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La	  societat	  de	  la	  informació	  

NO	  MATERIAL	  

BASE	  DEL	  CONEIXEMENT	  

SENSE	  LÍMITS	  FINITS	  

La	  matèria	  prima	  



L’oceà	  de	  la	  informació	  



Memòria	  gairebé	  infinita	  



Conversa	  global	  



Com	  han	  evolucionat	  	  
els	  mitjans	  de	  comunicació	  	  

en	  el	  darrer	  segle?	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  fa	  90	  anys	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  fa	  60	  anys	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  fa	  30	  anys	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  fa	  10	  anys	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  ahir	  



Evolució	  dels	  mitjans	  de	  comunicació	  

Els	  mitjans	  demà	  



POCS 

POCS MOLTS 

MOLTS 

NO MEDIA 

MASS MEDIA SOCIAL MEDIA 

1a revolució: 
LA IMPREMTA 

2a revolució: 
INTERNET 

Font: Havas Media 

Coneixement col·lectiu 
controlat per elits 

Intel·ligència 
col·lectiva 

Coneixement elitista 

EMISSOR 

RECEPTOR 

Avui,	  la	  segona	  revolució	  de	  la	  comunicació	  



Quina és, avui, la  
dieta mediàtica dels catalans? 



El	  consum	  medià[c	  dels	  catalans	  

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 3a onada 2011 

1.373.000 4.283.000 3.575.000 5.872.000 3.106.000 2.753.000 



Evolució	  del	  consum	  de	  mitjans	  	  

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 3a onada 2011 



Temps	  dedicat	  al	  consum	  medià[c	  

1r 2n 3r 5è 6è 

430 min /dia  7h 10 min / dia 

Suplements 

Revistes 

Ràdio 

Televisió 

Internet 

Diaris 

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 3a onada 2011 

430 min /dia = 7h 10’ al dia 



El	  consum	  medià[c	  dels	  catalans.	  Intermet	  

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 4a onada 2010 

Visites a pàgines web: 



El	  consum	  medià[c	  dels	  catalans.	  Internet	  

1r 2n 3r 4t 5è 6è 

+12,4% 

+26,6% 

+32,9% 

+16,2% 

+16,1% 

Premsa generalista 

Premsa esportiva 

Premsa econòmica 

Mitjans digitals 

Revistes 

Ràdios 

Televisions 

-2,4% 

+6,7% 

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 6a onada 2010 

Visites a pàgines web de mitjans. Evolució 2008-2010: 



El	  consum	  medià[c	  dels	  catalans.	  Internet	  

Font: Baròmetre de la Comunicació i la Cultura. 6a onada 2010 

El consum dels joves marca la tendència de consum 
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Periodistes	  de	  fonts	  

www.dircom.com	  	  

Què?	  

•  Adscrits	  a	  una	  organització	  
(o	  no)	  

•  Actúen	  de	  font	  i	  de	  canal	  
d’informació	  

•  Generen	  informació	  i	  la	  
gesIonen	  

•  GesIonen	  la	  relació	  amb	  els	  
mèdia	  (pont)	  



Com?	  

Periodistes	  de	  fonts	  

Mitjà	  	  
de	  	  

comunicació	  

Organització	  

Projecte	  
cultural	  

O
PI
N
IÓ
	  

PÚ
BL
IC
A
	  

PERIODISTA	  DE	  FONT	  



…o	  periodistes	  “a	  l’altra	  banda”	  

“...Són emissors que 
distorsionen la 
correcta tasca 
periodística” 

“Són fonts interessades i, per 
tant, parcials, i suposen un 

obstacle creixen per assolir el 
rigor informatiu que exigeix 

pluralitat informativa” 

“......ha de ser 
considerat un 
sector aliè al 
periodisme" 

“suposen un fet 
irreversible” 

“......faciliten 
enormement la 

tasca dels 
redactors" 

“... Facilita l’accés a 
les fonts i són 
necessaris per 
suministrar un 

determinat tipus 
d’informació 



La comunicació organitzada 

GC 

Premsa MK RRPP RSC Social 

IMATGE	  CORPORATIVA	  
Resultat	  net	  de	  totes	  les	  creences,	  senJments,	  

coneixements	  i	  impressions	  que	  el	  públic	  té	  d’una	  
organització	  

En	  quin	  context?	  



La comunicació organitzada 

 	  Hem	  d’interioritzar	  la	  pròpia	  imatge	  de	  l’organització	  
 	  Hem	  d’impregnar-‐nos	  de	  la	  seva	  personalitat	  
 	  Hem	  d’assumir	  la	  seva	  cultura	  

“A les empreses de serveis de 
màrqueting els demanem que 
visquin les nostres marques, 
que no es preocupin només dels 
mitjans sinó de tot el que els 
envolta” 

Jaume Alemany,  
director MK Grup Damm 



La comunicació organitzada 

Les	  persones,	  les	  insJtucions,	  els	  parJts,	  
els	  sindicats,	  les	  empreses,	  	  

….les	  ASSOCIACIONS	  CULTURALS,	  
COMUNIQUEN	  SEMPRE,	  

	  fins	  i	  tot	  quan	  no	  comuniquen	  
absolutament	  res	  



La	  relació	  amb	  els	  mitjans.	  Com?	  
•  Conèixer	  bé	  els	  mitjans	  
•  Planificar,	  res	  no	  es	  deixa	  a	  la	  improvisació	  
•  Actuar	  com	  font	  d’informació	  creïble,	  transparent	  i	  rigorosa	  
•  Facilitar	  la	  tasca	  informaIva	  als	  periodistes	  i	  l’accés	  a	  la	  informació	  
•  Analitzar	  les	  obligacions,	  necessitats	  i	  oportunitats	  de	  comunicació	  
•  Construir	  missatges	  segons	  el	  propi	  interès	  informaIu	  i	  periodísIc	  
•  Enfocament	  posi[u,	  vitalista,	  enèrgic,	  sense	  estridències	  
•  Seleccionar	  canals	  (mitjans	  de	  comunicació	  social	  i	  altres)	  
•  Segmentar	  la	  informació	  
•  Ser	  ecuànime	  en	  l’accés	  dels	  mitjans	  a	  la	  informació	  

…Per	  a	  què?	  
	   	  

www.periodistes.org/files/CRITERIS_BONES_PRACTIQUES.pdf 
Els gabinets de comunicació. Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Periodistes	  de	  fonts	  



www.periodistes.org/files/CRITERIS_BONES_PRACTIQUES.pdf 
Els gabinets de comunicació. Col·legi de Periodistes de Catalunya 

Periodistes	  de	  fonts	  

Legitimar  
1 v. tr. [LC] [DR] Justificar, fer reconèixer com a legítim.  
2 v. tr. [LC] [DR] Fer legítim (el fill que no ho era).  
3 v. tr. [DR] Habilitar (una persona) per a un càrrec o ofici. 

Objec[u	  final:	  

Esdevenir	  una	  font	  	  
‘legi[mada’	  



Es	  paga	  

Compra	  d’espai	  ^sicament	  
diferenciat	  de	  la	  

informació	  

El	  desInatari	  final	  l’idenIfica	  
com	  a	  missatge	  

interessat	  de	  l’anunciant	  
(font:	  anunciant)	  

Perill	  de	  saturació	  

Publicitat	  versus	  Publicity	  

Gratuïta	  

És	  100%	  informació	  
periodísIca	  

El	  desInatari	  associa	  el	  
missatge	  a	  l’interès	  
periodís[c	  	  
(font:periodista)	  

Major	  tolerància	  al	  missatge	  



Publicitat	  versus	  Publicity	  



Acceso: equivalència 
econòmica (@iec 

Tarifes publicitàries 

Publicitat versus Publicity 



Publicitat	  versus	  Publicity	  



Publireportatges	  

No	  són	  el	  resultat	  de	  la	  feina	  dels	  periodistes	  de	  fonts	  

•  Informació...	  però	  de	  pagament	  	  
•  Publicitat	  encoberta	  
•  Especialment	  entrevistes,	  

ar[cles	  i	  reportatges	  
•  Sovint	  idenIficació	  poc	  explícita	  
•  Deontològicament	  qües[onable	  
•  Recurs	  cada	  vegada	  més	  extès	  



Publireportatges	  
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Què	  són	  i	  com	  són	  els	  mitjans	  de	  comunciació?	  

•  Són	  empreses	  	  	  
•  Amb	  ànim	  de	  lucre	  
•  El	  bé	  que	  transaccionen	  és	  la	  informació	  i	  l’entreteniment	  
•  Obtenen	  ingressos	  dels	  anunciants	  i	  consumidors	  
•  Competeixen	  per	  l’audiència	  en	  un	  mercat	  dur	  
•  Tenen	  ideologia	  pròpia	  
•  Influeixen	  (en	  l’opinió	  pública,	  políIca,	  mercats...)	  
•  Són	  influïts	  (per	  anunciants,	  audiència,	  políIcs	  i	  insItucions	  i	  

accionistes)	  
•  En	  plena	  fase	  de	  transformació	  i	  redefinició	  
•  Són	  indicador	  de	  la	  salut	  democrà[ca	  d’un	  país	  (llibertat	  d’expressió,	  

dret	  a	  comunicar	  i	  rebre	  lliurament	  informació)	  



…en	  crisi	  

...d’ingressos	  

‘Estudi	  2010	  de	  la	  inversió	  publicitària	  a	  Catalunya’	  
hkp://www.arcemedia.es/images/invcat2010.pdf	  



…en	  crisi	  

...de	  model	  



…en	  crisi	  

...canvi	  en	  les	  formes	  de	  fer	  periodisme	  



…en crisi 



Els	  mitjans	  de	  comunicació:	  [pus	  

Versió	  online	  dels	  mitjans	  tradicionals	  +	  
Mitjans	  digitals,	  xarxes	  socials,	  blogs...	  

Revistes	  

Televisió	  

Internet	  

Ràdio	  

Diaris	  

Agències	  	  

PROJECTE	  
JOVE	  

Projecte 
cultural 

•  Generalistes	  /	  Especialitzats	  
•  Nacionals	  /	  Proximitat	  

•  Públics	  /	  Privats	  
•  Gratuïts	  /	  Pagament	  



Els	  mitjans	  de	  comunicació:	  seccions	  

Permeten	  organitzar	  els	  con[nguts	  de	  cada	  mitjà:	  

•  PolíIca	  (local,	  comarcal,	  Catalunya,	  Estat..)	  
•  Societat,	  Tendències,	  Ciència,	  Vida...	  	  
•  Successos,	  Tribunals...	  
•  Internacional,	  Món..	  
•  Economia	  
•  Cultura,	  Cartellera..	  
•  Esports	  
•  Mèdia,	  Noves	  tecnologies...	  
•  Agenda,	  oci	  i	  entreteniment	  
•  Opinió,	  Editorial...	  



Mitjans	  de	  comunicació:	  qui	  és	  qui	  

Diaris.	  Ens	  adrecem	  a:	  

•  Director	  
•  Redactor	  en	  cap	  
•  Caps	  de	  secció	  
•  Redactors	  
•  Col·∙laboradors	  externs	  
•  Opinadors,	  columnistes,	  críIcs	  
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Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Televisió	  

•  La	  TDT	  mul[plica	  l’oferta	  televisiva	  

•  Fragmentació	  de	  les	  audiències	  de	  TV	  

•  Especialització	  de	  l’oferta	  
•  Desenvolupament	  tecnològic	  

disposiIus	  (preselecció	  temàIques)	  

•  Internet:	  directe	  o	  streaming	  (TV	  a	  la	  
carta)	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Ràdio	  

•  Gran	  adaptabilitat	  noves	  tecnologies	  
(Internet,	  mòbil)	  

•  Manté	  el	  poder	  acompanyant	  
•  Internet:	  directe	  o	  postcasIng	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Diaris	  

•  Tancament	  de	  capçaleres	  per	  la	  crisi	  

•  Lluïta	  ferotge	  per	  la	  venda	  a	  quiosc	  via	  promocions	  

•  Irrupció	  d’Internet:	  	  
 Immediatesa	  	  qualitat	  qüesIonada	  

 Gratuïtat	  de	  l’accés	  a	  la	  informació	  	  qüesIonament	  
del	  suport	  paper	  i	  crisi	  del	  model	  de	  negoci	  

 Adopció	  de	  l’audiovisual	  	  mul[mèdia	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Revistes	  

•  Es	  mantenen	  com	  els	  mitjans	  més	  especialitzats	  

•  Ofereixen	  reflexió	  pausada	  davant	  la	  immediatesa	  

•  Test	  del	  llançament	  de	  noves	  capçaleres	  directament	  a	  mercat	  
•  Tendència	  a	  una	  certa	  globalització	  de	  les	  capçaleres	  (Time	  Out,	  

Na2onal	  Geographic,	  Esquire...)	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Mitjans	  digitals	  

•  Menys	  recursos	  que	  els	  mitjans	  tradicionals	  

•  Aposta	  per	  la	  immediatesa	  (...però	  amb	  pocs	  recursos)	  

•  Tendència	  a	  l’especialització	  
•  Vinculació	  amb	  la	  comunitat	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  

Tendència	  comuna:	  

Formats	  mulJmèdia	  

Redaccions	  mulJmèdia	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  



Cap	  on	  van	  els	  mitjans…	  
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Què és notícia? 

Què ha de contenir un fet  

per què sigui notícia? 



+  Nou  
+  Extraordinari  
+  Excepcional  
+  Pròxim  
+  Espectacular  
+  Interès humà 
+  Urgent  
+  Polèmic 
+  Negatiu 
+  Por 
+  Ocult 

Del fet a la notícia: Criteris de noticiabilitat 

–  Conegut 
–  Ordinari 
–  Comú 
–  Llunyà 
–  Corrent 
–  Impersonal 
–  Habitual 
–  Harmònic 
–  Positiu 
–  Tranquil·litat 
–  Transparent                    Altres factors: 

•  Professionals (ideologia personal, rutines...) 
•  Pressions de grups (polítics, socials, econòmics...) 
•  Espai / Temps disponible 
•  Moment en què es produeix la notíci 
•  .... 



Del	  fet	  a	  la	  no+cia:	  Criteris	  de	  no[ciabilitat	  

Per	  guanyar-‐se	  l’interès	  dels	  gatekeepers	  les	  fonts	  
han	  d’adecuarse	  als	  valors-‐no+cia	  dels	  mèdia,	  
dotant	  les	  seves	  propostes	  d’un	  sen[t	  medià[c	  

Gatekeeper	  

font	  1	  

font	  2	  

R	  font	  3	  

font	  4	  

font	  n	  

fet	  1	  

fet	  2	  

fet	  3	  

fet	  4	  

fet	  n	  

• 	  Discussions	  
• 	  Opinions	  
• 	  Modus	  vivendi	  
• 	  Relacions	  

fet	  triat	  3	  

fet	  triat	  1	  

E	  

fet	  rebutjat	  2	  	   fet	  rebutjat	  4	  



Del	  fet	  a	  la	  no+cia:	  Criteris	  de	  no[ciabilitat	  

UE	  

ETA	  

PSC	  

Succés	  
11/11/11 



Del	  fet	  a	  la	  no+cia:	  Criteris	  de	  no[ciabilitat	  

10/11/11 

CAT 
ESP 

MÓN 



Per	  on	  comecem?	  

El	  posicionament	  

Percepció	  que	  té	  el	  nostre	  públic	  del	  nostre	  producte	  
(organització,	  ac[vitat,	  persones),	  diferenciant-‐lo	  dels	  

compe[dors	  



Cal	  iden[ficar	  
•  Els	  atributs	  propis	  

•  Els	  que	  són	  rellevants	  
per	  al	  nostre	  públic	  

•  Els	  que	  ens	  diferencien	  
•  …i	  verbalitzar-‐los	  

El posicionament 



El	  posicionament	  

El	  musical	  del	  rock	  català	  



COMUNICAR	  
=	  

CONNECTAR	  

(*)	  adj	  1	  Que	  té	  la	  virtut	  de	  produir	  l'efecte	  volgut.	  	  

La	  comunicació	  eficaç*	  



Els 2 eixos de la comunicació 

Projecte cultural 

 hemisferis 

EMOCIONAL RACIONAL 

Beneficis “Touché” 
Inigualable Igualables 



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



+  Nou  
+  Extraordinari  
+  Excepcional  
+  Pròxim  
+  Espectacular  
+  Interès humà 
+  Urgent  
+  Polèmic 
+  Negatiu 
+  Por 
+  Ocult 

Del fet a la notícia: Criteris de noticiabilitat 

–  Conegut 
–  Ordinari 
–  Comú 
–  Llunyà 
–  Corrent 
–  Impersonal 
–  Habitual 
–  Harmònic 
–  Positiu 
–  Tranquil·litat 
–  Transparent                    Altres factors: 

•  Professionals (ideologia personal, rutines...) 
•  Pressions de grups (polítics, socials, econòmics...) 
•  Espai / Temps disponible 
•  Moment en què es produeix la notíci 
•  .... 



Què	  és	  no+cia?	  

+  Allò	  que	  té	  capacitat	  d’emocionar...	  

...Les	  històries	  humanes	  



Cal	  trobar	  relats...	  	  

+  Que	  expliquin	  una	  història	  humana	  
+  Que	  connec[	  emocionalment	  
+  Que	  acabi	  traslladant	  els	  nostres	  beneficis	  

Què	  és	  no+cia?	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal trobar relats...  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal trobar relats... També en l’àmbit cultural  



Què és notícia? 

Cal	  trobar	  relats...	  També	  en	  l’àmbit	  cultural	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  També	  en	  l’àmbit	  cultural	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  També	  en	  l’àmbit	  cultural	  	  



Què	  és	  no+cia?	  

Cal	  trobar	  relats...	  	  

També	  amb:	  

•  Fet	  casteller	  
•  Fet	  geganter	  
•  BesIaris,	  diables	  i	  trabucaires	  
•  Cors	  
•  Teatre	  
•  Esbarts	  dansaires	  i	  sardanes	  
•  Pessebres	  i	  pastorets	  
•  …	  



Què és notícia? 

Cal trobar relats...  

- Explicar als mitjans el balanç dels 20 anys de la 
nostra entitat castellera pot ser previsible... 

+  Però fer-ho a través de la història personal a partir 
d’un cas d’èxit pot ser sorprenent! 

1. Membre més vell de la colla 
2. Membre més jove de la colla 
3. Relleu generacional 
4. Vida a la colla per als següents 20 anys 



11/2006	  ...	  

Què	  és	  no+cia?	  



Fets, no paraules? 

“Hem	  hagut	  de	  treballar	  (…)	  també	  amb	  
una	  situació	  en	  què	  s’ha	  posat	  de	  
manifest	  una	  certa	  incapacitat	  de	  
comunicar	  del	  Govern”	  	  

“Sovint	  hem	  primat	  massa	  la	  gestió,	  
aquesta	  gestió	  que	  queda,	  i	  he	  estat	  poc	  
capaç	  de	  fer	  un	  relat	  que	  donés	  sentit	  
i	  explicació	  a	  aquesta	  acció	  de	  Govern.”	  	  

“Dic	  això	  per	  explicar	  algunes	  de	  les	  
causes	  d’aquest	  resultat	  i	  ajudar	  a	  
entendre’l	  en	  tota	  la	  seva	  dimensió.	  

hkp://presidentmonIlla.cat/que-‐penso/intervencio-‐consell-‐nacional-‐121210	  	  

“(…)	  vivim	  en	  un	  moment	  amb	  (…)	  un	  
grau	  de	  descon8iança	  cap	  a	  
l’autogovern	  i	  cap	  a	  nosaltres	  
considerable.	  És	  fruit	  de	  molts	  factors.”	  

...	  12/2010	  

Què	  és	  no+cia?	  



Índex	  de	  la	  sessió	  

1. La	  comunicació	  avui	  
3. Periodistes	  de	  fonts	  i	  periodistes	  de	  mitjans	  
4. Conèixer	  els	  mitjans	  
5. Noves	  tendències	  en	  els	  mitjans	  
6. Què	  és	  noFcia	  avui?	  
7. La	  relació	  amb	  els	  mitjans	  i	  les	  ru[nes	  periodís[ques	  
8. El	  kit	  de	  comunicació	  
9. Recursos	  
10. Exercicis	  pràcIcs	  



Relació	  amb	  els	  mitjans	  

•  Recórrer-‐hi	  només	  quan	  
Inguem	  alguna	  cosa	  
interessant	  a	  explicar-‐los	  

•  Preparar	  els	  missatages	  clau	  
que	  volem	  traslladar-‐los	  

•  Ser	  honest	  

•  AcItud	  col·∙labora[va	  
•  An[cipar-‐se	  les	  respostes	  a	  

possibles	  preguntes	  

•  Respectar	  el	  criteri	  del	  
periodista	  

•  Considerar	  el	  periodistes	  com	  
un	  enemic	  

•  Improvisar	  en	  els	  missatges	  	  

•  Desatendre	  trucades	  dels	  
periodistes	  

•  Tractar	  de	  manera	  desigual	  als	  
mitjans	  

•  Imposar	  el	  nostre	  tarannà	  en	  la	  
seves	  decisions	  

Pràc[ques	  correctes	   Pràc[ques	  incorrectes	  



Les	  ru[nes	  periodís[ques	  

Agències:	  

•  Proveïdors	  d’informacions	  als	  mitjans	  d’informacions	  
•  Marca	  els	  temes	  d’agenda	  
•  Periodistes	  mul[mèdia	  
•  Efecte	  mul[plicador	  	  
•  Diverses	  actualitzacions	  diàries	  
•  Moment	  òpIm	  per	  contactar-‐hi:	  ma+	  



Les	  ru[nes	  periodís[ques	  

Diaris:	  

•  Un	  producte	  al	  dia	  
•  Incorporació	  dels	  redactors	  a	  parIr	  de	  mig	  ma+	  

•  Reunions	  de	  portada	  dels	  caps	  de	  secció:	  11h	  i	  17h	  
•  Moment	  òpIm	  per	  contactar-‐hi:	  final	  ma+	  i	  primera	  hora	  tarda	  

•  Evitar	  vespre	  i	  tancament	  (moments	  críIcs)	  



Les	  ru[nes	  periodís[ques	  

Ràdio:	  

•  ButlleIns	  informaIus	  cada	  hora	  

•  Programes:	  magazines	  i	  temà[cs	  

•  Moment	  òpIm	  per	  contactar-‐hi:	  
entre	  ¼	  i	  ¾	  i	  preferentment	  tardes	  	  

•  Evitar	  moments	  previs	  i	  posteriors	  als	  
bitllets	  informaIus	  (moments	  críIcs)	  



Les	  ru[nes	  periodís[ques	  

Revistes:	  

•  Diferents	  periodicitats	  =diferents	  ritmes	  de	  producció	  

•  D’informació	  general	  i	  especialitzades	  en	  temà[ques	  

•  Moment	  òpIm	  per	  contactar-‐hi:	  immediatament	  després	  del	  
tancament	  de	  l’edició	  

•  Evitar	  moments	  previs	  als	  tancaments	  (moments	  críIcs)	  



Les	  ru[nes	  periodís[ques	  

Televisió:	  

•  InformaIus	  2	  cops	  al	  dia:	  15h	  i	  21h	  
•  Programes:	  magazines	  i	  temà[cs	  
•  Moment	  òpIm	  per	  contactar-‐hi:	  primera	  hora	  del	  ma+	  	  
•  Evitar	  moments	  previs	  a	  l’emissió	  de	  l’informaIu	  (moments	  

críIcs)	  i	  tardes	  (risc	  de	  quedar	  fora	  de	  previsió)	  



El	  factor	  temporal	  en	  la	  ges[ó	  de	  la	  no+cia	  

Moments	  de	  tensió	  informa[va:	  

•  La	  seqüència	  informaIva	  
•  La	  importància	  de	  fixar	  dates	  
•  Temporalització	  (previ,	  durant,	  post...)	  
•  Diferents	  gèneres	  (entrevistes,	  

reportatges,	  cròniques,	  críIques...)	  



El	  factor	  temporal	  en	  la	  ges[ó	  de	  la	  no+cia	  

03-‐03-‐2011	  	  Torna	  Sopa	  de	  Cabra	  

04-‐03-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  ven	  gairebé	  totes	  les	  entrades	  en	  5	  hores	  

29-‐03-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra,	  segon	  assalt	  

01-‐04-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra,	  16.500	  entrades	  per	  al	  segon	  en	  5	  hores	  
	  	   	  
02-‐05-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  oferirà	  un	  tercer	  concert	  al	  Palaul'11-‐S	  

14-‐08-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  renaixerà	  en	  un	  «territori	  sinistre»	  

26-‐08-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  treu	  la	  pols	  al	  cançoner	  

09-‐09-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  triplica	  el	  seu	  somni	  	  

10-‐09-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra	  toca	  el	  cel	  al	  Sant	  Jordi	  

11-‐09-‐2011	  	  Sopa	  de	  Cabra,	  la	  flama	  eterna	  del	  rock'n'roll	  

• 1.	  Anunci	  retorn	  

• 2.	  Emissió	  entrades	  

• 3.	  Anunci	  2n	  concert	  

• 4.	  Emissió	  entrades	  

• 5.	  Anunci	  3r	  concert	  

• 6.	  PreparaJus	  

• 7.	  Assajos	  

• 8.	  Prèvia	  1r	  concert	  

• 9.	  1r	  concert	  

• 10.	  CríJca	  

• …	  



El	  factor	  temporal	  en	  la	  ges[ó	  de	  la	  no+cia	  

Moments	  de	  tensió	  informa[va:	  



1.  Base	  de	  dades	  

2.  Comunicat	  o	  nota	  de	  premsa	  
3.  Dossier	  de	  premsa	  

4.  Recursos	  gràfics	  i	  audiovisuals	  
5.  Roda	  de	  premsa	  

6.  Portaveus	  

7.  Innovar	  

Kit	  de	  comunicació	  



1.	  Base	  de	  dades	  

MITJÀ SECCIÓ NOM CÀRREC TEMES TELÈFON CORREU OBSERVACIONS 

x 

y 

z 

… 

… 

Qui	  és	  qui	  	  
als	  mitjans?	  



Els	  mitjans	  com	  a	  partners	  patrocinadors	  

Com?	  

•  Amb	  el	  suport/col·∙laboració	  de…	  

•  Garan[r	  el	  tractament	  informaIu	  
•  Enfor[r	  el	  vincle	  amb	  el	  mitjà	  
•  Pres[gi	  de	  marca	  

...però	  podem	  posar	  en	  risc	  la	  cobertura	  d’altres	  mitjans	  

1.	  Base	  de	  dades	  



2.	  El	  comunicat	  

És	  el	  format	  bàsic	  per	  emetre	  les	  informacions	  	  

Com?	  

•  GaranIr	  l’essencial	  del	  missatge	  de	  la	  font	  
•  Format	  de	  redacció	  de	  no+cia	  periodís[ca	  (no	  tècnic)	  
•  Exposar	  fets	  argumentals	  (no	  idees	  ni	  qualificacions)	  
•  Neutralitat	  del	  llenguatge	  periodísIc	  (no	  és	  un	  pamflet	  publicitari	  ni	  

propagandísIc)	  
•  EsIl	  periodísIc:	  brevetat,	  claredat,	  concisió	  
•  1-‐2	  pàgines	  
•  Modular-‐ne	  la	  freqüència	  



2.	  El	  comunicat	  

És	  el	  format	  bàsic	  per	  emetre	  les	  informacions	  

Quan?	  

•  Per	  a	  informacions	  puntuals	  de	  certa	  rellevància	  (insuficient	  per	  a	  
rodes	  de	  premsa)	  

•  Per	  mantenir	  una	  dinàmica	  d’informació	  con[nuada	  amb	  els	  
periodistes	  

•  Ha	  d’anar	  acompanyada	  de	  2	  accions	  bàsiques:	  
-  Manteniment	  de	  	  relació	  fluïda	  en	  el	  temps	  amb	  els	  periodistes	  
-  Trucada	  de	  reforç	  (confirmació	  recepció	  i	  dimensionament	  

importància)	  



2.	  El	  comunicat	  

És	  el	  format	  bàsic	  per	  emetre	  les	  informacions	  

GesIó:	  

•  No	  abusar	  de	  les	  notes	  de	  premsa	  
•  No	  insis[r	  als	  periodistes	  perquè	  es	  publiquin	  (seguiment	  vs.	  

exigència).	  Suplicar-‐ne	  la	  publiciació	  desmereix	  la	  informació	  



2.	  El	  comunicat	  

AvanFtol/SubFtol	  

Titular	  

Entradeta	  (lead)	  

Idea	  1	  

Idea	  2	  

Idea	  3	  

Cos	  	  
de	  	  
text	  

Idea	  4	  



AvanFtol/SubFtol	  

Titular	  

Entradeta	  (lead)	  

Idea	  1	  

Idea	  2	  

Idea	  3	  

2.	  El	  comunicat	  

Cos	  	  
de	  	  
text	  

Idea	  4	  



2.	  El	  comunicat	  

...sense	  oblidar	  els	  relats	  



3.	  El	  dossier	  de	  premsa	  

Recull	  d’informacions	  ben	  documentades	  sobre	  un	  tema	  

Què?	  

•  2	  Ipus:	  
-  De	  l’organització	  (objecIus,	  funcionament,	  gesIó,	  resultats,	  etc).	  
-  De	  l’esdeveniment,	  acció	  o	  acIvitat	  

• Gràfica 
• Presentació 
• Estructura de l'obra 
• Proposta escenogràfica 
• El rock català 
• Els temes de la banda sonora 
• Fitxa artística 
• L'equip de direcció i producció (direcció, guió, producció 
musical, coreografia, so, vestuari, càsting, il·luminació...) 
• Repartiment 
• Horaris 
• Preus 



3.	  El	  dossier	  de	  premsa	  

Recull	  d’informacions	  ben	  documentades	  sobre	  un	  tema	  

Quan?	  

•  A	  l’inici	  de	  les	  relacions	  amb	  els	  mitjans,	  per	  donar-‐nos	  a	  conèixer	  
•  Quan	  presentem	  un	  projecte	  important	  nou	  (noves	  iniciaIves,	  noves	  

estratègies,	  canvis	  en	  profunditat…)	  
•  Repàs	  de	  l’exercici	  i	  previsions	  futures	  



4.	  Recursos	  gràfics	  i	  adiovisuals	  

Documents	  visuals	  del	  projecte	  

Què?	  

•  LogoIps	  
•  Icones	  del	  projecte	  
•  Fotografies	  
•  Gràfics	  
•  Infografies	  
•  Vídeos	  
•  Animacions	  



5.	  La	  roda	  de	  premsa	  

Reunió	  convocada	  per	  una	  font	  per	  donar	  comptes	  d’un	  fet	  als	  mitjans	  

Quan?	  

•  Ha	  d’estar	  totalment	  jus[ficada	  
–  Informació	  realment	  nova	  i	  amb	  alt	  interès	  públic	  
–  Informació	  que	  requereix	  explicacions	  addicionals	  
–  Quan	  diferents	  periodistes	  ens	  han	  demanat	  parlar	  amb	  responsable	  de	  

l’organització	  d’un	  mateix	  tema	  i	  no	  se’ls	  ha	  pogut	  atendre	  
personalizadament	  

–  Quan	  el	  que	  es	  presenta	  pot	  ser	  més	  rendible	  en	  presentació	  solemne	  
(premi,	  llibre,	  inauguració,	  nova	  temporada,	  etc.)	  

–  Quan	  dins	  del	  sector	  l’ac[vitat	  està	  consolidada	  i	  ja	  consta	  a	  les	  agendes	  
dels	  periodistes	  (estrenens	  de	  teatre,	  fesIvals,	  etc.)	  

–  Quan	  hi	  ha	  situació	  de	  crisi	  generada	  per	  informació	  negaIva	  



5.	  La	  roda	  de	  premsa	  

Reunió	  convocada	  per	  una	  font	  per	  donar	  comptes	  d’un	  fet	  als	  mitjans	  

Com?	  

•  Convocatòria	  correctament	  realitzada	  
–  Uns	  dies	  d’antel·∙lació	  
–  Ser	  ecuànim.	  No	  marginar	  cap	  mitjà	  
–  IdenIficant	  clarament:	  

  Quan:	  Dia	  /	  hora	  
  On:	  Lloc	  
  Qui:	  ParIcipants	  
  Què:	  QüesIons	  a	  tractar	  

–  Crear	  certa	  expectació	  (avançar	  dades,	  interpel·∙lar…)	  
–  Enviament	  a	  cap	  de	  secció	  i	  periodista	  responsable	  d’àmbit	  
–  Trucada	  a	  vigília	  
–  Evitar	  días	  de	  saturació	  informa[va	  
–  Sempre	  en	  horaris	  aptes	  per	  als	  mitjans	  (maF,	  +/-‐11h)	  



6.	  Portaveu	  

Persona	  autoritzada	  per	  difondre	  i	  respondre	  en	  nom	  de	  l’organització	  

Qué?	  

•  Posta	  en	  escena	  
–  Coneixement	  
–  Planificació	  
–  Definir	  abans:	  

  Quin	  Itular	  perseguim?	  
  Estructuració	  del	  discurs	  

–  AcItud	  asserIva	  
–  Atenció	  a	  la	  comunicació	  no	  verval.	  

CONFIANÇA	  

SEGURETAT	  

CREDIBILITAT	  

ENTUSIASME	  

IMPLICACIÓ	  



6.	  Portaveu	  

Factors	  que	  transmeten	  més	  informació	  en	  la	  comunicació	  interpersonal	  

expressió 
facial 

postura 

pausa 
Potència 
èmfasis 

ritme 
to 

aparença 

moviment 
ulls 

Moviment 
cap 

moviment 
mans 

gestos 

Contacte 
corporal 

Contacte 
visual 

proximitat 
contacte  

visual 

Actitud 

GESTUALITAT VEU 

0                  10                  20                  30                  40                  50                  60                  70                  80                  90                 100 

PAR. 

CNV CV 55%  38%  

7%  

Albert	  Mehrabian	  (UCLA)	  



7.	  Innovar	  

Per	  què?:	  

•  Atreure	  l’atenció	  dels	  periodistes	  
•  Destacar	  entre	  l’enorme	  quanItat	  

d’oferta	  noIciable	  
•  Generar	  interès	  afegit	  



7.	  Innovar	  



Kit	  de	  comunicació.	  Bones	  pràc[ques	  



Kit	  de	  comunicació.	  Bones	  pràc[ques	  

UE	  

ETA	  

PSC	  

Succés	  

Castellers	  de	  Poble	  Sec	  

11/11/11   



Kit	  de	  comunicació.	  Bones	  pràc[ques	  

11/11/11 

12/11/11 

14/11/11 



Índex	  de	  la	  sessió	  

1. La	  comunicació	  avui	  
3. Periodistes	  de	  fonts	  i	  periodistes	  de	  mitjans	  
4. Conèixer	  els	  mitjans	  
5. Noves	  tendències	  en	  els	  mitjans	  
6. Què	  és	  noFcia	  avui?	  
7. La	  relació	  amb	  els	  mitjans	  i	  les	  ruInes	  periodísIques	  
8. El	  kit	  de	  comunicació	  
9. Recursos	  
10. Exercicis	  pràcIcs	  



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



Comunicar	  =	  connectar	  



www.xarxanet.org   

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

•  Plataforma	  de	  comunicació	  del	  
moviment	  assiciaIu	  cultural	  
català	  

•  Difusió	  d’informacions	  de	  les	  
federacions	  membres	  i	  enItats	  
de	  base	  

•  Convenis	  de	  col·∙laboració	  amb	  
agents	  de	  la	  cultura	  (Òmnium	  
Cultural,	  FCCC)	  i	  la	  comunicació	  
(ACN,	  XTVL,	  ACPG,	  etc.)	  

Ensdecomunicació.cat	  
Protal	  associaJu	  



www.tornaveu.cat	  	  

Tornaveu	  
Associacionisme	  cultual	  

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

•  Revista	  digital	  
•  Periodicitat	  quinzenal	  
•  203	  noFcies	  el	  2010	  
•  15.000	  desInataris	  directes	  



www.xarxanet.org   

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

•  La	  gran	  porta	  d’entrada	  en	  línia	  
a	  l’actualitat	  de	  
l’associacionisme,	  	  

	   el	  voluntariat,	  el	  civisme	  i	  la	  
solidaritat	  de	  Catalunya	  

•  Espai	  de	  reflexió	  parIcipació	  i	  
intercanvi	  de	  coneixement	  de	  
suport	  a	  l’associacionisme	  

•  275	  noFcies	  el	  2010	  

Xarxanet.cat	  
Protal	  associaJu	  



www.xarxanet.org   

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

•  Plataforma	  de	  distribució	  a	  
mitjans	  d’informacions	  de	  
l’associacionisme	  cultural	  

•  Accés	  per	  filtres:	  territorial	  +	  
àmbit	  cultural	  +	  gènere	  
periodís2c	  

•  Llançament	  imminent	  

Banc	  de	  con[nguts	  
Central	  de	  no4cies	  per	  als	  mitjans	  



www.labcompublica.info	  

Laboratori	  	  
de	  la	  Comunicació	  	  
Pública	  

Mapa	  dels	  mitjans	  de	  
comunicació	  a	  Catalunya,	  
públics	  i	  privats	  

2.600	  mitjans	  

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  



Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

www.acpg.cat	  Associació	  Catalana	  de	  Premsa	  Gratuïta	  

Publicacions	  gratuïtes	  i	  digitals	  de	  proximitat	  i	  digitals	  de	  Catalunya	  



Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

www.acpc.cat	  Associació	  Catalana	  de	  Premsa	  Comarcal	  

Publicacions	  comarcals	  de	  proximitat	  de	  Catalunya	  



Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

www.appec.cat	  Revistes	  temà2ques	  de	  pagament	  a	  Catalunya	  

Associació	  Catalana	  de	  Publicacions	  Periòdiques	  



www.xtvl.cat Xarxa de Televisions Locals 

Recursos per a la tria de canals de comunicació 

Televisions de proximitat a Catalunya 



Ràdios	  associades	  a	  COMRàdio	  

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  

www.comradio.com	  

Ràdios	  de	  proximitat	  a	  Catalunya	  



www.fundacc.org	  

Fundació	  
Audiències	  
de	  la	  Comunicació	  
i	  la	  Cultura	  

Baròmetre	  de	  la	  Comunicació	  i	  la	  
Cultura	  

Audiències	  dels	  mitjans	  de	  
comunicació	  a	  Catalunya	  i	  consums	  
culturals	  

Recursos	  per	  a	  la	  tria	  de	  canals	  de	  comunicació	  



Índex	  de	  la	  sessió	  

1. La	  comunicació	  avui	  
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8. El	  kit	  de	  comunicació	  
9. Recursos	  
10. Exercicis	  pràc[cs	  



Casos	  pràc[cs	  

1.  Quines	  propostes	  fem	  als	  
mitjans?	  Què?	  Com?	  Quan?	  
On?	  Amb	  qui?	  

2.  Com	  jus[ficaríem	  l’interès	  
medià[c	  pels	  mitjans?	  

3.  Comptem	  amb	  històries	  
humanes?	  Quines?	  

4.  Com	  podem	  seqüenciar	  els	  
fets	  no[ciables	  

5.  A	  quins	  mitjans?	  
6.  Què	  oferiríem	  a	  cada	  [pus	  de	  

mitjà?	  
7.  …	  

Com	  fer	  que	  els	  mitjans	  de	  
comunicació	  s’interessin	  per…	  
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Casos	  pràc[cs	  

1.  Quines	  propostes	  fem	  als	  
mitjans?	  Què?	  Com?	  Quan?	  
On?	  Amb	  qui?	  

2.  Com	  jus[ficaríem	  l’interès	  
medià[c	  pels	  mitjans?	  

3.  Comptem	  amb	  històries	  
humanes?	  Quines?	  

4.  Com	  podem	  seqüenciar	  els	  
fets	  no[ciables	  

5.  A	  quins	  mitjans?	  
6.  Què	  oferiríem	  a	  cada	  [pus	  de	  

mitjà?	  
7.  …	  

Com	  fer	  que	  els	  mitjans	  de	  
comunicació	  s’interessin	  per…	  

 DIARI DE VILANOVA 



Moltes	  gràcies	  

Tel:	  630	  184	  634	  
a/e:	  malemany9@gmail.com	  	  
Twi�er:	  @marcalemany	  	  	  


