
 

 

 

 

 

 

 

Barcelona,  25 d’octubre de 2016 

 

LA PERIODISTA CRISTINA GALLACH, PREMI PORTAVEU DE LA 

VUITENA EDICIÓ DELS PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ 

DEL COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA 

 LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI HA ESTAT GUARDONADA AMB EL PREMI 

AL MILLOR PLA DE COMUNICACIÓ I LA CAMPANYA “GUANYEM SALUT”, DE 

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, EL PREMI A LA MILLOR ESTRATÈGIA DE 

COMUNICACIÓ INTERNA 

 L’ENTREGA DE PREMIS TINDRÀ LLOC EL DIA 11 DE NOVEMBRE EN EL MARC 

DEL VI CONGRÉS DE PERIODISTES QUE ES FARÀ A BARCELONA 

El jurat del Grup de Treball del Col·legi de Periodistes ha anunciat els guanyadors 

de la VIII edició dels Premis Gabinets de Comunicació que s’atorguen amb una 

periodicitat anual. A la present edició s’han presentat i complert amb els requisits 

un total de nou candidatures. 

Pel que fa Millor Pla de Comunicació, el jurat ha decidit atorgar-lo a la 

Universitat Rovira i Virgili que, sota el títol “Constituir una comunitat 

comunicativa”, van presentar els col·legiats/des Montserrat Cartañà,  Cristina 

Mallo,  Javier Polinario, Berta Ramos i Ignasi Soler.  El jurat ha valorat l’excel·lent 

tasca de coherència, creativitat, i transversalitat realitzat, així com la globalitat i 

complexitat del Pla, que aprofita la feina de coordinació del gabinet de premsa i 

comunicació per canalitzar tot el potencial de les tecnologies digitals i les xarxes 

socials i posar-les al servei de la institució i la societat. També ha valorat la creació 

descentralitzada de continguts, protocols i procediments que aporta el Pla, que són 

una mostra de coherència en la comunicació de tota la Universitat, i n’incrementen 

la seva reputació.   

La Millor Estratègia de Comunicació Interna ha estat per a la Diputació de 

Barcelona i el seu pla ““Guanyem salut”  presentat per la col·legiada Ethel 

Paricio. El jurat del premi ha valorat la proposta de l’estratègia, els resultats 

assolits, la implicació tant de diferents àrees, que han treballat de manera 

transversal, com de les persones, que s’han fet seus els objectius per modificar 

hàbits i aconseguir viure d’una manera més saludable. S’ha valorat de manera 

especial les accions que s’han dut a terme per aconseguir la participació directa, 

aprofitant els recursos interns i ajustant al màxim el pressupost.  La definició d’uns 

missatges molt concrets ha facilitat centrar  l’interés de la campanya, aconseguint 

una bona difusió i un ampli coneixement, tant en les accions proposades com  en 

l’aparició en alguns dels elements de difusió de la campanya. 
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Finalment també s’ha fet anunciat el premi al Millor Portaveu (2015) que s’ha 

atorgat per votació i voluntat dels col·legiats/des a Cristina Gallach, responsable 

de comunicació de l’ONU, periodista amb una àmplia i dilatada  experiència 

professional, que abasta tots els àmbits del sector, tant pel que fa a mitjans: premsa, 

ràdio, televisió, i  agències, com a gabinets, comunicació corporativa i periodisme 

de fonts. 

La trajectòria de Cristina Gallach va iniciar-se a la premsa comarcal, al diari El 9 

Nou de Vic, i va continuar a TVE, Catalunya Ràdio, els diaris El Noticiero 

Universal, l’AVUI, El Periódico, i l’Agència EFE, per passar després a treballar 

com a assessora de comunicació i portaveu, primer d’en Javier Solana a la 

Secretaria General de l’OTAN i a la Unió Europea, i en aquests moments com a 

Secretària General Adjunta  de Comunicació i Informació Pública de les Nacions 

Unides. 

L’objectiu d’aquests 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 que poden optar-hi tots els periodistes col·legiats i col·legiades, es lliuraran el 

pròxim 11 de novembre, en el marc del VI Congrés dels Periodistes que tindrà 

lloc al Palau Macaya de Barcelona.  

 


