia als malalts diabètics, celíacs o amb VIH, presentar-se a
oposicions per ser funcionari.
Entrevista, per l’informatiu de TVE Sant Cugat, amb el Dr. Joan Vendrell, president de l’Associació Catalana
de Diabetis, per a parlar de la nova legislació de la Generalitat que permetrà als malalts celíacs, diabètics
i seropositius, presentar-se a oposicions de l’administració pública.
https://twitter.com/linformatiu_tve/status/1277263085636661253
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4. Detall de mitjans de comunicació amb publicacions
Agències
EFE (11)
Europapress (3)

Premsa escrita
Al Día
ABC
Cambio 16
Canarias 7
Crónica Global
Diari Ara (4)
Diario La Información (2)
Diario Médicon (2)
El Correo Andalucía
El Correo Gallego
El Día de Tenerife
El Diario de Ibiza
El Diario de Mallorca
El Español (2)
El Heraldo de Aragón
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El Levante
El Mundo
El Nacional
El Pais (2)
El Periódico (5)
El Punt Avui (4)
El Punt Diari
El 9 nou
Granollers
Hospital Granollers
Headoptics
La Nueva España
La Opinión de La Coruña
La Opinión de Málaga
La Opinión de Murcia (2)
La Provincia
La Vanguardia (12)
Les Franqueses
Som Montornés
Menorca Info
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The Objective
Redacción Médica (2)
Salamanca 24h
Segre
Superdeporte
20 Minutos
65 y más

Televisions
Antena 3 Televisión
BTV
TV3 (3)
TV Sant Cugat
RTVE (4)

Ràdio
Cadena Cope (8)
Cadena Ser (4)
Catalunya Ràdio (5)
Onda Cero
Ràdio Barcelona
Ràdio Balaguer
Ràdio Ciutat de Tarragona
Ràdio Estel
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RNE RÀDIO 4 (7)
Rac 1

Digitals

Bolsamania
El Día
El Diario.es(2)
El Heraldo
El Nacional
Entremayores
Farmacosalud.com (2)
Gentedigital.es
La Vanguardia
La Xarxa
Msn.com
Twitter
Yahoo Noticias (2)
Vilaweb
WhyWeLove.news

L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ha estat esmentada en 176 de les
notícies que hem aportat als mitjans de comunicació.
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5. Aparicions de les Societats als Mitjans de comunicació durant la COVID
Societat Catalana de Geriatria.

(31)

Societat Catalana de Sexologia

(22)

Societat Catalana Psiquiatria i Salut Mental.

(11)

Societat Catalana d’Anestesiologia

(8)
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Oftalmologia.

(9)

Societat Catalana de Salut Mediambiental

(8)

Societat d’Obstetrícia i Ginecologia

(7)

Societat Catalana de Medicina Intensiva y Crítica (6)
Societat Catalana de Salud Pública

(6)

Associació Catalana Diabetis.

(4)

Societat Catalana de Digestología

(4)

Societat Catalana i Balear de Cures Pal·liatives (4)
Societat Catalana de Pediatria

(3)

Societat Catalana de Pneumologia

(3)

Societat Catalana de Dermatologia

(2)

Societat Catalana Psiquiatria Infanto-juvenil

(1)

Societat Catalana Medicina de l’Esport

(1)

Societat Catalana Al·lèrgia

(1)

6.Valoració de les relacions establertes amb els mitjans de comunicació .
L’impacte social produït per la COVID ha estat, singularment, notable en el camp
comunicacional. Els mitjans s’han constituït en referents per a la població confinada i d’aquí
la importància de tenir-hi una presència constant, diversificada i multidireccional en tots ells.
Aquest fet ha tingut com a conseqüència que les Societats i l’Acadèmia hagin estat objecte y
subjecte del relat informatiu al llarg d’aquest temps.
Treballar en aquest terreny de manera intensiva i constant, treballant el feed-back amb els
mitjans, ens ha permès incrementar la presència de manera exponencialment molt alta i
consolidar-nos com a referent. Durant aquest període s’han produït sinèrgies que han
permès una col·laboració permanent i molt valuosa entre les societats mèdiques i els mitjans
de comunicació, oferint a la societat civil a través dels mitjans de comunicació una informació
científica i veraç de la COVID i de les seves conseqüències. Aquesta tasca no és sols puntual,
perquè aquests vincles són prou sòlids com per a mantenir-los de cara a futures accions
comunicacionals.
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7. Valoració econòmica dels impactes en mitjans de comunicació.

Repercussió
2019-2020

1,338,889

2018-2019

906,325

2017-2018

820,673

0

200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,0001,200,0001,400,0001,600,000

Com pot apreciar-se a els gràfics, els resultats s’han vist incrementats en tots els apartats. Cal
destacar l’increment del valor econòmic en un 48 per cent respecte a l’exercici anterior.
També han experimentat un increment important el nombre d’aparicions de les societats en
els mitjans de comunicació , així com les mencions de l’Acadèmia. Més impactes, més
posicionament de marca, més penetració als mass media.

Increment d’un 48 %
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8. Distribució dels impactes segons el mitjà de comunicació
Quota Percentual 2019 - 2020
6.92%

1.89%

3.14%

2.52%
1.26%

1.26%

2.52%

35.85%
7.55%

1.26%
1.26%

1.26%
1.26%

9.43%

3.14%

5.03%
3.14%

2.52%
1.89%
1.26%
2.52%

3.14%

Efe - 6,92%

Europapress - 1,89%

El Periódico - 3,14%

Diari Ara - 2,52%

Diario Médico

El Pais - 1,26%

El Punt Avui - 2,52%

La Vanguardia - 7,55%

La Opinión de Murcia - 1,26%

Redacción Médica - 1,26%

TV3 - 2,52%

La Sexta - 1,89%

Antena 3 Televisión - 1,26%

RTVE - 2,52%

Cadena Cope - 5,03%

Cadena Ser - 3,14%

Catalunya Ràdio - 3,14%

RNE RÀDIO 4 - 9,43%

Farmacosalud.com - 3,14%

El Diario.es - 1,26%

Yahoo Noticias - 1,26%

Otros (58 medios) - 35,85%
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ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
Cambio 16, Canarias7,Crónica Global, Diario Público, El Correo Andalucía, El Correo
Gallego, El Día de Tenerife, El Diario de Ibiza, El Diario de Mallorca,El Español, El
Heraldo de Aragón, El levante, El Mundo, El Nacional, El Obrero, El Punt Diari, El 9
nou, El Temps, Granollers, Hospital de Granollers, Headoptics, La Nueva España, La
Gaceta, La Opinión de La Coruña, La Provincia, Les Franqueses, Som Montornés,
Menorca Info, The Objective,, Salamanca 24h, Segre, superdeporte, 20 Minutos,
65 y más, BTV, Badalona televisió, Tele 5, TV Sant Cugat, TV Girona, Onda Cero,
Ràdio Barcelona, Ràdio Balaguer, Ràdio Ciutat de tarragona, Ràdio estel, Rac1, La
Xarxa, Bolsamania, Economia digital, El Día, El Heraldo, El Nacional, Entremayores,
gentedigital.es, La Xarxa, Msn.com, Vilaweb, Whywelove.news

9.Resum
Aquest treball ha donat els seus fruits, que poden veure’s en el grau de presència als mitjans.

Resum Final

2017-18

2018-19

2019-20

Notes de premsa i
comunicats

12

15

42

Gestions amb MMCC i
gestions amb les societats
Mitjans amb els quals s’ha
treballat

184

435

41

64

1343
980 COVID
74

Impactes en Mitjans

87

147

202
156 COVID

Total mencions Acadèmia

70

132

176
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10.Valoració d’objectius aconseguits
La valoració podem desglossar-la, bàsicament, en dos eixos:

-

Una millor interacció societats-gabinet de premsa, una major vehiculació de missatges,
una resposta més eficaç en temps i continguts. En resum, les societats saben que
disposen de l’instrument del gabinet de premsa com a servei altament operatiu i
fiable que els ofereix l’Acadèmia, que dona una resposta ràpida a les seves necessitats
en matèria de comunicació.

-

El fluxe comunicacional entre nosaltres i els mitjans, que també saben que tenen en
el gabinet de premsa una interlocució vàlida i útil. D’altra banda, amb aquesta funció
de primus inter pares, el gabinet ha pogut disposar d’un ventall d’opcions per a poder
oferir als mitjans les peticions que les societats han fet envers la seva tasca. Els
resultats testats de la nostra activitat ens diuen que els mitjans de comunicació han
mostrat la seva satisfacció envers la àgil resposta que se’ls hi ofereix des del gabinet de
premsa de l’Acadèmia.

Propostes de futur.
Seguir en la línia de treball adreçada a donar la resposta més ràpida i rigorosa als mitjans de
comunicació com fins ara i com continuarem.
La presència als mitjans ha de continuar sent la primera prioritat d’aquest gabinet, tenint
cura de que les veus de les societats de l’Acadèmia esdevinguin un element ponderatiu de
reflexió i informació en el món científic esdevenint un punt de referència en aquest sector.
S’ha de dir que el nostre posicionament és actualment fort, però volem que ho sigui encara
més, especialment de cara als futurs reptes que se ens plantegen. Cal ser ambiciosos.
Tot el que sigui potenciar la tasca de divulgació i el posicionament científic és importantíssim.
Volem remarcar que això sols és possible millorant cada cop més els canals interns de
comunicació, incentivant els desplegament horitzontal dels bits informatius i assolint un
feedback encara més fluid amb el gabinet de premsa. Això representa la garantia 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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