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RESUM 

Introducció   

Es presenta Infosalut (http://www.infosalut.com ), un nou servei de la Biblioteca Virtual de 
Ciències de la Salut de les Illes Balears (Bibliosalut) que té com a objectiu principal difondre 
entre els professionals del Sistema Sanitari Públic de les Illes Balears la informació que es 
genera al propi sistema, així com donar visibilitat del que s'està fent a l'organització.  

 Materials i mètode  

Per gestionar i presentar els continguts es decidí emprar el CMS Joomla amb una plantilla de 
format periodístic (JA Teline IV), que responia a les necessitats de la presentació dels 
continguts, es podia adaptar a una edició bilingüe (català i castellà) i disposava de versió 
mòbil.  

Es va dissenyar el sistema de difusió dels continguts, tant mitjançant les xarxes socials, com a 
través d'un butlletí i RSS.  
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Es varen seleccionar les principals fonts d'informació, internes i externes.  

Finalment es varen elaborar els distints procediments i manuals, definint les funcions dels 
membres de l'equip (redacció, agenda de formació, community manager, assessorament 
lingüístic, suport informàtic i direcció).  

 Resultats  

El resultat és un web de difusió d'informació professional, dividit en notícies i agenda de 
formació. Les notícies estan classificades en grans categories temàtiques i subcategories: 
formació, investigació i innovació, gestió sanitària, etc. L'agenda inclou activitats formatives 
programades a les Illes Balears, així informació sobre grans esdeveniments nacionals i 
internacionals.  

 Conclusió  

Pensam que Infosalut serà un bon canal de difusió i comunicació, dirigit tant als 
professionals del propi sistema com a qui pugui estar interessat en el que és fa en aquest 
servei de salut.  

Els rols dels documentalistes de les biblioteques especialitzades en ciències de la salut estan 
canviant. Infosalut és un exemple de com la intervenció de professionals de la documentació 
en la direcció i execució d'un projecte d'informació i comunicació pot contribuir a un millor 
funcionament de l'organització.  
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