Barcelona, 17 d’octubre de 2017

“LARA COSTAFREDA I RUBÉN WAGENSBERG
PROMOTORS DE LA CAMPANYA ‘CASA NOSTRA,
CASA VOSTRA’, PREMI PORTAVEU 2017 DEL
COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA”


L’HOSPITAL DE CERDANYA PREMIAT EN LA CATEGORIA
DEL MILLOR PLA DE COMUNICACIÓ DELS IX PREMIS
GABINETS DE COMUNICACIÓ.



LA SAGRADA FAMÍLIA I LIFE PLETERA COMPARTEIXEN EL
PREMI A LA MILLOR ACCIÓ COMUNICATIVA.



EL PREMI QUE IMPULSA EL COL·LEGI DE PERIODISTES DE
CATALUNYA TÉ L’OBJECTIU DE RECONÈIXER LA FEINA
DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ I DELS SEUS
PROFESSIONALS.

El jurat del Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del
Col·legi de Periodistes ha anunciat els guanyadors de la IX edició
dels Premis que s’atorguen amb una periodicitat anual. A la present
edició s’han presentat i complert amb els requisits un total de 12
candidatures.
El Premi Portaveu 2017 s’ha atorgat per votació dels col·legiats/des
a Lara Costafreda i Rubén Wagensberg, coordinadors i portaveus
de la campanya 'Casa nostra, casa vostra'. L’entitat que va
mobilitzar la societat catalana en favor dels drets i l’acolliment de les
persones refugiades i migrants ha resultat escollida amb més de la
meitat dels vots.
El premi al Millor Pla de Comunicació ha estat atorgat a l’Hospital
de Cerdanya presentat per Cristina Ferrer. El jurat ha destacat el
pla ‘Comunicació “transfronterera” a l’Hospital de Cerdanya’ per
la dificultat i complexitat de la tasca comunicativa del responsable de
comunicació. A més, ha valorat l’acurada planificació comunicativa a
curt i mitjà termini, tant interna com externa i també de crisis. El
treball dona una identitat pròpia i de qualitat al nou centre
hospitalari, hereu en gran part de la reputació d’un hospital
preexistent, per tal de captar el públic francès, clau per la
sostenibilitat del projecte.

NOTA
DE
PREMSA

El premi a la Millor Acció Comunicativa s’ha concedit ‘ex aequo’ al
projecte Life Pletera i a la campanya de comunicació de la Sagrada
Família. D’una banda, el treball ‘L’art contemporani com a
instrument de comunicació, difusió i reflexió’ de Life Pletera i
presentat per Jordi Gamero ha estat premiat pel seu projecte de
desurbanització ambiental. Els membres del jurat han ressaltat tant
l’ambició i innovació de l’acció com l’eficient estratègia de
comunicació a través de l’art contemporani. La iniciativa permetrà
retornar a la natura un espai d’un gran valor mediambiental,
emplaçat al Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, que
va ser parcialment urbanitzat a finals dels 80.
D’altra banda, la candidatura ‘Sagrada Família: Campanya de
comunicació de les Portes Obertes 2016’ presentada per Anna
Bellorbí de Sagrada Família també ha rebut el premi a la Millor
Acció Comunicativa. El jurat ha valorat molt singularment el rigorós
i complet disseny d’estratègia comunicativa, amb l’objectiu de crear
vincles emocionals entre la Sagrada Família i la ciutadania a partir
d’un conjunt d’accions comunicatives internes i externes, com
l’organització d’una exposició itinerant i la creació i difusió de
diversos vídeos emotius, entorn de la jornada de portes obertes de
l’any passat.
Els guardons tenen l’objectiu de 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 Gabinets de Comunicació
tenen com a referència el Manual de Bones Pràctiques elaborat pel
Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi. Els premis
de la IX edició es lliuraran el pròxim divendres 17 de novembre al
Centre Cultural La Mercè de Girona.

