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El Col·legi de Periodistes premia el gabinet bagenc Catpress a Igualada

Domingo,  1 de noviembre de 2015

| IGUALADA El Col·legi de Periodistes de Catalunya va premiar l'agència bagenca Catpress en la setena
edició, a Igualada, dels Premis Gabinets de Comunicació. Ha obtingut aquest premi per la seva tasca de
comunicació per a la Fundació l'Hospital Sant Bernabé de Berga.  Entre els premis que es van atorgar divendres
a la nit hi ha el de millor Pla de Comunicació, per a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
el de millor Estratègia de Comunicació Interna, per a Catpress, i el de millor Portaveu, per a Belén Giménez,
responsable de Comunicació del Banc dels Aliments. La setena edició d'aquests premis va valorar la feina
dels periodistes dins de la comunicació corporativa.  En els últims anys, cada vegada més empreses aposten
per reforçar l'àrea de comunicació i, segons l'última Enquesta sobre l'estat d'ànim del Periodisme del Col·legi,
el 35,4% dels professionals treballa en aquest sector. Els gabinets de comunicació són cada vegada més
presents i el Col·legi premia els millors projectes. "Quan explico que sóc periodista i treballo dins d'un gabinet,
tothom reacciona amb un: 'buff, pobret!'. Aquests premis lluiten contra això i reivindiquen la funció dels gabinets
i, alhora, la de les entitats socials", va dir Rai Barba, cap de la campanya guanyadora, "Tu formes part de la
solució", de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.
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Els projectes amb finalitats socials guanyen els Premis de Gabinets de
Comunicació

Sábado, 31 de octubre de 2015

El Col·legi de Periodistes de Catalunya dóna un reconeixement a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social
de Catalunya pel millor Pla de Comunicació, a l'agència Catpress per la millor Estratègia de Comunicació
Interna per a la Fundació l'Hospital Sant Bernabé de Berga i a Belén Giménez, responsable de Comunicació
del Banc dels Aliments, com la millor Portaveu. La setena edició dels Premis de Gabinets de Comunicació,
celebrada enguany a Igualada, vol posar en valor la feina dels periodistes dins de la comunicació corporativa.
En els últims anys, cada vegada més empreses aposten per la comunicació corporativa i, segons l'última
Enquesta sobre l'estat d'ànim del Periodisme del Col·legi, un 35,4% dels professionals treballa en aquest
sector. Els gabinets de comunicació són cada vegada més presents i el Col·legi premia els millors projectes.
Quan explico que sóc periodista i treballo dins d'un gabinet, tothom reacciona amb un: 'buff, pobret!' Aquests
premis lluiten contra això i reivindiquen la funció dels gabinets i, alhora, la de les entitats socials, va dir Rai
Barba, cap de la campanya guanyadors Tu formes part de la solució de la Taula d'Entitats del Tercer Sector.
Però els guardons també mostraven la importància de la comunicació interna dins de les empreses, entitats
i institucions, és per això del reconeixement del pla de Catpress Com combatre la síndrome 'Me nassabento
abans al forn que a la feina' per a la Fundació lHospital Sant Bernabé de Berga. Hem aconseguit que els
treballadors tornessin a sentir-se vinculats amb la Fundació i integrats dins de l'equip de treballadors. Aquesta
és la funció de comunicar-nos, va assegurar Mar Codina de Catpress.   Les corporacions necessiten comunicar
bé   L'acte també va reunir els representants de Punto Blanco, Fira d'Igualada, Rec.0 i Bern2Run Holding,
quatre empreses igualadines, per debatre sobre l'experiència pròpia sobre la importància de la comunicació
en les corporacions respectives. El periodista és l'engranatge que aconsegueix que tot funcioni dins d'una
empresa, perquè fa que tant des de dins com cap a enforma ens entenguem, va opinar Josep Ignasi Reixac,
director general de Punto Blanco. El canvi constant de la feina del periodista i l'impacte visual de la comunicació
també van ser temes presents a la discussió.
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La manresana CatPress recull divendres un premi del Col·legi de Periodistes

Miércoles, 28 de octubre de 2015

L'agència manresana CatPress, serveis de comunicació, recollirà divendres el premi a la Millor Estratègia de
Comunicació, dins els  7ns Premis Gabinets de Comunicació del Col·legi de Periodistes de Catalunya, aquest
divendres a Igualada. CatPress ha estat distingida pel seu treball "Com combatre la síndrome 'Me n'assabento
abans al forn que a la feina'", per a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga.  El Viver del Rec d'Igualada
serà l'escenari del lliurament dels premis, i l'acte inclourà la celebració de la taula rodona "Invertir en
comunicació, un bon negoci", amb la participació del president de Fira d'Igualada, Joan Domènech; del
cofundador de Recstores i director d'art del REC.0, Ramon Enrich; del conseller delegat de Bern2Run Holding,
Xavier Berneda; i del director general de Punto Blanco, Josep Ignasi Reixach. El president executiu d'InterMèdia
Gabinet de Comunicació, Toni Rodríguez, en serà el moderador.  En nom del Col·legi de Periodistes hi assistirà
la degana, Neus Bonet, el president de la Demarcació Catalunya Central, Gonçal Mazcuñán, i el responsable
del grup de treball de Gabinets de Comunicació, Jordi Navarro.      Compartir en Twitter    Compartir en
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Entrega dels VII Premis Gabinets de Comunicació

Viernes, 23 de octubre de 2015

Escrit per | Agenda | divendres 23 octubre 2015 2:07 pm       La gala dentrega dels VII Premis Gabinets de
Comunicació tindrà lloc el proper 30 doctubre a partir de les 19 hores al Viver del Rec, a Igualada. Lentrega
estarà presidida per la degana del Col·legi de Periodistes, Neus Bonet i prèviament es farà una taula rodona
sota el títol Invertir en comunicació, un bon negoci. A la taula hi participaran Joan Domènech, president de la
Fira dIgualada, Ramon Enrich, cofundador de Recstores i director dart de REC.0., Xavier Berneda, conseller
delegat de Bern2Run Holding i Josep Ignasi Reixach, director general de Punto Blanco.    Els Premis Gabinets
de Comunicació satorguen amb una periodicitat anual i tenen lobjectiu de reconèixer i impulsar la tasca dels
gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen. Enguany els guanyadors han estat La Taula
dEntitats del Tercer Sector Social de Catalunya pel millor pla de comunicació, lAgència CatPress, serveis de
comunicació per la millor estratègia de comunicació interna per lHospital de Sant Bernabé de Berga, i Belén
Giménez, del Banc dels Aliments, en la categoria de millor portaveu han estat els guanyadors     Comentaris
(0)   Deixa un comentari     Nom (necessari)    Adreça electrònica (no es farà pública) (necessari)    Website
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Catpress guanya un dels Premis Gabinets de Comunicació

Viernes, 16 de octubre de 2015

Hospital Sant Bernabé de Berga Foto: El gabinet de premsa manresà Catpress, serveis de comunicació, ha
estat el guanyador, aquest any, del premi a la millor estratègia de comunicació interna de la setena edició dels
Premis Gabinets de Comunicació, que atorga anualment el Col·legi de Periodistes de Catalunya. El premi l'ha
guanyat pel pla per combatre la síndrome "Me n'assabento abans al forn que a la feina" que va portar a terme
per a l'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga.  En aquest cas, el jurat ha valorat les respostes que s'han
donat a les peticions dels 300 treballadors de l'hospital per aconseguir una millor comunicació. Entre aquestes,
destaquen eines de comunicació digitals com una Intranet, o bé activitats comunitàries.    Per altra banda, el
Premi al Millor Pla de Comunicació ha estat per a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya,
amb la campanya "Tu formes part de la solució", mentre que el Premi a la Millor Portaveu 2014 ha estat per
a la responsable de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Belén Giménez.    L'objectiu
d'aquests guardons és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que
hi treballen, així com fomentar esforços entre el sector públic i privat per tal de donar una informació útil i
veraç. A més, aquests guardons tenen com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel grup de
treball dels Gabinets de comunicació, i es lliuraran presencialment el proper 30 d'octubre a Igualada.
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L'hospital de Berga guanya un dels Premis Gabinets de Comunicació

Viernes, 16 de octubre de 2015

Hospital Sant Bernabé de Berga Foto: L'Hospital Comarcal Sant Bernabé de Berga ha estat el guanyador,
aquest any, d'un dels guardons de la setena edició dels Premis Gabinets de Comunicació, que atorga anualment
el Col·legi de Periodistes de Catalunya i que, enguany, ha comptat amb un total d'onze candidatures. En el
cas berguedà, el centre ha estat premiat amb la millor estratègia de comunicació interna, que va el·laborar
l'agència 'CatPress, serveis de comunicació', a través del pla per combatre la síndrome 'Me n'assabento abans
al forn que a la feina'.   En aquest cas, el jurat ha valorat les respostes que s'han donat a les peticions dels
300 treballadors de l'hospital per aconseguir una millor comunicació. Entre aquestes, destaquen eines de
comunicació digitals com una Intranet, o bé activitats comunitàries.    Per altra banda, el Premi al Millor Pla
de Comunicació ha estat per a la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, amb la campanya
'Tu formes part de la solució', mentre que el Premi a la Millor Portaveu 2014 ha estat per a la responsable de
comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Belén Giménez.    L'objectiu d'aquests guardons
és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen, així com
fomentar esforços entre el sector públic i privat per tal de donar una informació útil i veraç. A més, aquests
guardons tenen com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel grup de treball dels Gabinets
de comunicació, i es lliuraran presencialment el proper 30 d'octubre a Igualada.

16 / 21



El Punt Avui
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/905691-premi-al-millor-pla-de-comunicacio-per-a-la-taula-del-tercer-sector.html?piwik_campaign=

Vie, 16 de oct de 2015 01:59
Audiencia: 67.040

VPE: 390

Tipología: online

Ranking: 5

Página: 1

Premi al millor pla de comunicació per a la Taula del Tercer Sector

Viernes, 16 de octubre de 2015

La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va guanyar el premi al millor pla de comunicació que
atorga el Col·legi de Periodistes de Catalunya per la campanya Tu formes part de la solució . El jurat ha valorat
la finalitat del projecte, que lluita per una societat amb menys desigualtats, i ha destacat la claredat del missatge
i la imatge gràfica de la campanya. El jurat també ha premiat el cost zero de la campanya gràcies a la col·
laboració amb les administracions i els mitjans de comunicació.
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La Taula dEntitats del Tercer Sector Social, lagència Catpress i Belén
Giménez, del Banc dels Aliments, premis Gabinets de Comunicació

Jueves, 15 de octubre de 2015

La Taula dEntitats del Tercer Sector Social ha guanyat  el premi al Millor Pla de Comunicació dels setens
guardons Gabinets de Comunicació per la campanya Tu formes part de la solució, segons ha informat el Col·
legi de Periodistes. La Millor Estratègia de Comunicació Interna ha estat per lagència CatPress, serveis de
comunicació pel pla Com combatre la síndrome Me nassabento abans al forn que a la feina per a la Fundació
Hospital Sant Bernabé de Berga. El premi al Millor Portaveu ha estat per a Belén Giménez, responsable de
comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. En total, onze candidatures concorrien a la
convocatòria dels premis.    Pel que fa al premi al Millor Pla de Comunicació, el jurat ha valorat la finalitat del
projecte que lluita per una societat amb menys desigualtats i nha destacat la claredat del missatge i la imatge
gràfica moderna i coherent.En el cas de la Millor Estratègia de Comunicació Interna, el jurat ha valorat la
resposta que es dóna a les peticions dels 300 treballadors de lHospital per a una millor comunicació mitjançant
eines de comunicació digitals com una intranet o bé activitats comunitàries. Finalment, en el cas de Belén
Giménez el jurat nha destacat la professionalitat i la tasca de comunicació i difusió excel·lent de les campanyes
de la Fundació Banc dels Aliments. Cal recordar que aquest guardó, que es lliura per segona vegada, el trien
els col·legiats i col·legiades duna llista de candidats. Lobjectiu daquests guardons és reconèixer i impulsar la
tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen, així com fomentar els esforços del
sector privat i públic per donar accés a una informació veraç i útil. Els premis es convoquen i satorguen cada
any tenint com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel grup de treball dels Gabinets de
comunicació. Els premis, als quals poden optar-hi tots els periodistes col·legiats i col·legiades, es lliuraran el
pròxim 30 doctubre,  al Viver del Rec, a Igualada.
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Ja sabem els guanyadors dels VII Premis Gabinets de Comunicació

Miércoles, 14 de octubre de 2015

Escrit per Comunicació Pública | Actualitat | dimecres 14 octubre 2015 4:57 pm       El jurat del Grup de Treball
del Col·legi de Periodistes ha anunciat aquest dimecres els guanyadors de la VII edició dels Premis Gabinets
de Comunicació que satorguen amb una periodicitat anual. La  Taula dEntitats del Tercer Sector Social de
Catalunya pel millor pla de comunicació, lAgència CatPress, serveis de comunicació per la millor estratègia
de comunicació interna per lHospital de Sant Bernabé de Berga, i Belén Giménez, del Banc dels Aliments, en
la categoria de millor portaveu han estat els guanyadors    Lobjectiu daquests guardons és reconèixer i impulsar
la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen, així com fomentar els esforços del
sector privat i públic per donar accés a una informació veraç i útil. Els premis es convoquen i satorguen cada
any tenint com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel grup de treball dels Gabinets de
comunicació.  A la present edició shan presentat i complert amb els requisits un total donze candidatures. La
gala dentrega dels guardons tindrà lloc el proper 30 doctubre al Viver del Rec, a Igualada.    Guanyadors 2015
En aquesta edició el jurat ha decidit atorgar el premi al Millor Pla de Comunicació a la Taula dEntitats del
Tercer Sector Social de Catalunya per la campanya Tu formes part de la solució. El jurat ha valorat la finalitat
del projecte que lluita per una societat amb menys desigualtats i ha destacat la claredat del missatge i la
imatge gràfica moderna i coherent. També ha valorat lesforç realitzat per una entitat daquestes característiques
i el cost zero que ha tingut la campanya gràcies a la bona col·laboració amb administracions i mitjans.    La
Millor Estratègia de Comunicació Interna ha estat per lagència CatPress, serveis de comunicació i el seu pla
Com combatre la síndrome Me nassabento abans al forn que a la feina per a la Fundació lHospital Sant
Bernabé de Berga.    Finalment també sha anunciat el premi al Millor Portaveu (2014) que sha atorgat a Belén
Giménez, responsable de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. El jurat ha destacat
la seva professionalitat i lexcel·lent tasca de comunicació i difusió de les seves campanyes de recollida
daliments per a la lluita contra la fam, la pobresa i lexclusió social. Cal recordar que aquest guardó, que es
lliura per segona vegada, el trien els col·legiats i col·legiades duna llista de candidats.         Comentaris (0)
Deixa un comentari     Nom (necessari)    Adreça electrònica (no es farà pública) (necessari)    Website
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La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social, l'agència Catpress i Belén
Giménez, del Banc dels Aliments, premis Gabinets de Comunicació

Miércoles, 14 de octubre de 2015

Dimecres, 14 d'octubre de 2015 16:46 h L'entrega de la setena edició dels guardons del Col·legi de Periodistes
tindrà lloc el 30 d'octubre a Igualada   La Taula d'Entitats del Tercer Sector Social ha guanyat  el premi al Millor
Pla de Comunicació dels setens guardons Gabinets de Comunicació per la campanya 'Tu formes part de la
solució', segons ha informat el Col·legi de Periodistes. La Millor Estratègia de Comunicació Interna ha estat
per lagència CatPress, serveis de comunicació pel pla 'Com combatre la síndrome Me nassabento abans al
forn que a la feina' per a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga. El premi al Millor Portaveu ha estat
per a Belén Giménez, responsable de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. En total,
onze candidatures concorrien a la convocatòria dels premis.    Pel que fa al premi al Millor Pla de Comunicació,
el jurat ha valorat la finalitat del projecte que "lluita per una societat amb menys desigualtats" i n'ha destacat
la claredat del missatge i la imatge gràfica "moderna i coherent".En el cas de la Millor Estratègia de Comunicació
Interna, el jurat ha valorat la resposta que es dóna a les peticions dels 300 treballadors de lHospital per a una
millor comunicació mitjançant eines de comunicació digitals com una intranet o bé activitats comunitàries.
Finalment, en el cas de Belén Giménez el jurat n'ha destacat la professionalitat i la tasca de comunicació i
difusió "excel·lent" de les campanyes de la Fundació Banc dels Aliments. Cal recordar que aquest guardó,
que es lliura per segona vegada, el trien els col·legiats i col·legiades duna llista de candidats. Lobjectiu daquests
guardons és reconèixer i impulsar la tasca dels gabinets de comunicació i dels professionals que hi treballen,
així com fomentar els esforços del sector privat i públic per donar accés a una informació veraç i útil. Els
premis es convoquen i s'atorguen cada any tenint com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat
pel grup de treball dels Gabinets de comunicació. Els premis, als quals poden optar-hi tots els periodistes col·
legiats i col·legiades, es lliuraran el pròxim 30 doctubre,  al Viver del Rec, a Igualada.
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Premis Gabinets per a la Taula dEntitats del 3r Sector, CatPress i Belén
Giménez

Miércoles, 14 de octubre de 2015

| Actualitzat el  14/10/2015 a les 16:28h     El  Col·legi de Periodistes de Catalunya  ha fet
públics els guanyadors de la setena edició dels Premis Gabinets de Comunicació: la Taula dEntitats del Tercer
Sector Social de Catalunya; lagència CatPress, i Belén Giménez, responsable de comunicació de la Fundació
Banc dels Aliments de Barcelona. Els guardons es lliuraran el 30 doctubre en un acte al Viver del Rec dIgualada.
En concret, la Taula dEntitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha guanyat el premi al millor pla de
comunicació externa per la campanya Tu formes part de la solució . El jurat ha valorat la finalitat del projecte
que lluita per una societat amb menys desigualtats i ha destacat la claredat del missatge i la imatge gràfica
moderna i coherent. El veredicte també remarca lesforç realitzat per una entitat daquestes característiques i
el cost zero que ha tingut la campanya gràcies a la col·laboració amb administracions i mitjans.    Per la seva
part, lagència CatPress ha estat guardonada amb el premi al millor pla de comunicació interna pel projecte
Com combatre la síndrome Me nassabento abans al forn que a la feina , realitzat per a la Fundació Hospital
Sant Bernabé de Berga. El jurat ha valorat la resposta que es dóna a les peticions dels 300 treballadors de
lHospital per a una millor comunicació mitjançant eines digitals com una intranet o bé activitats comunitàries.
Finalment, el Premi Portaveu 2014, atorgat amb el vot dels col·legiats, ha estat per a Belén Giménez ,
responsable de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona . El jurat ha destacat la seva
professionalitat, així com lexcel·lent tasca de comunicació i difusió de les campanyes de recollida daliments
per a la lluita contra la fam, la pobresa i lexclusió social.      Escriure un comentari
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