
 

 
 

 

Societat Catalana de Gestió Sanitària  
Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears  

CURS ACADÈMIC 2015-2016 

6 d’abril de 2016. De 17 a 19:00 h. 
Seu de l’ACMCB, Carrer Major de Can Caralleu 1-7, 08017 Barcelona 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00  

 

 

 

 

 

 

Taula rodona i debat posterior obert al públic. 

Modera:  Ignasi Riera. Director d’Operacions Assistencials. Parc 

Sanitari de Sant Joan de Déu.  

Ponents: 

 Johanna Cáceres. Directora de Persones i Comunicació del 

Consorci Sanitari del Maresme. 

 

 Carles Fernàndez. Director de l’agència de comunicació 

Vitamine! 

 

 Albert Moltó. Cap de Comunicació de l’Hospital Materno-infantil 

de Sant Joan de Déu.  

 
19:00 Conclusions i cloenda 

 
Inscripcions 
 
És necessari confirmar la seva assistència el més aviat possible per 
correu electrònic a scgs@academia.cat tot indicant el seu nom, 
cognom, empresa o centre i càrrec. 
 
Us recordem que aquesta és una sessió adreçada i gratuïta per als socis de la SCGS; per tal de 
ser-ne, només cal que sigueu membres de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de 

Catalunya i de Balears (trobareu més informació a la web www.academia.cat).  

 
Les persones interessades que no siguin sòcies caldrà que s’adrecin a la recepció per demanar 
la targeta d’accés a la sala i pagar un import per a no socis de 10 €. 

 
Gestió i comunicació: caminem plegats? Una visió des 

de la comunicació corporativa per donar valor a les 

organitzacions 

La comunicació és un element clau per a les organitzacions. Aconseguir 

responsabilitat i compromís per part de la direcció de les organitzacions i treballar 

de manera coordinada amb els qui gestionen l’àrea de Comunicació, que coneixen 

tots els fluxos i canals interns, no és una tasca fàcil.  

L’accés a les TIC i una societat cada vegada més hiperconnectada ha capgirat, en 

bona part, les bases de la comunicació corporativa: la informació està a l’abast de 

tothom i tots els canals obliguen a la participació i també a la crítica, en el marc 

de les organitzacions i dels ciutadans.  

D’altra banda, les organitzacions, ara més que mai, necessiten explicar i donar a 

conèixer què fan i com ho fan. Què aporta el departament de Comunicació d’una 

organització? Quines implicacions en matèria de comunicació cal tenir en compte 

a l’hora de prendre decisions estratègiques? Com gestionar una situació de 

comunicació de crisi? En aquesta sessió tractarem de respondre a algunes 

d’aquestes preguntes.   

Pere Vallribera, Ignasi Riera i Gemma Bruna 
Societat Catalana de Gestió Sanitària 
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