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RESUM 

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. Els integrants son professionals de la informació a 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. En aquest marc d'actuació neix 
el bloc del GICS com a canal de comunicació i participació. 

Material i mètodes 

A l'any 2009 es dissenya el format del bloc, es redacta un Codi de Bona Conducta per els 
continguts i s'elabora l'estratègia per la gestió dels posts. Els membres del GICS publiquen un 
post mensual ,en català. A l'any 2013 es redissenya l'estratègia per dinamitzar el bloc, es 
sol·licita participar a experts: s'identifiquen els professionals més rellevants vinculats o no al 
sector sanitari per nodrir-lo de continguts. 

Resultats 

El tràfic del bloc en el 6 anys registre mes de 24.000 visites amb 82 posts i en l'últim anys ha 

registrat un augment al voltant de 7.500 visites. Amb un Page Rank de Google de 3. 

Entre 2013 i 2014 es van convidar 20 professionals que van donar lloc a un total de 17 posts i 
149 tags. 

Com a retorn ens han convidat a Jornades, atorgat premis i mencionat en entrevistes. 
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Conclusions 

Aquests resultats han augmentat la visibilitat del GICS, han potenciat la creació d'una 
comunitat d'Experts en Ciències de la salut i han donat un empoderament per difondre una 
imatge actual de les activitats de la nostra professió a la comunitat. 

S'ha propulsat la bona reputació del COBDC i del GICS i s'ha aconseguit un bon 
posicionament en els motors de cerca. També s'ha publicat un llibre amb el recull de totes 
les contribucions del bloc. 
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