
 

 

 
 
 

 

Barcelona, 16 d’octubre de 2018 

 

L’HOSPITAL CLÍNIC, LA UNIVERSITAT 

POMPEU FABRA I PROACTIVA OPEN 

ARMS, PREMIATS A LA X EDICIÓ DELS 

PREMIS GABINETS DE COMUNICACIÓ 

DEL COL·LEGI DE PERIODISTES  

 
 

 LA PLATAFORMA PORTALCLÍNIC GUARDONADA EN LA 

CATEGORIA DE LA MILLOR ACCIÓ COMUNICATIVA  

 

 LA REVISTA 360.UPF REP EL PREMI A LA INNOVACIÓ  

 

 ÒSCAR CAMPS, FUNDADOR DE L’ONG PROACTIVA 

OPEN ARMS, ELEGIT PREMI PORTAVEU AMB MÉS D’UN 

40% DELS VOTS  

 

 EL PREMI QUE TÉ L’OBJECTIU DE RECONÈIXER LA 

FEINA DELS GABINETS DE COMUNICACIÓ I DELS SEUS 

PROFESSIONALS CELEBRA ENGUANY LA X EDICIÓ   
 

El jurat del Grup de Treball de Gabinets de Comunicació del Col·legi de 

Periodistes ha anunciat els guanyadors de la X 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 quinze candidatures.  

 NOTA DE 
PREMSA 
(embargada fins a 
les 20h d’avui) 



 

 

 

El premi a la Millor Acció Comunicativa s’ha concedit a l’Hospital Clínic de 

Barcelona presentat pel col·legiat Rai Barba. El jurat ha destacat la plataforma 

PortalCLÍNIC per ser un excel·lent exemple de governança multidisciplinària en 

la qual hi ha participat tant  periodistes com metges i pacients i ha apreciat que 

es tracta d’un portal multilingüe destinat a la ciutadania amb vocació de servei 

públic. A més, conclou que és una bona eina per combatre les fake news o 

notícies falses, ja que qüestiona les informacions alternatives no contrastades i 

aporta informació veraç i contrastada elaborada pels mateixos especialistes. El 

jurat també destaca que és un projecte de sector i de servei, que permet una alta 

consulta d’informació mèdica en línia i que aporta una comunicació interna molt 

eficient. 

 

El jurat també ha volgut fer una menció especial a la campanya “Periodistes per 

la Pau” presentada per la col·legiada Sònia Cervià. S’ha avaluat positivament la 

seva aportació de valors i de promoció a la participació ciutadana, oferint 

testimonis dels més petits i de les famílies protagonistes. Alhora, realça la tasca 

del periodisme davant les noves generacions. 

 

El premi a la Innovació ha estat atorgat a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) 

candidatura presentada pel col·legiat Gerard Vall-llovera. El jurat ha valorat la 

revista 360.upf pel bon ús de recursos digitals, especialment per apropar-se a les 

noves generacions. També s’ha destacat els testimonials humans que aporta, que 

s’hagi centrat en el col·lectiu de l’estudiant i perquè aplica una visió de 360 

graus en el món de l’educació, on tothom té un paper en l’àmbit educatiu. 

 

El Premi Portaveu 2018 s’ha atorgat per votació dels col·legiats/des a Òscar 

Camps, fundador de l’ONG Proactiva OPEN ARMS. L’entitat fou creada fa tres 

anys i la seva primera acció va ser l'assentament a Lesbos d'un grup de 

voluntaris, encarregats d'ajudar els refugiats sirians que intentaven arribar a 

l'illa, procurant que no morissin durant el trajecte. Òscar Camps ha estat escollit 

amb més d’un 40% dels vots. 

 

 



 

 

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 X edició es lliuren aquest dimarts 16 d’octubre a la 

Sala Apolo de Barcelona.  

 


