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La comunicació en dades any 2016

Aparicions mitjans de comunicació 4.728

Visites als webs 712.789

Seguidors a les Xarxes Socials PSMAR 22.811

Visualitzacions al Youtube 118.073

Accions de Relacions Públiques 87

Número de Publicacions editades 98

Número de Campanyes de comunicació 
desenvolupades

9

Número de Pòsters científics 439

Visites /dia Intranet PSMAR 3.035
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Comunicació  externa
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60
notes de premsa

+17%

4.728
aparicions a 

mitjans de 
comunicació 

+15%

72% 
aparicions

relacionades amb
activitat clínico-

científica 

10%
d’impactes a 

mitjans
internacionals



Evolució 2013-2016

Anàlisi qualitatiu

2013 2014 2015 2016
Aparicions 1964 3767 4008 4728
Impactes positius 1.833 (93%) 3643 (97%) 3972 (99%) 4503 (95%)
Impactes negatius 81  (4%) 124 (3%) 36 (1%) 225 (5%)
Impactes per activitat clínico-científica(*) 1.561  (79,5%) 2259 (60%) 2122 (53%) 3399 (72%)
Impactes per notes de premsa 1.399 (71,2%) 1852 (49%) 1391 (38%) 2645 (60%)
Notes de premsa 47 43 50 60
Rati aparició/nota premsa 29,8 43,1 27,8 44,1

1. Augment important de la presència mediàtica: tant  a mitjans escrits, com digitals i audiovisuals

2. Augment del nombre i percentatge d’impactes per activitat clínico-cientítica

3. Increment dels impactes negatius per temes organitzatius i d’estructura (Urgències) 

4. Augment del rati aparició/nota gràcies a l’interès mediàtic generat per algunes notes de premsa

(*) Inclou publicacions científiques, nous tractaments mèdics i quirúgics, jornades i cursos i consulta experts

Destacat 2016
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2014
• Identificat un nou mecanisme immunològic clau per al desenvolupament de vacunes (181 impactes)
• El trastorn per acumulació d’animals, un problema de salut púbica i benestar encara poc conegut (151 impactes)
• La inhibició d’una proteïna obre una via al tractament del càncer de pàncrees (145 impactes)
• La síndrome de Hikikomori o d’aïllament social també és un problema de salut pública a Europa (122 impactes)
• L’Hospital del Mar compleix 100 anys. Nous reptes, nous horitzons (116 impactes)

Anàlisi qualitatiu
Temes destacats 2014-2016
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2016
• Assaig clínic obre noves vies a la teràpia farmacològica  en síndrome de Down (449 impactes). R. Torre
• Quant de temps han de jugar els nens amb els videojocs?  (264 impactes) J.Pujol
• L’embaràs modifica el cervell de la mare (202 impactes) O.Vilarroya
• Es descobreix un nou mecanisme cerebral per explicar l’addicció a la nicotina (180 impactes) T.Pascual
• Oncòlogos del Hospital del Mar identifican un nuevo fàrmaco para el càncer de colon metastàsico. (99 impactes)    

C.Montagut

2015
• Com ha de ser l’abordatge del càncer de mama en la dona gran (138 impactes)
• Un pas endavant en l’obtenció de cèl·lules mare de la sang en el laboratori (79 impactes)
• Oncòlegs de l’Hospital del Mar identifiquen 5 noves mutacions genètiques del càncer de còlon que prediuen si hi 

haurà resistència al tractament quimioteràpic més habitual (71 impactes)
• Un treball de l’Hospital del Mar ajuda a localitzar els mecanismes de formació de la por (69 impactes)
• Nova eina informàtica per predir els efectes adversos dels fàrmacs de forma més fiable (68 impactes)
• Descoberta la promiscuitat de les sondes químiques (65 impactes)



Classificació per tipologia de la notícia

Anàlisi impactes als mitjans de comunicació
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114

102

50

465

597

3399

88

47

49

627

945

2252

Altres

Referència facultatiu

Ubicació

Institucional

Activitat assistencial (*)

Activitat clínico-científica

2015 2016

(*) Inclou informació de comunicats mèdics , assistències mèdiques, etc



Classificació per aparicions per tipologia de mitjans de comunicació 2015/2016

Anàlisi impactes als mitjans de comunicació

7

134

148

109

3343

994

58

136

39

2736

947

Radio

Agencies

Televisió

Mitjans digitals

Premsa escrita

2015

2016



Classificació de les aparicions per activitat clínico-científica per tipus de mitjà de comunicació

Anàlisi impactes als mitjans de comunicació

2013 2014 2015 2016
Edició impresa 420 379 423 622

Premsa salut 57* 73 81 70

Premsa generalista 340 284 300 469

Revista 23 22 42 83

Edició digital 855 1541 1548 2515
Portal salut 185 230 260 397

Portal generalista 610 1222 1230 1954

Bloc salut 47 68 42 88

Bloc generalista 23 21 16 76

Televisió 59 50 27 66
Radio 71 48 44 92

Agències 69 60 80 104

TOTAL 1484 2078 2122 3399
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2013 2014 2015 2016
Premsa escrita
La Vanguardia 45 69 80 79
ABC 27 23 38 19
El Periódico 18 20 29 52
Ara 6 9 9 26
El País 5 8 12 11
Televisió
TV3/33 14 17 11 15
TVE/TV2 23 14 6 20
8 TV 4 8 0 3
BTV 4 2 9 10
Radio
Rac 1 11 7 3 24
Catalunya Radio 16 7 9 25
Radio Ciutat Vella (*) 0 0 15 15
RNE 4 10 8 25
Agències
Europa Press 44 33 43 43
EFE 22 17 33 22
Especialitzada
Diario Médico 39 35 47 41

Comparatiu per mitjà 2013-2016 (activitat clínico-científica)

Anàlisi impactes als mitjans de comunicació
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(*) Col·laboració quinzenal amb una entrevista de 45minuts. És una radio de perfil de barri i de la nostra zona de referència



Notes de premsa 2016 per àrea (total 60 notes)

Anàlisi impactes als mitjans de comunicació
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NEUROCIÈNCIES (1698 aparicions, 20 notes de premsa) (1397 impactes més que durant l'any 2015)
Assaig clínic obre noves vies a la teràpia farmacològica en síndrome de Down . R.Torre 449

Quant de temps han de jugar els nens amb els videojocs? J.Pujol 264

L'embaràs modifica el cervell de la mare . O.Vilarroya 202

Se descubre un nuevo mecanismo cerebral para explicar la adicción a la nicotina. P.Robledo 180

Regular los lípidos de las membranas neuronales podría ser clave en Alzheimer y Parkinson. J.Selent 108

La contaminació del trànsit altera la connectivitat cerebral dels escolars. J.Pujol 78

L'Hospital del Mar i Vall d'Hebron participen al major estudi genòmic internacional sobre l'ictus. J. Jiménez 75

Un estudi evidencia diferències associades al gènere en les hemorràgies cerebrals. E.Cuadrado 72

Les persones amb trastorns mentals tenen un major risc de desenvolupar malalties físiques cròniques. J.Alonso 68

Es presenta un projecte innovador per tractar pacients amb anorèxia nerviosa severa mitjançant tècniques neuroquirúrgiques. G.Villalba 50

Heroïna: l'epidèmia que torna?  M.Torrens 38

L'IMIM escollit per la World Anti-doping Agency (WADA) únic centre mundial per a la preparació de material de referència . R.Torre 26

Els pacients que pateixen un ictus isquèmic tenen una edat biològica major que la seva edat cronològica . J. Jiménez 25

Se presenta una novedosa aplicación para los profesionales de la salud mental . M.Torrens 18

Quin és el moment óptim per a la cirurgia d'estenosi de caròtide després d'un ictus? J.Roquer 10

#Objectiu David: Solidaritat i Recerca per millorar capacitats intel·lectuals de nens i nenes amb síndrome de Down . R. Torre 9

Expertos afirman que es posible mejorar la capacidad cognitiva de las personas con síndrome de Down. R.Torre 8

L'Hospital del Mar acreditat com a nou Centre de Referència Europeu per al tractament de l'Epilèpsia . R.Rocamora 6

Desenes de Pares Noel tornaran a caminar per les aigües de la Barceloneta, enguany serà pels nens amb síndrome Down . R.Torre 5

Menys estigma per als malalts amb trastorn mental sever i les seves famílies. J.Alonso 5

Barcelona reuneix a l'Hospital del Mar els 15 millors neurocirurgians del món els dies 13 i 14 de juny. G.Conesa 2
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CÀNCER (550 aparicions, 16 notes de premsa) (45 impactes més que durant l'any 2015)
Oncòlogos del Hospital del Mar identifican un nuevo fàrmaco para el càncer de colon metastàsico. C.Montagut 99
Descobreixen un biomarcador per mesurar el risc de patir càncer en no fumadors. T.Pascual 72
Un nou test genètic millora i amplia la detecció de les mutacions causants de la resistència als tractaments de càncer de còlon . C.Montagut 53
Investigadors de l'IMIM troben un detonant de les leucèmies limfoblàstiques agudes T . A.Bigas 51
Una eina web per ajudar a detectar mutacions cancerigenes. N.López-Bigas 40
Identifiquen una diana terapèutica per prevenir la metàstasi. A.García de Herreros 36
Un test genòmic permet evitar tractaments de quimioterapia innecessaris a dones amb càncer de mama. J.Albanell 35
Descobert un nou mecanisme alterat en càncer de pàncrees i utilitzat pels virus per infectar les cèl·lules. P.Navarro 30
Más investigación, la única vía para avanzar en el diagnòstico del càncer de pàncreas. P.Navarro 29

Sis institucions líders creen la Plataforma "Next-Next Generation Sequencing" per al diagnòstic de malalties infeccioses i oncològiques. J.Albanell 20
1 de cada 3 dones necessita un tractament per a l'osteoporosi després de superar un càncer de mama. I. Tusquets 18
La combinació de diverses teràpies millora el tractament contra el càncer de pulmó. E. Barreiro 17
La AECC aporta casi 8 millones de euros más en 22 proyectos que contribuyen a estabilizar laboralmente a 101 investigadores. A.Bigas 16
Movember: bigotis per la salut masculina. M.Ferrer 13

Les marques epigenètiques que controlen l'empaquetament de l'ADN: un nou abordatge per al diagnòstic i el tractament del càncer. J.Bellmunt 11

Els usuaris valoren amb un 9,5 el Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte de Barcelona. A.Buron 10

ENDOCRINOLOGIA/NUTRICIÓ (263 aparicions)
Identifiquen un nou biomarcador de la diabetis tipus 2 . C.Soriano 108

Gastar més en menjar s'associa a una dieta més saludable i a un millor pes. H.Shroder 78

La diabetis augmenta el risc de morir per càncer i altres malalties. M.Grau 77
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CARDIOVASCULAR (248 aparicions i 6 notes) ( 116 impactes més que l'any 2015)
Es descriu un catàleg que recull les mutacions genètiques, la seva freqüència i la seva distribució al llarg de l'ADN. R. Elosua 96

La càrrega genètica pot doblar el risc de patir un infart de miocardi . R.Elosua 94

El dèficit de hierro, ¿nuevo paràmetro en el manejo del síndrome coronario agudo? . O.Meroño 24

L'Hospital del Mar desenvolupa una innovadora calculadora per predir el risc de fibril·lació auricular. E.Vallés 18

Un estudi determina per primera vegada a Catalunya la despesa generada pel tractament de la insuficiencia cardíaca. J.Comin 10

Girona desenvolupa un sistema que permet als usuaris la autogestió del risc cardiovascular. M.Grau 5

La pressió arterial alta ja afecta a 1.130 milions de persones a tot el món. J. Marrugat 1

ALTRES (171 aparicions)
La contaminació de l'aire redueix la fertilitat humana. M.A.Checa 82

Diseñan un nuevo implante para la regeneración del cartílago articular. J.Monllau 41

Nou avenç per al disseny de vacunes més eficaces . A. Cerutti 34

Després de més de 20 anys de cirurgia conservadora de la mama: És una tècnica convenient i eficient per a les dones? . J.Macià 9

Especialistes en Dermatologia reclamen medicaments específics per a les malalties autoinmunes greus de la pell i mucoses 2

Que el dolor no sigui el centre de la teva vida. Jornada per a pacients amb dolor crònic organitzada per la Unitat del Dolor de l’Hospital del Mar 2

L’impacte de la crisi en les desigualtats de salut 1

INFORMÀTICA BIOMÈDICA (111 aparicions, 5 notes de premsa) (56 impactes menys que l'any 2015)
Demostren que la formació de nous gens és un procés continu que permet adquirir noves funcions durant l'evolució. M.Albà 61

Un estudi investiga per primera vegada la regulació dels gens en un primat hibernant. M.Albà 23

L'IMIM participa en el primer gran assaig de codi obert de descobriment de fàrmacs. J.Mestres 16

Científicos españoles secuencian el genoma del lince ibérico. M.Albà 11
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INSTITUCIONALS (21 aparicions)

El Dr. Joaquim Bellmunt, nou director de l'IMIM 12

L'Hospital del Mar, més modern i sostenible gràcies a un nou sistema de climatització i producció d'aigua calenta sanitària 5

Taller de Músics i la Fundació Amics de l'Hospital del Mar col·laboren per millorar el benestar dels pacients a través de la música 2

Els estudiants d'infermeria de la ESIM llancen les seves preguntes als representants dels diferents grups polítics de la Com.Salut del Parlament 2



79 impactes per activitat clínico-científica

Semàfor verd

• Gloria Villalba (Neurocirurgia Hospital del Mar)
• Rafa de la Torre (Neurociències IMIM) 
• Mara Dierssen (Neurociències CRG/IMIM)
• David Corcoles (INAD)
• Juan Carles Monllau (COT Hospital del Mar)
• Joaquim Bellmunt (IMIM)
• Jaume Masià (Cirurgia Plàstica Hospital del Mar/Hospital de Sant Pau)

Neurociències (*)
1. Las emisiones de los coches retrasan las conexiones neuronales de los niños. J.Pujol
2. Un opiáceo de acción rápida para dolor oncológico ya tiene sus adictos. A. Montes 
3. Los analgésicos provocan dependencia y dolor de cabeza. J. Roquer
4. El laboratorio de Barcelona funciona Las bolsas no se destruyen. IMIM.
5. Un extracto del té verde mejora las capacidades en el síndrome de Down. R de la Torre
6. Dos horas de videojuegos a la semana pueden ser beneficiosas para los niños. J.Pujol
7. El videojuego se cuela en el debate educativo: ¿puede ser útil para aprender? J.Pujol
8. El hospital del Mar combate la anorexia con electrodos . G.Villalba
9. Anorexia y redes, la ley pendiente .El psiquiatra viene a casa. D. Corcoles
10. El cerebro de las madres se modifica durante el embarazo. O.Vilarroya
11. Descubren un nuevo mecanismo cerebral para explicar la adicción a la nicotina. P. Robledo
12. Las personas con trastornos mentales tienen más riesgo de sufrir dolencias físicas crónicas. C. Soriano
13. La contaminación por el tráfico altera la actividad cerebral de los niños. J.Pujol
14. Miles de catalanes adoptados en el Este sufren alcoholismo fetal. O.García
15. Muere una niña de 12 años en Madrid por coma etílico. O.García
16. "No era tan divertido como imaginábamos“ O.García
17. El Hospital del Mar desarrolla una App que detecta trastornos psiquiátricos. M.Torrens 
18. Abren un nuevo camino para tratar el alzhéimer y el párkinson. J. Selent
19. Un extracto de té verde mejora la capacidad cognitiva en el síndrome de Down. R.de la Torre
20. Dos horas de videojuegos a la semana pueden ser beneficiosas para los niños. J. Pujol
21. Con Picachu en clase. J.Pujol
22. Dos horas de videojuegos semanales son beneficiosas, 9 causan problemas de salud: J. Pujol

Anàlisi qualitatiu 2016
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(*) Hi ha noticies que surten més d’una vegada perquè s’han publicat a les versions en paper i digital amb diferent text i titular, i en ocasions, fins i tot dues vegades al digital.



Càncer (*)

1. "Las mejores ideas surgen en equipo”. C.Montagut
2. Nuevos fármacos estrechan el cerco al cáncer de colon. C.Montagut/J.Albanell
3. La bióloga que descifra el código del cáncer. P. Navarro
4. "Oncotype DX" identifica a las pacientes que se beneficiarán de la quimioterapia y las que no la necesitan. J.Albanell
5. Identifican un nuevo fármaco para el cáncer colon metastásico. C. Montagut/J.Albanell
6. Los tumores de mama necesitan suministro de grasa para crecer. J. Albanell
7. Las marcas epigenéticas que empaquetan ADN, nuevo abordaje para tratar cáncer. J. Bellmunt
8. Un nou test amplia la detecció de les mutacions que causen la resistència als tractaments de cáncer de còlon. C.Montagut/J.Albanell
9. Un nuevo test genético amplía la detección de mutaciones en cáncer de colon. C.Montagut/J.Albanell
10. Descubren biomarcador para medir riesgo de sufrir cáncer en fumadores pasivos. J.A.Pascual
11. Hospital del Mar combina terapias para mejorar tratamiento cáncer de pulmón. E.Barreiro
12. Un test genómico evita la quimoterapia innecesaria en mujeres con cácner de mama. J. Albanell
13. El IMIM lidera el primer proyecto Movember con pacientes españoles. M. Ferrer
14. Hallan molécula en cáncer de páncreas usada por virus para infectar células. P. Navarro
15. Una de cada tres mujeres necesita un tratamiento para la osteoporosis tras un cáncer de mama. I.Tusquets/X.Nogués
16. Mastectomía o conservación. J. Masià
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23. Alerta por una nueva "epidemia" de consumo de heroína. M.Torrens
24. Expertos alertan de una nueva "epidemia" por un aumento de consumo de heroína. M.Torrens
25. Alertan por una nueva "epidemia" de consumo de heroína. M.Torrens
26. Electrodos para superar la anorexia. G. Villalba
27. Los hospitales Vall d'Hebron y del Mar participan en el mayor estudio genómico sobre el ictus. J. Jiménez
28. Médicos del Hospital del Mar tratarán con cirugía la anorexia nerviosa . G. Villalba.
29. Catalunya contra el ictus. E.Duarte/J.Roquer
30. Así cambia el cerebro de las madres durante el embarazo O.Vilarroya
31. Parkinson y temblores, tratados con ultrasonidos concentrados. Hospital del Mar

(*) Hi ha noticies que surten més d’una vegada perquè s’han publicat a les versions en paper i digital amb diferent text i titular, i en ocasions, fins i tot dues vegades al digital.
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Cardiovascular
• Una grasa cuestionada. H. Schröder
• Un test genético predice riesgos ocultos de corazón. R. Elosua
• Un estudio demuestra que gastar más en comida se asocia a dieta más saludable. H. Schröder
• El colesterol bueno no siempre protege el corazón. R. Elosua
• El 7'1% del presupuesto de Salud se destina a pacientes con problemas cardíacos. J. Comín
• Por qué la grasa de tus glúteos no es tan mala como te quieren hacer creer. A. Goday
• Un test genético predice riesgos ocultos de corazón. R. Elosua
• Un test genètic prediu riscos ocults de cor. R. Elosua

Bioinformàtica
• Demuestran que los lípidos poliinsaturados alteran la velocidad de 2 receptores involucrados en el Alzheimer y Párkinson. J. Selent
• La formación de nuevos genes es un "proceso continuo" en la evolución. M.Soler
• Estudian la hibernación de los primates con fines médicos y para astronáutica. J.Villanueva

Osteoarticular
• Los médicos alertan del aumento de lesiones de rodilla en mujeres deportistas. J. Monllau
• Investigadores españoles diseñan un nuevo implante para la regeneración del cartílago articular. J. Monllau

Dermatologia
• Piel bajo control. A.Giménez-Arnau
• Descubren mecanismos inmunológicos de la psoriasis desconocidos hasta ahora. Hospital del Mar
• Identifican una molécula clave en el desarrollo de la psoriasis. Hospital del Mar
• Dermatólogos piden fármacos específicos para enfermedades de piel y mucosas. J. Sánchez Schmidt

Altres
• A urgencias a buscar pastillas contra el virus del sida. I. Cirera
• Pastillas para la diabetes. A.Goday
• Los grandes hospitales no pierden clientela en agosto. F. del Baño
• La contaminación del aire en grandes urbes reduce la fertilidad de hombres y mujeres. M.A. Checa
• Infancia libre de tóxicos. M.Porta
• El hogar, foco de tóxicos cotidianos. M. Porta
• La diabetes aumenta el riesgo de sufrir cáncer, ictus o enfermedades hepáticas. M. Grau
• Hallan nuevas propiedades de una molécula que hacen más eficaces las vacunas. A. Cerutti



15 aparicions per activitat clínico-científica
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Els matins de TV3

• Assaig clínic obre noves vies a la teràpia farmacològica en síndrome de Down. R. de la Torre

• Quant de temps han de jugar els nens amb els videojocs?. J. Pujol
• L'Hospital del Mar és un dels pocs centres on es diagnostica la síndrome d'alcoholisme fetal. O. García
• Entrevista sobre un projecte innovador per tractar pacients amb anorèxia nerviosa severa mitjançant tècniques neuroquirúrgiques.

G. Vilalta
• Entrevista a O Vilarroya en relació a què l'embaràs modifica el cervell de la mare. O. Vilarroya

Gent Normal
• La síndrome alcohólica fetal - Pares adoptants, i ara, què?. O. García

Retrats (33)
• Entrevista a M Porta sobre la contaminació interna. M. Porta

Telenotícies
• Codi suïcidi. V. Pérez
• Assaig clínic obre noves vies a la teràpia farmacològica en síndrome de Down. R. de la Torre
• Puja el contagi de polls entre alumnes de Secundària per culpa de les Selfies. G. Martínez

• Entrevista sobre la presentació d'un projecte innovador per tractar pacients amb anorèxia nerviosa severa mitjançant tècniques
neuroquirúrgiques. G. Villalba

• Entrevista relacionada amb l'estudi que demostra que l'embaràs modifica el cervell de la mare. O. Vilarroya

• Participació de Jordi Jiménez a la Marató de TV3. J. Jiménez
• Procés rehabilitador de l'ictus. E. Duarte
• Què és un ictus? J. Jiménez
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25 aparicions per activitat clínico-científica

Informatius

1. Entrevista a P Robledo en relació al descobriment d'un mecanisme cerebral que explicaría la addicció a la nicotina. P.Robledo
2. El Hospital del Mar aplica la realidad virtual para superar fobias y miedos. A.Bulbena
3. Dr. Antoni Bulbena parla sobre els atemptats terroristes. A.Bulbena
4. Oncólogos del Hospital del Mar identifican un nuevo fármaco para el cáncer de colon metastásico. C. Montagut 
5. Entrevista a Clara Montagut sobre un nou fàrmac per al cáncer de colon metastàtic . C. Montagut 
6. Menors adoptats a països de l'est tenen alteracions pel trastorn de l'espectre alcohòlic fetal. O. Garcia
7. Assaig clínic obre noves vies a la teràpia farmacològica en síndrome de Down. (2). R. de la Torre
8. La realidad virtual da resultados muy positivos en el tratamiento de fobias . 
9. El nombre de sol·licituds d'adopcions internacionals a Catalunya ha baixat en part a causa de la presència de la SAF. O. García 
10. Entrevista sobre el temps han de jugar els nens amb els videojocs . J. Pujol
11. Entrevista sobre projecte innovador per tractar pacients amb anorèxia nerviosa severa mitjançant tècniques neuroquirúrgiques . G.Villalba
12. Entrevista relacionada amb l'estudi que demostra que l'embaràs modifica el cervell de la mare (2). O.Vilarroya
13. Entrevista a R Elosua sobre el catàleg de mutacions genètiques. R. Elosua

Programes

1. Les mil i una nits: Sexe i metereologia. A.Bulbena
3. Blog de Mestres: Reportatge de la visita de l'Escola de Rellinars a l'IMIM en el marc del Projecte RecerCaixa. R.Elosua
4. El matí de Catalunya Radio: Entrevista a Clara Montagut sobre un nou fàrmac per al cáncer de colon metastàtic. C. Montagut 
6. El matí de Catalunya Radio: Entrevista sobre un Assaig clínic que obre noves vies a la teràpia farmacològica en Down. R.de la Torre
7. El suplement: El nombre de sol·licituds d'adopcions internacionals a Catalunya ha baixat en part a causa de la presència de la SAF. O.García.
8. El matí de Catalunya Radio. Entrevista a Jordi Segura arrel del dopatge dels atletes russos J.Segura
9. Matí de Catalunya Radio: Entrevista en relació al temps que han de jugar els nens amb els videojocs. J. Pujol
10. Matí de Catalunya Radio: Entrevista en relació al  projecte innovador per tractar pacients amb anorèxia nerviosa severa . G.Villalba



Web i xarxes socials
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Web centres Parc de Salut MAR

(*) Són les visites globals de tot el domini PSMAR 
(excepte Escola F.P.Bonanova i IMIM)

Espais web desenvolupats l’any 2016

431.059 visites (*) 127.230 visites  154.500 visites

PSMAR

IMIMF.P. Bonanova
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Espais corporatius
• Web Escola Superior d’Infermeria del Mar (en procés).
• Creació d’un espai per fer reclamacions, suggeriments o
agraïments online al PSMAR.
• Espai a la intranet sobre la Direcció Participativa per
Objectius (DPO).

Espais Clínics
• Ampliació espai web del servei de Medicina Interna.
• Desenvolupament nou espai web de la Unitat d’Epilèpsia.
• Desenvolupament nou espai web de la Unitat Funcional de 

Toxicologia.

Espais recerca
• Espai al web IMIM per als nous grups de recerca:

• GR en infertilitat de Barcelona
• GR Ciutats saludables i justícia ambiental
• GR en control del dopatge a l'esport
• GR biomèdica en malalties del cor

• Nou aplicatiu a la intranet IMIM per a l’agenda científica
• Nou espai web per als cafès cientifics



Visites per país

Continguts més visitats:     

1. Escola Infermeria: 56.405

2. Hospital del Mar: 53.275

3. Oferta de serveis: 41.404

4. Oferta pública de treball: 39.672

5. Portada PSMAR: 38.180

Notícia més visitada
• El servei de Cardiologia de l'Hospital del Mar organitza

una jornada i una caminada per promoure hàbits
saludables per als pacients amb malalties del cor –
232

• Quant de temps han de jugar els nens amb els 
videojocs? – 143

Web Parc de Salut MAR
Promig visites/dia:  1.180

• 1.798.006  Pàgines vistes 
• 4,17 Pàgines/visita
• 00:02:04 Promig temps web
• 66,50% Visites noves

Dades globals

Espanya 330.479
Mèxic 18.228
Argentina 16.998
Estats Units 8.179
Xile 7.760
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Visites per països

Continguts més visitats   
1. Portada cat: 73.810
2. Ofertes de treball cat: 43.422
3. Programes de recerca cat:  11.308
4. Portada en castellà: 10.145
5. Ofertes de treball cast:  8.093
6. Cercador persones (6.679)

Notícia més visitada 
• Los efectos nocivos del consumo de éxtasis perduran en el 

tiempo (1.489)
• Oncòlegs de l’Hospital del Mar identifiquen un nou fàrmac per 

al càncer de còlon metastàsic (269) 

• Uno de los mejores hospitales oncológicos americanos ficha a 
Joaquim Bellmunt para dirigir el área dedicada al cáncer de 
vejiga (221)

Web IMIM
Promig visites/dia:  389

Dades globals

• 484.886 Pàgines vistes 
• 3,8 Pàgines/visita (+6%)
• 00:02:06 Promig temps (+15%) 
• 45,7%  Visites noves 

Espanya 104.263
Estats Units 3.124
Regne Unit 2.355
Mèxic 1.551
Alemanya 1.280

23



Continguts més visitats

• Portada
• Preinscripció
• Graus Superiors
• Anatomia Patològica
• Graus Mitjans

Notícies més visitades

• Cicles formatius de Grau Superior: Publicació de les llistes de 
sol·licituds amb la puntuació provisional

• Preinscripció Cicles formatius: Publicació de les places 
assignades

• Oferta final de places. Cicles formatius de grau mitjà i superior

Visites per països

Espanya  113.214
Rússia 2748
Regne Unit 529
Estats Units 506
Andorra 221

Dades Globals

Web Institut Bonanova   
Promig vistes/dia: 415

• 574.986 Pàgines vistes
• 4,76 Pàgines/visita
• 00:02:48 Promig temps
• 41.59 Visites noves
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Xarxes Socials
Twitter Hospital del Mar
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2016 2015 Acumulat (2011-2016)

Tweets 741 572 1.937

Seguidors nous 1.174 742 7.403

L’Hospital del Mar està 7é al rànquing dels Hospitals de l’Estat amb més seguidors a twitter

Tweets per dia 3



Xarxes Socials
Twitter IMIM
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2016 2015 Acumulat (2009-2016)

Tweets 646 437 2471

Seguidors nous 881 763 4088

Tweets per dia 2



Xarxes Socials
Twitter i Instagram Institut Bonanova
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2016

Tweets 1003

Seguidors 279

Tweets per dia 2



Xarxes Socials

Facebook
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1266 seguidors 464 seguidors

954 seguidors 308 seguidors 47 seguidors

Unitat Epilèpsia Cridard (down) Estudio Informa

Institut Bonanova Escola superior d’Infermeria del Mar



Creació juny 2008
64 vídeos
75 subscriptors
61.462 reproduccions (6.619  reproduccions durant l’any 2016)
Vídeos més vistos: “Buscando respuestas: ¿Cómo se origina el 
tumor de pancreas?” (20.385 reproduccions) i El mètode científic 
(18.683 visualitzacions)

Canal Parc de Salut Mar-Hospital del Mar

Creació març 2009
115 vídeos
42.958 reproduccions (7,561 reproduccions durant l’any 2016)
Vídeo més vist al 2016: “L’Hospital que mira al mar” Documental del 
Sense Ficció a TV3 amb motiu del Centenari (2.033 reproduccions)

Xarxes Socials

Youtube
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Canal IMIM



Canal Institut Bonanova

Creació novembre 2011
18 vídeos
13.663 reproduccions (3.568 reproduccions durant l’any 2016)
Vídeo més vist al 2016: “Institut Bonanova - vídeo de presentació
(1.398 reproduccions)

Xarxes Socials

Youtube
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Any de renovació: 27/03/2013
Idioma: català
Target: Públic general

Dades
115 posts
2.661 visites (any 2016)

Posts més visitats (2016)

• Referents de seguretat: ulls ben oberts a les 
oportunitats de millorar - 489

• Propers, còmplices i connectats: així volem ser 
(Pla estratègic PMSAR) - 306

Xarxes Socials
Blogs
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MAR@laxarxa (*)

(*) Les dades compten de març a desembre 2013, ja que abans de la renovació del portal no es disposava de la possibilitat de comptabilitzar
les visites.



Relacions Públiques
Publicacions

Campanyes de comunicació
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2016 2015

Accions de Relacions Públiques 87 88

Actes 61 70

Visites 23 17

Rodatges 3 1

Publicacions 98 157

Jornades i Cursos 13 16

Usuari/es 12 22

Audiovisuals 3 16

Institucionals 70 103

Relacions Públiques i Publicacions
Totals
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Actes Institucionals (32)

1. XVIII Memorial Lino Torre
2. Acte comiat i benvinguda residents
3. Acte comiat jubilats durant el 2014 i el 2015
4. XII Jornada del Dia Internacional de la Infermera
5. Conferència Alexander Fleming. Professor Jonathan Rosand
6. Acte inauguració curs acadèmic estudis de Medicina UAB-UPF
7. Acte inauguració curs acadèmic estudis de Biologia UPF
8. Acte graduació estudiants Medicina
9. Acte graduació estudiants Fisioteràpia
10. Acte graduació estudiants Infermeria
11. XVII Trofeu Torribera Futbol
12. Diada de Sant Jordi a l’Hospital del Mar amb signatura del llibre “Barcelona i l’Hospital del Mar”

per part de Daniel Venteo
13. Diada de Sant Jordi al Centre Fòrum
14. Diada de Sant Jordi al Centre Dr. Emili Mira
15. Nadals al Centre Dr. Emili Mira
16. Nadals al Centre Fòrum
17. Nadals a l’Hospital de l’Esperança
18. Caga tió i Reis Mags a l’Hospital del Mar
19. Acte de Nadal IMIM
20. Muntatge arbre, paradeta amb manualitats i lliurament d’obsequis a pediatria de l’Hospital del

Mar per part dels pacients de l’Emili Mira
21. Acte presentació resultats estudi embaràs als participants
22. Dia Mundial de la Sida
23. Dia Mundial contra el tabac – II Marxa nòrdica
24. Dia Internacional contra la Violència masclista

Actes  (61)
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Actes  (50)
37

Col·laboracions Associacions de Malalts (12)

1. Dia Mundial contra les Malalties Minoritàries
2. Dia Mundial del Ronyó
3. Dia Mundial contra la Fibromiàlgia i Fatiga Crònica
4. Col·lecta AECC
5. Dia Mundial contra l’Hepatitis C
6. Captació de socis amb la Fundació Pasqual Maragall
7. Captació de socis amb la Fundació Carreras
8. Captació de socis amb Metges sense Frontera
9. Captació de socis amb Creu Roja
10. Captació socis ACNHUR
11. Captació socis Aldees Infantils
12. Societat Catalana de Trasplantament

25. Dia Mundial de la Higiene de mans
26. Jornada Portes Obertes MIR
27. Jornada de Portes Obertes Campus Universitari Mar
28. Cerimònia cloenda 40è aniversari Escola Superior d’Infermeria del Mar (ESIM)
29. Acte inauguració 17è congrés de l’European Society of Sports Traumatology, Knee

Surgery and Arthroscopy (ESSKA)
30. Biojunior
31. Jornada de Portes Obertes PRBB
32. Cafè científic sobre Salut Mental
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Exposicions (10)

1. Art Usuari (8)
2. Què és el càncer de còlon i com prevenir-lo? AECC
3. Trasplantament, vida i societat: un retrat dels valors del trasplantament

(Societat Catalana de Transplantament)

Jornades (7)

1. IV Jornada de Salut mental i Addiccions. Noves tecnologies aplicades a la Salut Mental
2. Som prou ètics en salut? La nova carta de drets i deures, un compromís per a

professionals i ciutadans
3. I Jornada per a pacients amb dolor crònic. “El dolor és inevitable, però el patiment és

opcional”
4. VII Jornada Infermeria dels 5 hospitals terciaris de Barcelona Ciutat
5. 500 OBEMARS, 500 pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica a l’Hospital del Mar
6. Jornades sobre malalties del cor i hàbits saludables
7. Jornada 5 anys MARbiobanc
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Visites (23)

Visites Institucionals
• Visita conseller de Salut al CAS Fòrum/CAS Mina
• Visita Síndic de Greuges
• Visita Barcelona Enginyers Rugby
• Visita Club Esportiu Júpiter a l’Hospital del Mar
• Visita Director Recerca Departament de Salut
• Visita donants “Viu la recerca de la Marató” (3)

Visites Estudiants Universitaris
• Visita Estudiants de Farmàcia Blanquerna

Visites Estudiants de Secundaria
• Visita dels alumnes de 2n d’ESO de l’Escola Proa
• Visites a estudiants de secundaria a l’IMIM (7)
• Xerrades Científiques (2)

Visites Estudiants de Primària
• Entrevista a un científic (2)
• Visita “Investiga amb Recercaixa” (2)



Publicacions (98)

Col·laboració en publicacions audiovisuals (3)
1. Vídeo Cirurgia robòtica de l’epilèpsia
2. Vídeo “Historias de vocación” Col·laboració serveis clínics/Roche
3. Vídeo Jornada Global Higiene de Mans

Coordinació de l’edició de programes de Jornades i Cursos (12)
1. IV Jornada de Salut mental i Addiccions. Noves tecnologies aplicades a la Salut Mental
2. Som prou ètics en salut? La nova carta de drets i deures, un compromís per a professionals i

ciutadans
3. I Jornada per a pacients amb dolor crònic. “El dolor és inevitable, però el patiment és

opcional”
4. Màster Farmàcia 2017
5. XX Jornada Unidad Suelo Pélvico
6. 45è Curs intesiu sobre antibioticoteràpia Dr. L. Drobnic
7. XXIII Simpòsium d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Decisions pràctiques

en situacions anestèsiques especial
8. XIX Jornada sobre el Càncer de Mama
9. XXVIII Curs de Reanimació Cardiopulmonar. Suport vital Avançat
10. I Jornada per a pacients i cuidadors sobre Esclerosi Lateral Amiotròfica
11. I Trobada científica del PSMAR. La nostra projecció internacional”
12. Jornada 5 anys MARBiobanc
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Publicacions (98)

Usuaris/es (13)

1. Reedició targetó Hospital de dia d’Oncologia - hematologia
2. Reedició tríptic informatiu Hospital de Dia d’Oncologia – Hematologia
3. Cartell informació àrea quirúrgica
4. Octaveta bus llançadora Hospital del Mar – Hospital de l’Esperança
5. Cartell bus llançadora Hospital del Mar – Hospital de l’Esperança
6. Adaptació cartell Carta drets i deures usuaris sanitat
7. Informació tramitació econòmica per pacients sense recursos
8. Reedició encartat unitat ictus
9. Encartat unitat d’hospitalització d’aguts en Salut Mental
10. Full informatiu UFISS
11. Recomanacions unitat de Pediatria
12. Reedició consell unitat d’atenció al viatger
13. Reedició guia informativa hernioplàstia engonal
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Revistes i butlletíns (24)
• Mar@laxarxa (11)
• Butlletí recomanacions sobre l’ús d’opioides d’acció

ultraràpida
• El·lipse (11)

Cartelleria (23)
• Reunió anual del Consell de Qualitat del PSMAR
• Cartell píndoles musicals
• Adhesius mesures aïllament (6)
• Reedició cartell mesures aïllament
• Banderola guarniments arbre Nadal
• Cartells sessions generals (9)
• Cartell Lino Torre
• Cartell 2a Marxa nòrdica
• Lona Arribada Marxa Nòrdica
• Cartell Cafè Científic

Elements corporatius (12)
• Pla Estratègic PSMAR 2020
• Nadala PSMAR
• Tarjeta “Cuida’m” acompanyant Urgències
• Pantalles canal TV institucional Campus Universitari

MAR
• Pantalles temps espera urgències
• Imatge identificativa DPO
• Adaptació logo CAS Santa Coloma
• Adaptació logo Oncologia radioterápica Hospital del Mar
• Diplomes MIR
• Diploma Premi Dr. Lino Torre

Publicacions (98)
Institucionals (70)

• Un camí d’internacionalització i d’impacte social. IMIM 2016
• Pla Estratègic 2016-2020 IMIM

Tríptics i fulletons (7)
• Tríptic Salut laboral per a residents
• Oferta Docent MIR 2017
• Programa Cicle Conferències residents 2016-2017
• Programa VI Conferència Alexander Fleming–Jonathan

Rosand
• Invitació–programa Acte Benvinguda-Comiat Residents 2016
• Targetó Sessions de Pediatria 2016-2017
• Targetó Memorial Lino Torre

Memòries (4)
• Memòria PSMAR 2015
• Memòria IMIM 2015
• Memòria Patronat FIMIM (2)
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Campanyes de comunicació

43

Pla Estratègic
• Document divulgació del Pla Estratègic
• Notícia a la intranet
• Repor Mar@laxarxa
• Missatge a l’estalviapantalles
• Banner al web i a la intranet
• Acte de presentació

Campanya Higiene de mans
• Notícia a la intranet
• Notícia al web
• Missatge a l’estaviapantalles
• Twitter
• Mar@laxarxa
• Punt informatiu vestíbuls
• Photocall realitzat per pacients del CAEM
• Projecció vídeo fet en col·laboració amb el bloc quirúrgic de l’Hospital de l’Esperança

Dia Mundial del Cor
• Jornada sobre malalties del cor i hàbits saludables
• Cartells i fulletons de la jornada
• Punt informatiu amb consells i recomanacions
• Organització d’una caminada pel Passeig Marítim
• Disseny i producció d’una samarreta per la caminada
• Notícia a la intranet
• Notícia al web
• Missatge a l’estaviapantalles
• Twitter
• Mar@laxarxa

Direcció Participativa per Objectius (DPO)
• Sessions de presentació a Unitats de Gestió
• Notícia a la intranet
• Repor Mar@laxarxa
• Missatge a l’estalviapantalles
• Banner a la intranet
• Creació d’una imatge identificativa



Campanyes de comunicació
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Campanya Dia Mundial contra el tabac
• 2a Marxa Nòrdica – “Un respir al cáncer”
• Nota intranet  i web
• Banner a la intranet i el web
• MAR@laxarxa
• Twitter
• Missatge a l’estalviapantalles
• Mailing i distribució

Píndoles musicals
• Nota intranet i web 
• MAR@laxarxa
• Twitter
• Cartell

Drets i Deures dels usuaris
• Nota a la intranet.
• Missatge en el salvapantalles.
• MAR@laxarxa. 
• I Jornada del CEA
• Difusió a través de les xarxes socials (Twitter). 
• Renovació materials informatius als espais assistencials del PSMAR. 
• Projecció del vídeo del departament de Salut en les pantalles de les sales d’espera.

“Historias de vocación”
• Nota intranet i web 
• MAR@laxarxa
• Twitter
• Cartell

Sant Jordi
• Cartell de la signatura del llibre “Barcelona i l’Hospital del 

Mar” per Daniel Venteo
• Nota intranet i web
• Twitter
• MAR@laxarxa



Pòsters congressos mèdics

43



Pòsters científics

2016 2015

439 457

Centres 2016 2015

Hospital del Mar 301 321

Hospital de l’Esperança 21 25

Parc de Salut MAR 11 20

Centre Dr. Emili Mira 24 29

Centre Fòrum 30 26

Categoria professional 2016 2015
Metge/essa 325 356

Infermer/a 45 42

Psicòleg/a 27 16
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Especialitat 2016
Psiquiatria i Toxicomanies 141

Anatomia Patològica 34

Digestologia 34

Geriatria 24

Hematologia 21

Farmàcia 19

Cardiologia 17

Neurologia 13

Pediatria 12

Anestèsia 11

Obstetrícia i Ginecologia 10

Nefrologia 9

Dermatologia 8

Oncologia 7

Medicina Física 7

COT 7

Pòsters científics
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Comunicació  interna
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Comunicació interna

Notes internes 1.055

Visites intranet PSMAR 3.035 visites/dia

Aula campus MAR 1.015 inscrits/ cursos
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Notes internes (1.055)

2016 2015
Informació general 315 312
Recull de premsa 147 167
Formació 111 91
Informació institucional 95 128
Notes de premsa 52 68
Agenda 154 151
Inforecerca 47 48
Guardons 37 44
Recursos humans 69 76
ART Usuari 10 8
Altres 18 7
TOTAL 1.055 1.100
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Intranet Parc de Salut Mar
Promig visites/dia:  3.035

Pàgines més visitades: 1. Portada:                              2.762.653
2. Guia telefònica:                      233.257
3. Gestions laborals:                  232.087
4. Cercador de persones:          132.170
5. Notícies:                                  69.126
6. Protocols                                 34.282

Notícia més visitada:  “Nota informativa sobre la prohibició de fumar als centres del PSMAR”

Paraules claus de cerca • Obres ampliació
• Conveni
• Normativa bloc quirúrgic
• Beca per a residents
• Projectes estrella

Visites campanyes i espais destacats

1.0721.370

5.29010.389 6.286
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Aula Campus Mar
2016

• Tissue Course
• XXIII Simpòsium d’Anestesiologia, Reanimació i Terapèutica del Dolor. Decisions pràctiques 

en situacions anestèsiques especials
• XXIX Curs d’actualització en Ginecologia oncològica
• Barcelona Shoulder Course
• III Jornada d’actualització en cirurgia del raquis
• Actualització en Urologia a l’Atenció primària
• Curs cirurgia bariàtrica
• Curs Patologia Oral
• ISAZ

Cursos realitzats
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Cursos organitzats Inscrits

2015 8 800

2016 9 1.015



Equip de Comunicació Corporativa

• Maribel Pérez, directora de Comunicació Corporativa i Atenció al Ciutadà
• Rosa Manaut, adjunta a la Direcció de Comunicació Corporativa (PSMAR-IMIM)
• Vanessa Balsells (PSMAR)
• Marta Calsina (PSMAR-IMIM)
• Verònica Domínguez (PSMAR)

Principals col·laboradors externs

Antaviana (Web-Intranet)
Hores extraordinàries (memòries)
Origina (mar@laxarxa/notes de premsa)
La maquineta (Disseny gràfic)
Galenia (Redacció científica)
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