
GUIÓ SOM 5 D’ABRIL 

Contextualització: L’ALTRE DIA VAM COMENÇAR A FER UN TREBALL EN EL QUE ES VAN TREBALLAR UNES 

IDEES QUE AVUI SEGUIM TREBALLANT. AQUESTA ÉS UNA  GRAELLA PER SISTEMATITZAR TOTA LA INFO QUE 

GENERAREM PER A CREAR AQUESTA CAMPANYA. 

1) OBJECTIU 

Objectiu: 
● Què volem aconseguir –imatge específica     

de resultat-?  

 

L’objectiu és:  
Dissenyar una campanya comunicativa sobre la participació       
radical i en xarxa. 
segons aquests criteris: 
a) Despertar l'interès ciutadà per la participació. 
b) Posicionar la imatge pública del Decidim. 
c) Delinear les coordenades mestres d'un lobby. 

 

2) DEFINIR ELS COMPONENTS QUE CONFIGURARAN LA CAMPANYA DE COMUNICACIÓ: 

 

 
Beneficis d’aconseguir l’objectiu (per a què)      
i missatge-idees força: 
● Què aconseguirem assolint aquest    

objectiu (al servei de què està l’objectiu)?       
Quin és el propòsit a llarg termini de        
l’objectiu? Per quin motiu desitgem aquest      
objectiu? 

● Quines són les idees força: Quin és el        
missatge? (frases senzilles, breus i directes      
que poden ser fàcilment recordades i evoquen       
imatges i emocions amb un alt significat para        
la persona que les rep).  

 
    

Els efectes positius que tindrà assolir l’objectiu són: 
-se rompe la brecha entre la institución que gobierna y la 
gente gobernada.  
-se legitima el poder porque se rompe la distancia en tre el 
gobierno y la ciudadanía 
-aumenta la informacion par alos ayuntamientos en favor de 
la ciudadanía 
-Redistribución del poder 
-conquistar soberanía 
-aumentar la participación e implicar a la ciudadanía 
 
 
Les idees força són: 
-Tu tens el poder 
-Rompe la brecha, comunica …. 
-Decidim y vencerás 
-Decide y venceremos 
-comunicar es hacer partícipe 
-Sí se puede 
-pots…../ podem…. Participar 
 

 

Públic a qui volem arribar: 
● Quins són els diferents perfils de públic a        

qui volem arribar? 
a) Perfil (gènere, lloc de residència, 

ocupació, rols, perfil socio-econòmic, 
edat, etc.) 

b) Interessos comuns, preferències o 
actituds.  

c) Territori. 
d) ... 

 

Els perfils de públic són: 
-consumidors de tecnologia 
-ciudadanía organizada: associaciones de vecinos... 
-mirar barrios dónde haya menos participación electoral y 
hacer más camapña ahí. 
 encuesta en Decidim para sacar perfiles y saber qué gente 
(de dónde vienen) los que ya participan. 
-gente conoce la paltaforma pero que no la utiliza porqué no 
quiere o porque no la sabe utilizar. 
-gente que no conoce la palataforma  

 



 

Contextos i canals: 
● Contactar amb el públic objectiu: 

a) En quins espais i contextos podem      
difondre el missatge, atenent als     
perfils de públic diversos definits     
(targets)? (xarxes socials, espai    
públic, esdeveniments, reunions, etc) 

b) Quins són el canals per contactar,      
atenent als públics diversos? Quins     
formats de materials utilitzarem tant     
físics com digitals: Adhesius? xapes?     
Fanzines? Octavetes? Cartells?   
Vídeos? Memes? Gif? Vídeos en     
directe? Comunicats de premsa? 

 

Els contextos  i canals per difondre el missatge són: 
 
-serveis municipals  
-casals 
-acciones off-line para la gente mayor por ej. 
-buscar carrers i llocs on hi hagi molt trànsit de persones i 
activitat … i divulgar allà. per ex: mercats, bibilioteques…. 
-esplais: ensenyar com utilitzar la platafroma i que els 
mateixos infants puguin decidir alguna cosa que els interessi i 
puguin portar-la a cap… 
-AMPA’s 

 

 

3) DEFINIR LES ESTRATÈGIES DE COMUNICACIÓ A PARTIR DE LES COMBINACIONS DELS COMPONENTS: 

Activar les aliances per involucrar i amplificar       
el missatge: 
● Qui forma part de la comunitat natural que        

estarà darrera de la campanya?  
● Quines altres comunitats poden amplificar     

el missatge? 
● Com podem vincular a la campanya a       

partir del diàleg: Quins són els interessos       
comuns als que podem apel·lar? 

● Com es pot col·laborar? Quina és la crida        
a l’acció que fem? 

● Què podem fer per facilitar canalitzar les       
diferents comunitats cap a la plataforma? 

 

Estratègies de comunicació per activar aliances (púb
agents que al seu torn amplificaran el missatge) són
-Divulgar testimonis de gent a qui la platafroma li ha 
funiconat. 
-fer una prova pilot per poder generar un cas d’èxit i 
explicar-lo per tal que a la gent li sigui més fàcil 
enganxar-s’hi. 
-CDR’s 
-grups mal organitzats o molt atomitzats a qui la 
plataforma els podria anar bé. (p.ex: gent gran) 
-influencers 
-youtubers 
-col.lectius de barris que són molt actius en l’espai 
public i que tenen seu física. 
-hacer una campaña de tanteo para detectar qué 
colectivos responden y luego incluirlos de alguna 
manera en la estratégia divulgativa par aque puedan 
amplificar el mensaje 

 

Estratègies de comunicació massives: 
● ¿Quines estratègies podem utilitzar de     

comunicació massiva? (On podem    
enganxar cartells? Quins esdeveniments    
podem crear? Quines performances i en      
quins llocs podrien activar al veïnat?      
Quins materials de subjecció podrien ser      
també un suport? Quins espais cara a       
cara poden ajudar: associacions,    
comerços, etc.?) 

Les estratègies de comunicació massives (públic: 
destinataris finals) són: 
-grans esdeveniments de l’ajuntament 
-al carrer, de tu a tu amb qui sigui que passi i amb 
algun element (vestit o accessori) que es vegi que 
som un grup 
-buzoneo de panfletos 
-un evento: flash-mov o fiesta o vermut en la calle… 
-xarxes socials: coordinar-nos un dia  i hora per 
visivilitzar el moviment 



Estratègies de comunicació focalitzada: 
● Com adaptariem el contingut del missatge      

al perfil de públic a qui volem arribar?        
(tipus de llenguatge, interessos específics     
del col·lectiu, etc.) 

● Quin format ens ajuda a arribar a cada        
perfil de públic? (atendre: contextos     
propis, canals que hi connecten més,      
materials...etc,) 

Les estratègies de comunicació focalitzada 
(públic: destinataris finals) són: 
-AMPA’s: p.ej. para decidir el viaje fin de curso.. 
-Profes: para decidir con los alumnos el programa del 
curso 
-aliança Decidim- escoles 
 

 

4) ELABORAR EL PLA D’ACCIÓ (i calendari?) 

Pla d’acció: 
● Ell Pla d’Acció que posarem en marxa:       

a) Quina és la data límit per tenir el         
resultat de la campanya materialitzat? 
b) Quan i com és el llançament de les         

diferents fites de la proposta? 
- Com farem aquest pas. 
- Qui coordinarà o serà responsable     

d’aquest. 
- Quan el farem. (cada quan, on ,       

qui...) 
- Quins recursos ens caldran i quina      

previsió farem de com    
aconseguir-los. 

- Quines persones ens poden    
ajudar. 

- Quina és una evidència que mostri      
que  hem realitzat el pas. 

La data límit de finalització de campanya és: 
- abans de l’estiu 

 
Objectius especifics -fites-: què, qui, quan: 
-passos claus: 

1. llamada a la acción para activar las comisiones y 
organizarnos 

2. cerrar concepto campaña ( concepto, estratégia 
de medios,....) 

3. generar materiales corresponents (píndoles, 
material visual…) 

4. llaçament de la campanya 
5. seguiment i evaluació del procés 

 
 

- el primer pas serà enviar una convocatòria de 
trobada al grup de telegram del “lobby de totes”. 

la Thaïs ho farà. 
 
 
 

 
Possibles obstacles: 
● Amb quins problemes, interferències i     

obstacles preveiem que podem    
topar-nos? 

● Quines estratègies plantegem davant    
aquests possibles obstacles? 

 
Les dificultats possibles per assolir el nostre 
objectiu són: 
-temes polítics que bloquegin consultes 
- 
 
 
Estratègies i alternatives per superar aquests 
obstacles: 
-impate en els mitjans de comunicació: tv / premsa / 
radio / internet 
 

 

5) CONCRECIÓ I SEGUIMENT DEL PLA. 

 
Indicadors: 
● Quines evidències, al llarg del camí,      

ens indicaran que estem progressant     
en la bona direcció? 

● Quina evidència ens indicarà que hem      
assolit l’objectiu? 

 
Sabrem que anem per bon camí perquè (evidències / 
indicadors): 
- 
 
Sabrem que ho hem assolit perquè (evidències / 
indicadors): 
 
- 



Seguiment: 
● Com farem la coordinació i seguiment      

del pla d’acció? 

 

 
Els mecanismes de coordinació i de seguiment durant la 
implementació del Pla són: ( reunions, evaluacions, 
comissions de treball,...)  
 
- 
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