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Introducció  

 

El GICS ( Grup de Gestió de la Informació en Ciències de la Salut) es constitueix a 

l'any 2003 a l'empara del COBDC (Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 

Catalunya), on s’integren professionals de la informació que desenvolupen la seva 

tasca en centres de l'àrea de ciències de la salut.  

Els seus objectius es basen en compartir experiències i aportar coneixement a altres  

professionals de l'àmbit a nivell científic, docent i de gestió, fomentant línies d’actuació 

per potenciar que els membres del grup arribin a ser referents en el nostre sector i 

crear una comunitat d’ experts per facilitar l’intercanvi de coneixement. 

En aquest marc d'actuació neix el bloc del GICS com a canal de comunicació i de 

participació.  

 

Material i Mètodes  

 

En una primera fase a l'any 2009 es dissenya el format del bloc creant perfils a 

Wordpress, a Twitter i a SlideShare per distribuir i compartir continguts de les activitats 

pròpies del GICS. Es redacta un Codi de Bona Conducta per articular i definir els 

continguts a publicar a on es recullen els principis ètics i els requisits legals vigents en 

matèria d’autoria, confidencialitat, etc. S'elabora l'estratègia per a la gestió dels posts; 

els membres del GICS publiquen un post mensual en català d’acord a un cronograma, 

alhora es fa difusió de l’entrada als perfils socials i llistes de distribució especialitzades.   

En una segona fase a l'any 2013 es redissenya l'estratègia per dinamitzar i mantenir 

l’activitat del bloc, es convida a experts del nostre “target” que són professionals 

vinculats o no al sector de les ciències de la salut per nodrir-lo de continguts.  

 

Resultats  
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Es donen algunes dades de l’activitat del bloc que s’han comptabilitzat entre els anys 

2013 i 2014.  

 El tràfic en el bloc arriba a més de 24.000 visites amb un Page Rank de Google 

de 3. S’ha convidat a 20 experts,  el que ha donat lloc a 17 posts, 149 tags i 

com es pot visualitzar s’ha arribat  a un 24% de visitants fidelitzats.  

 Respecte a la cobertura del bloc es llegit a nivell nacional i internacional.  

 Per la seva trajectòria li han atorgat premis, ens han convidat a compartir la 

nostra experiència en actes professionals i ens  mencionen a entrevistes, fins 

arribar a la publicació d un llibre que recull les contribucions dels experts per la 

seva excel·lència.  

 

Conclusions  

 

Els resultats estadístics consoliden que el canvi de model va fer possible augmentar la 

visibilitat del GICS com a grup de treball,  per publicar uns continguts útils per a la 

nostra professió, aquests desenvolupats pels líders dels nostre àmbit professional.  

 

S’ha potenciat la creació d'una comunitat d'experts en Ciències de la Salut i  altres 

àrees del coneixement que ha derivat en un empoderament de la nostra professió i 

s’ha difós una visió actual del nostre camp d’actuació envers  a la societat, convertir-

nos de manera gradual en referents.  

 

S'ha propulsat la bona reputació del COBDC i del GICS i s'ha aconseguit un bon 

posicionament en els motors de cerca. També a les estadístiques d’accés  es troben 

dades que informen de les matèries d’interès que, segurament, marcaran els objectius 

com a Grup en els propers anys.  

 

La visibilitat del bloc ha potenciat la marca digital del GICS, així com l’impacte de les 

entrades ha facilitat que en un futur pròxim es continuï oberts a altres contribucions 

innovadores per experts o no en professionals de les ciències de la salut.  

 

Els membres del  GICS són actors, participants i receptors d’aquests canvis amb el 

compromís i la responsabilitat de facilitar la implantació de nous sistemes de gestió i 

difusió de la informació i el coneixement. 

 

 


