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1- La comunicació com a eina transformadora

2 - Què volem explicar?

3 - A qui ho volem explicar?

4 - On ho volem explicar?

5 - Com ho expliquem i amb qui comptem?

6 - Eines i recursos

* posada en comú *



La comunicació com a eina transformadora
- Per què comuniquem? (objectius)

- per vendre més?
- per informar que hem canviat d’adreça?
- per aconseguir més sòcies?
- per informar d’un nou producte?
- per explicar el projecte?
- per anunciar un esdeveniment?



  Comuniquem sobre nosaltres, i prou?

Comuniquem coses importants per a persones molt importants



- Comunicació amb valors

- Comunicació estratègica

- Comunicació creativa

TRANSFORMEM DES DE LA COMUNICACIÓ, també.
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MISSATGE - Què volem explicar?
- Bones praxis

- HolaLuz (marca)
- Veri (marca)
- Orange (producte)

- Males praxis
- Qé! Crack (producte)

- construir campanyes
- Guia: “Fer una campanya amb pocs recursos” de l’Apòstrof Coop

- construir històries
- storytelling + transmedia

https://www.youtube.com/watch?v=o-3j1ead97c
https://www.youtube.com/watch?v=aA5y-hSoxKM
https://www.youtube.com/watch?v=c_ceKXhUHfk
https://apostrof.coop/es/com-fer-una-campanya-de-comunicacio-amb-pocs-recursos/
https://www.youtube.com/watch?v=5Mtw0rnE_D0
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Posem-nos les ulleres de la interseccionalitat

I ja no ens les traurem mai més!

https://ca.wikipedia.org/wiki/Interseccionalitat


PÚBLIC - A qui li volem explicar?
- És molt important segmentar el públic, entendre a qui ens dirigim i per què.
- Podem segmentar per: edat, gènere, sexe, classe social, llengua, orientació 

sexual, orígens, (...)
- Cal cuidar-ho MOLT per no caure en tòpics ni estigmatitzar col·lectius.
- És necessari representar la diversitat social que ens envolta dins un mateix 

públic objectiu

Exemples:

Creu Roja Joventut ICD, Veus que no veus Festival Protesta

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=9Z-T1iPE3R8&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=18&v=kr-KV9hudIY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=kqZq18eJ4JQ


CANAL - Per on ho volem explicar?
- Offline: actes, panells publicitaris, marquesines, cartells, 

cartelleres, aparador, marxandatge, targetes, díptics, premsa

- Online: xarxes socials, publicitat a xarxes socials, premsa, 
publicitat, web, mailing

- Xarxes socials:
- Facebook
- Instagram
- Twitter

  - Missatgeria instantània: 
llistes de difusió a Whatsapp i Telegram



La gestió de premsa
La premsa no mossega i és interessant que hi mantinguem una relació amable 
i constant, sobretot amb mitjans locals i comarcals.

- Notes de premsa
- Facilitar la feina

- Aportar sempre material audiovisual de bona qualitat

- Textos entenedors i en tercera persona

- Portaveu - contacte

- Continguts especials
- Publi-reportatges

- Històries 



Treballem el nostre públic objectiu i els canals més adients



Formats

Vídeo:

- Format horitzontal i mantenir la càmera a l’alçada dels ulls -> evitar els contrapicats.
- So: fer servir el micròfon dels auriculars. Frases curtes i senzilles.
- Si s’edita amb altres imatges: plans generals i de detall sense moviment.



Formats
Foto:

- Format horitzontal però adaptable a cada xarxa social.
- Sempre amb llum natural.
- Quan hi surten persones preguntem-nos: ens representa? 
- Posem-nos de nou les ulleres de la interseccionalitat!

Disseny gràfic:

- Creativitat al poder, tot un món per descobrir i indagar! 
- Exigim que el format final del disseny sigui conscient : ecosocial



AMB QUI PODEM COL·LABORAR?

Prescriptores

Usuàries

Campanyes conjuntes

Compartint contingut a mitjans de 
comunicació 

Creant amb altres projectes amb qui ens 
podem complementar comunicativament.
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Qui ens pot acompanyar?
- És important que tingueu coneixements comunicatius i que conegueu les 

eines que us poden facilitar la feina.
- Tot i això, no heu d’oblidar que la comunicació també és una professió i 

estem envoltades de companys i companyes que s’hi dediquen.
- Xes
- Federació de Cooperatives de Treball
- Opcions
- Pam a Pam

La comunicació és una inversió, no una despesa

 INTERCOOPERACIÓ

https://xes.cat/socies/
https://www.cooperativestreball.coop/cercador-de-cooperatives
https://opcions.coop/
https://pamapam.org/ca/directori-de-punts/


EINES
- Canva

- Mailchimp

- Waitala

- Tweetdeck

- Hootsuite

- Withagram

- Wordpress - Elementor

Més eines recomanades per les participants de la coòpsula: 

mastodont.cat - alternativa al Twitter

ifttt.com / zapier.com / zoho social / Later.com - Per programar xarxes 
socials.

photodirector - Retoc Fotogràfic

Alternatives a Adobe: GIMP en lugar de Photoshop, Blender o Krita 
en lugar de Illustrator, OpenShot en lugar de Premiere, todo muy 
poderoso!

Ubuntu es mucho más rápido que Windows! ;) PHPList en lugar de 
MailChimpWordPress tiene plugins para todo, Mailchimp etc

disroot.org tiene muchas herramientas gratis y de código abierto

jitsi en lugar de zoom ;) pero es cierto que zoom funciona muy bien 
para grupos

http://canva.com/
https://mailchimp.com/
https://www.waitala.com/iconos-diversidad/
http://tweetdeck.twitter.com/
https://hootsuite.com/



