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1.Gabinet de premsa
El curs 2017-2018 ha estat marcat clarament per la conjuntura política del país que acapara la
actualitat dels mitjans de forma que s’ha vist reduïda l’activitat del gabinet de prensa en relació
al número d’impactes als mitjans de comunicació. Tot i així, s’ha treballat amb alguns mitjans
de comunicació nous en relació a exercicis anteriors. La consolidació, després de 4 anys, del
contacte directe i personalitzat entre l’Acadèmia, els mitjans de comunicació i els
presidents/interlocutors de les Societats integrants, així com el lideratge i la interlocució
entre les parts, mantenint protocols i mecanismes de treball operatius entre ambdues parts ha
estat possible.
L'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears disposa,
hores d’ara, d'un gabinet de premsa proactiu focalitzat a fomentar la projecció de
l'activitat de les Societats que formen part de l’Acadèmia i a 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 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 tres línies d’actuació diferents, però
complementàries:
- 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
- Reunions personalitzades amb les Societats
- 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 comunicació
Assolir una presència continuada als mitjans 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
ofereixen com a producte comunicacional, sinó creant sinergies des del Gabinet de
Premsa.
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La confiança dels periodistes i les seves demandes, així com la seva receptivitat, s’ha
consolidat

2. Accions gabinet de premsa
L’ activitat comunicativa que s’ha dut a terme durant l’últim període, que va des de finals de juliol de 2017
fins juliol, de 2018, es centra en tres línies d’actuació diferents, però complementàries a la vegada:
-

Convocatòries, comunicats i notes de premsa
Gestions amb els mitjans de comunicació
Reunions puntuals amb algunes de les Societats

Des del curs 2014-2015, el responsable del gabinet de premsa de l’Acadèmia s’ha anat reunint amb tots i
cadascun dels responsables de les Societats que varen mostrar interès en fer més visible la seva activitat,
amb els següents objectius:
-

Establir una relació continua
Esdevenir la persona de referència a l’hora de gestionar la relació amb els mitjans de comunicació
en els moments en que la ocasió ho requereixi .
Ser qui doni continuïtat i coherència, tant en els continguts presentats com en la relació amb els
mitjans de comunicació de l’ Acadèmia de les Ciències Mèdiques i les Societats.

3. Convocatòries, Comunicats i Notes de Premsa:
SETEMBRE 2017
20/09/2017

Carme Escalas, El Periódico demana una entrevista amb neurología per noviembre.
No podem donar resposta
28/09/2017
RAC 1

Demanen un dermatòleg per a parlar de l’excès de dutxar-nos.
No podem donar resposta

OCTUBRE 2017

17/10/2017
Entrevista amb el Dr. Manuel Honrado, expresident de la Societat Catalana Sexologia, per a parlar de
les malalties de transmissió sexual.
Societat Catalana Sexologia
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23/10/2017
Manifest Acadèmia sobre els fets a Catalunya. Nota de premsa.
NOVEMBRE 2017

02/11/2017
La Marató impulsa 37 projectes de recerca sobre l’ictus i les lesions medul·lars i cerebrals
traumàtiques.
Fundació La Marató de TV3
http://www.ccma.cat/tv3/marato/la-marato-impulsa-37-projectes-de-recerca-sobre-lictus-i-les-lesions-medullars-icerebrals-traumatiques/noticia/2817521/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-marato-impulsa-37-projectes-de-recerca-sobre-lictus-i-les-lesionsmedullars-i-cerebrals-traumatiques/video/5697915/
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/la-marato-impulsa-37-projectes-de-recerca-sobre-lictus-i-les-lesions-medullars-icerebrals-traumatiques-amb-fons-del-2016/la-marato-ajuts-2017-arxiu/video/5698448

CCMA.cat

03/11/2017
Nuevos tratamientos para la psoriasis
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
Farmacosalud

08/11/2017
Nuevos tratamientos para la psoriasis
Article del Dr. Josep Manel Casanova, ex president de la Societat Catalana de Dermatologia i
Venereologia parlant dels nous tractaments per a la psoriasis.
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia
http://farmacosalud.com/nuevos-tratamientos-para-la-psoriasis/
Farmacosalud
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21/11/2017
Preocupan los costes del I+D biomédico
Entrevista Dr. Andrés G.Fernández, president de la societat catalana de biotecnología mèdica
Societat Catalana de Biotecnologia Mèdica
https://www.academia.cat/files/204-5955-FITXER/SCBiotecnologiaexpansin.pdf
Diario Expansión

22/11/2017
8TV demana un alergoleg l
La Dra. Dordal no pot donar resposta

28/11/2017
El Prof. Àlvar Net recibe la medalla de honor de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Otorgada en la inauguración del curso 2017-2018 de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao

DESEMBRE 2017
1/12/2017
La prescripció d’opioides a Catalunya ha augmentat el 56% en els darrers 6 anys.
Societat Catalana del Dolor
5/12/2017
El diari El País ens demana un otorinolaringologo.
No els podem donar resposta.
11/12/2017
Petició entrevista a Ràdio Canet per la Societat Catalana de Malalties Infeccioses.
No podem donar resposta.
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14/12/2017
Solidarios contra las infecciones
Entrevista amb la Dra. Maria Ramirez Domingo, membre de la Societat Catalana de Malalties Infeccioses
per a parlar de la Marató de TV3, enguany dedicada a les malalties infeccioses.
Societat Catalana de Malalties Infeccioses
https://www.academia.cat/files/204-5965-FITXER/MalaltiesinfecciosesDiariSegre.pdf
Diari Segre

26/12/2017
Es busquen pediatres
Entrevista per el diari Ara amb el Dr. Valentí Pineda, president de la Societat Catalana de Pediatria per a
parlar de la manca de pediatres a la primària
Societat Catalana de Pediatria

https://www.ara.cat/societat/busquen-pediatres_0_1931806826.html
Diari Ara

GENER 2018
05/01/2018
L’ús d’opioides forts creix un 50% en 6 anys
Entrevista amb la Dra. Maria Victoria Ribera, Presidenta de la Societat Catalana del Dolor per a parlar de
l’augment a Catalunya de la prescripció d’opioides
Societat Catalana del Dolor
https://cat.elpais.com/cat/2018/01/05/catalunya/1515172459_319518.html
https://elpais.com/ccaa/2018/01/05/catalunya/1515172459_319518.html
El Pais

18/01/2018
El complejo tránsito a la vida adulta de adolescentes con trastornos mentales graves.
Entrevista amb la Dra. Montse Pamias, Vicepresidenta de la societat catalana de psiquiatría
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InfantoJuvenil.
Societat Catalana de Psiquiatria InfantoJuvenil
https://elpais.com/ccaa/2018/01/17/catalunya/1516217057_638440.html
El Pais

19/01/2018
Ens demanen una entrevista amb pediadtría pel Diari El Pais.
No podem donar resposta.

30/01/2018
Estudiaran a Alemanya l’efectivitat del test gironí pel càncer de còlon.
Societat Catalana de Digestologia
https://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/01/29/estudiaran-alemanya-lefectivitat-del-test/892798.html
Diari de Girona

FEBRER 2018
02/02/2018
Més de 350 professionals aborden els reptes del tabaquisme en la Jornada de la Societat Catalana
d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac
Societat Catalana d’Atenció i Tractament del Consum del Tabac.
http://www.lavanguardia.com/vida/20180202/44470386372/salud-abre-expediente-informativo-por-nuevoaparato-de-tabaco-sin-combustion.html
http://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180202/salud-abre-expediente-informativo-por-nuevo-aparato-detabaco-sin-combustion-6597209
www.iberoamerica.net/espana/prensa-generalista/lavanguardia.com/20180203/noticia.html?id=B9N8EF6
http://www.lavanguardia.com/vida/20180202/44467673017/salut-publica-alerta-de-la-popularitzacio-del-tabacsense-combustio-i-recorda-que-te-els-mateixos-efectes-nocius.html
https://www.vilaweb.cat/noticies/salut-publica-alerta-de-la-popularitzacio-del-tabac-sense-combustio-i-recordaque-te-els-mateixos-efectes-nocius/
http://www.diaridegirona.cat/comarques/2018/02/03/salut-alerta-popularitzacio-del-tabac/893800.html
http://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/1332948-salut-publica-alerta-dels-perills-del-tabac-sensecombustio.html

6

Carrer Major de Can Caralleu,1-7
08017 Barcelona
93 203 10 50
academia@academia.cat
www.academia.cat
http://www.ccma.cat/324/salut-obre-un-expedient-informatiu-a-la-multinacional-tabaquera-philipmorris/noticia/2835583/
http://www.lavanguardia.com/vida/20180202/44467673017/salut-publica-alerta-de-la-popularitzacio-del-tabacsense-combustio-i-recorda-que-te-els-mateixos-efectes-nocius.html
http://beteve.cat/tabac-sense-combustio-sancions-generalitat/

La Vanguardia, El Periódico, Vilaweb, Diari de Girona, El Punt Avui, CCMA, Betevé

MARÇ 2018
22/03/2018
Què significa ser gran?
A les emissores de La Xarxa, taula rodona a l’entorn del que significa ser gran, amb la participació del Dr.
Jordi Amblas, vicepresident de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia i de la Ingrid Bullich,
secretària de la Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia.

Societat Catalana de Geriatria i Gerontologia
https://drive.google.com/file/d/1bidXdqQXLcnqZhOAhFxXaLQIsIHAhpGv/view
La Xarxa

ABRIL 2018
02/04/2018
Las próximas semanas van a ser un poco duras para los alérgicos.
Entrevista al diari la Razón amb la Dra. Maria Teresa Dordal, Presidenta de la Societat Catalana d'Al·lèrgia
i Immunologia Clínica per a parlar de les al·lèrgies d'aquesta primavera.
Societat Catalana d'Al·lèrgia i Immunologia Clínica
https://www.academia.cat/files/204-6278-FITXER/AllergiaDra.Dordal1.pdf
La Razón

12/04/2018
Congres Pneumologia - Nota de Premsa
Europa Press, Al dia, Diari El Nacional, Catzona
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16/04/2018
Manifest de l'Acadèmia: la Salut un Dret de Tothom
https://www.academia.cat/files/204-6312-FITXER/ManifestSalutDretdetothomAc.pdf

18/04/2018
L’Audiencia arxiva la causa oberta contra trenta metges per les prótesis del fabricant Traiber.
Agència EFE

19/04/2018
Los traumatólogos arremeten contra la lentitud judicial en el caso Traiber.
Entrevista amb el Dr. Pere Torner, President de la Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i
Traumatologia.
Societat Catalana de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia.
https://www.academia.cat/files/204-6371-FITXER/TraumatologiaDiarideTarragonaT1.pdf
https://www.academia.cat/files/204-6371-FITXER/TraumatologiaDiarideTarragonaT1.pdf
Catalunya Ràdio migdia. Catalunya Vespre mp3

19/04/2018
Dia Mundial de la Cefalea.
Entrevista a l'informatiu migdia de RNE Ràdio 4 amb la Dra. Neus Fabregat, coordinadora del grup de
cefaleas de la Societat Catalana de Neurologia.
Societat Catalana de Neurologia
http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SEDICIO/mp3/6/0/1524139880106.mp3
RNE Ràdio 4

19/04/2018
La marca generalitzada de iode amenaça el desenvolupament del cervell en els nens?
Societat Catalana d’Endocrinologia i Nutrició.
http://www.lavanguardia.com/vida/20180419/442729326341/la-falta-de-yodo-afecta-a-desarrollo-decerebro-de-mitad-de-nacidos-en-europa.html
https://www.elconfidencial.com/ultima-hora-en-vivo/2018-04-19/falta-de-yodo-afecta-al-desarrollo-delcerebro-de-mitad-de-nacidos-en-europa_1497522/
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https://www.heraldo.es/noticias/suplementos/salud/2018/04/18/el-deficit-yodo-puede-afectar-desarrollocognitivo-1235777-1381024.html
http://www.diariovasco.com/agencias/201804/19/falta-yodo-afecta-desarrollo-1177195.html
http://www.diaridegirona.cat/salut/2018/04/19/falta-iode-afecta-desenvolupament-cervell/908483.html
La Vanguardia, El Confidencial, El Heraldo, Diario Vasco, Diari de Girona, Regió 7, La COPE, Institut de Recerca Germans Trias i
Pujol

20/04/2018
La Sociedad Catalana de Pneumologia reúne a 260 especialistas para abordar nuevos tratamientos.
Sociedad Catalana de Pneumologia.
http://www.europapress.es/catalunya/noticia-sociedad-catalana-neumologia-reune-260-especialistasabordar-nuevos-tratamientos-20180413163933.html
https://www.aldia.cat/gent/noticia-societat-catalana-pneumologia-reuneix-260-especialistes-per-abordarnous-tractaments-20180413170340.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/emotiva-inauguracio-comin-congres-exili_258159_102.html
https://catzona.com/lemotiva-inauguracio-de-comin-dun-congres-des-de-lexili
http://rbasalutigestio.blogspot.com.es/2018/04/el-conseller-comin-inaugura-un-congres.html

http://www.gentedigital.es/lleida/noticia/2373385/la-sociedad-catalana-de-neumologia-reune-a-260especialistas-para-abordar-nuevos-tratamientos/

Europa Press, Al día, Diari el Nacional, Catzona, Rba Salut i gestió, Gente LLeida

25/04/2018
Demanen la colaboració del Dr. Lluís Vila per a la partipació en un llibre sobre tiroides. Ho fa la
periodista Anna Garcia Nuñez.
RNE Ràdio 4
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MAIG 2018
10/05/2018
XVIII Congrés Societat Catalanobalear de Medicina Interna
Societat Catalanobalear de Medicina Interna, de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya

http://www.lavanguardia.com/vida/20180509/443452460761/medicos-debatiran-sobre-los-efectossecundarios-de-tratamientos-oncologicos.html

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2812928

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20180509/medicos-debatiran-sobre-los-efectos-secundarios-detratamientos-oncologicos-6808410

https://www.academia.cat/files/204-6420-FITXER/MedicinaInternaEFE.pdf
EFE, Diario Médico, Farmacosalud, La Vanguardia, ABC, El Periódico

23/05/2018
El bus de la Salut, guardonat per l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears

http://www.irblleida.org/ca/noticies/793/el-bus-de-la-salut-guardonat-per-l-academia-de-cienciesmediques-i-de-la-salut-de-catalunya-i-de-balears
www.lleidaparticipa.cat/index_web.php?ap=czo3OiJwb3J0YWRhIjs=&pagina=2&idw=czozOiI2NTQiOw==
&idi=czozOiJjYXQiOw==&idn=849c7b9fe5dfea5e93665c8bbfba04f0
https://www.holalleida.com/el-bus-de-la-salut-guardonat-per-lacademia-de-ciencies-mediques-i-de-lasalut-de-catalunya-i-de-balears/
IRB Lleida, Lleida Participa, Hola Lleida

23/05/2018
El Dr. Martí Manyalich guardonat amb el premi Josep Trueta.
http://www.pcb.ub.edu/portal/ca/web/guest/noticies/-/noticia/not_el-doctor-marti-manyalich-guardonatamb-el-premi-josep-trueta
http://tpm-dti.com/el-doctor-marti-manyalich-guardonat-amb-el-premi-josep-trueta/?lang=ca
Web Parc Científic Universitat de Barcelona, Web de l’Institut de Donació i Transplantaments
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25/05/2018
Jornada de la dermatología
Diari Segre

JULIOL 2018
02/07/2018
Debat sobre les demències.
Debat sobre les demències, a la Xarxa, amb la participació de Dra. Maria Jose Robles i de la Ingrid Bullich
membres de la Societat Catalana de Geriatria.
Societat Catalana de Geriatria.
La xarxa

03/07/2018
Alerta dels metges de la falta de facultatius a tot Catalunya, sobretot a les zones rurals.
Entrevista amb la Dra. Dordal, Presidenta de la Societat Catalana d’Al·lèrgia i Immunologia Clínica.
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-vespre/alerta-dels-metges-de-la-falta-de-facultatius-a-totcatalunya-sobretot-a-les-zones-rurals/audio/1008700/

Entrevista, pels informatius de Catalunya Ràdio, amb el Dr. Valentí Pineda, President de la Societat
Catalana de Pediatria.
http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/catalunya-vespre/alerta-dels-metges-per-la-falta-de-facultatius-a-totcatalunya-sobretot-a-les-zones-rurals/audio/1008710/
Catalunya Ràdio, Migdia i vespre.

La redactora Marta Belles comparteix aquesta informacuó al seu Twitter i es converteix en viral. ( 47
retweets)

03/07/2018
¿Es frecuente que los mellizos nazcan prematuros como los hijos de Montero e Iglesias?
Entrevista con la Dra. Lola Gómez Roig, presidenta de la secció de Medicina materno-fetal de la Societat
Catalana d’Obstetricia i Ginecologia.
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/irene-montero-partos-prematuro-mellizos_152858_102.html
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Cronica Global

4. Detall de mitjans de comunicació amb publicacions
Agències
EFE
Europapress

Associacions / Col.legis
Academia de Ciencias Médicas de Bilbao
Fundació La Marató de TV3
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol
IRB Lleida
Premsa escrita
ABC
Diari Ara
Diari de Girona
Diari Expansión
Diario Médico,
Diario Vasco
El Pais
El Periódico
El Punt Avui
La Razón
La Vanguardia
Regió 7
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Gente Lleida
Segre
Televisions
Betevé
TV3

Ràdio
Cadena Cope
Catalunya Ràdio
RNE RÀDIO 4

Digitals
Catzona
CCMA.cat
Crónica Global
Crónica Global
Diari de Tarragona
El Confidencial
El Día
El Heraldo
El Nacional
Farmacosalud.com
Hola Lleida
La Vanguardia
La xarxa
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Lleida Participa
Rba Salut i gestió
Twitter
Vilaweb.cat
Web de l'Institut de Donació i Transplantaments
Web Parc Científic Universitat de Barcelona
L’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears ha estat esmentada en 173 de les
notícies que hem aportat als mitjans de comunicació.
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5.Societats amb les que s’ha treballat
Societat catalana Cardiología (Reunió 5/03/18)
Societat catalana d'Anestesiologia (Reunió 16/01/18)
Societat Catalana d'Obstetricia i Ginecologia (Reunió 19/04/18)
Societat catalana de Cirurgia (Reunió 5/02/18)
Societat Catalana de Dermatologia i Venereologia (Reunió 22/03/18)
Societat Catalana de Digestologia (Reunió 15/05/18)
Societat Catalana de Geriatria (Reunió 8/02/18)
Societat catalana de Pneumologia (Reunió 22/02/18)

6.Valoració de les relacions establertes amb els mitjans de comunicació .
Establir una presència continuada als mitjans i consolidar-se com a referència, ha estat la
línia de treball adoptada pel gabinet de premsa des de l’inici de la seva activitat i que es manté
aquest quart any per a potenciar la enorme tasca que fan les societats que pertanyen a
l’Acadèmia. No tan sols difonent el que les societats ofereixen com a producte
comunicacional, sinò, a petició dels propis periodistes, crear sinergies des del gabinet de
premsa perquè qualsevol tema que afecta l’ambit de les mateixes sigui vehiculat mitjançat
aquest servei.

15

Carrer Major de Can Caralleu,1-7
08017 Barcelona
93 203 10 50
academia@academia.cat
www.academia.cat

7. Valoració econòmica dels impactes en mitjans de comunicació.
Repercussió
2017-2018
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100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000

La consolidació d’aquesta tasca del gabinet de premsa i comunicació es veu reflectida en els
resultats que han anat creixent de forma gradual des de la incorporació d’un responsable en la
intermediació entre les societats i els mitjans. Resultats que s’han vist incrementats tant en
número d’aparicions de les societats en els mitjans de comunicació com de mencions de
l’Acadèmia. Cal destacar la continuïtat dels impactes mediàtics, l’augment del nombre de
suports i la qualitat de la informació.

16

Carrer Major de Can Caralleu,1-7
08017 Barcelona
93 203 10 50
academia@academia.cat
www.academia.cat

8. Distribució dels impactes segons el mitjà de comunicació

Quota Percentual 2017 - 2018
7%

RNE
5%

El país
5%

Catalunya Radio
5%

ccma.cat

5%

europapress
Diari de Girona
5%

El Día
Farmacosalud
La Vanguardia

5%
5%

Gente Lleida
La Xarxa
Farmacosalud
Segre
Altres
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ALTRES MITJANS DE COMUNICACIÓ
ABC; Diari Ara; Diari Expansión; Diario Médico; Diario Vasco; El punt Avui; La
Razón; La Vanguardia, Regió 7; Betevé, TV3; Catlunya Ràdio; La COPE; Crónica
Global; Catzona; Diari de Tarragona; El Confidencial; El Heraldo; El Nacional;
Institut de Recerca Germans Trias i Pujol; RBA Salut i Gestió; IRB Lleida; Gente
Lleida; Lleida ParticipaÇ; Vilaweb, web Institut de Donació i
Transplantaments, web Parc Científic Universitat de Barcelona.

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

Notes de Premsa i Comunicats
Gestions amb els Mitjans de comunicació

12
184

Mitjans amb els que s’ha treballat

41

Societats amb les que s’ha treball

21

Reunions amb societats
Total mencions Acadèmia

08
70

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

-

En el present curs s’ha consolidat una relació directa i profitosa amb les societats, Les
societats disposen de l’instrument del gabinet de premsa, amb qui confíen, com a
servei que els ofereix l’Acadèmia, que dona una resposta ràpida a les seves
necessitats en matèria de comunicació.

-

S’ha mantingut una interlocució constant amb els mitjans, que s’adrecen al gabinet
quan han tenen 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. 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.
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.
Aquest posicionament ja hi és, i mica en mica agafa més i més pes. Però estem encara molt
lluny del que fora desitjable.
Tot el que sigui potenciar la tasca de divulgació i el posicionament científic és importantíssim.
I això sols serà possible si disposem de millor 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.

19

Carrer Major de Can Caralleu,1-7
08017 Barcelona
93 203 10 50
academia@academia.cat
www.academia.cat

20

