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-Existir per a comunicar

-El rol dels mitjans de comunicació a la incidència política

-La construcció de la relació entre ONG i mitjans

-El rol de les entitats de segon nivell

-El pla de comunicació per a la incidència política
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El público está harto
de grandes superproducciones, 
sólo quiere que le cuenten
una buena historia que les 
emocione.

Carmelo Gómez, actor



Existir per a comunicar

• Treballar per a la transformació social

• Una funció essencial en les organitzacions sense 
ànim de lucre

• Transversalitat de la comunicació

• Necessitat de creació d’espais de diàleg amb els 
altres actors socials
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En el segle XXI…

Comunicació
i

Participació

“Presència social”
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El repte…

Implicació
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El repte…

Implicació
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El periodista…
a les notícies

Les organitzacions…
a les causes



El repte…

Implicació
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El periodista…
a les notícies

Les organitzacions…
a les causes

Un interès compartit



Només podrà haver-hi implicació compartida 
si som capaços de construir una relació de…

Confiança
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Treballant per l’interès compartit



Construcció de la confiança ONG-mitjans

• Respecte a la professionalitat de l’altre part: major 
coneixement del treball que desenvolupen periodista i 
organització

• Alinear esforços:

-Esforç per una informació fidel amb la causa

-Esforç de l’organització per ser notícia
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Superar els tòpics (I)

7 tòpics dels periodistes sobre el tercer sector:

• “No és notícia”

• “Parlem de diners”

• “Són entitats polititzades”

• “Voluntariat poc professional”

• “No són creïbles”

• “Tenen interessos ocults”

• “Només criden per l’interès a sortir als mitjans”
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Superar els tòpics (II)

7 tòpics de les entitats del tercer sector sobre els periodistes:

• “Si no pagues, no surts”

• “Escriuen el que volen”

• “Simplifiquen/esbiaixen la informació”

• “Són aprenents de tot i mestres de res”

• “Sensacionalisme”

• “És molt difícil parlar amb periodistes”

• “No contrasten la informació”

15



El rol de les entitats de segon nivell

• Coordinar missatges

• Disminuir el soroll

• Augmentar la credibilitat enfront els mitjans

• Dificultat per consensuar causes comunes

• Conciliar punts de vista i estratègies diferents de les 
entitats

• Risc de convertir-se en entitats de lobby (l’interès comú
sigui l’interès de les entitats membres)
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Pla de comunicació per a la incidència

1. Establir un punt de partida.  Per què?1. Establir un punt de partida.  Per què?

2. Els públics de la comunicació. Qui?2. Els públics de la comunicació. Qui?

4. Mitjans per a comunicar Com? 4. Mitjans per a comunicar Com? 

6. Implementació. Com fer-ho?6. Implementació. Com fer-ho?

7. L’avaluació. Què ha passat?7. L’avaluació. Què ha passat?

3. El missatge. Què?3. El missatge. Què?

5. El pla d’acció. Quan i a on?5. El pla d’acció. Quan i a on?



1. Establir un punt de partida.  Per què?

• Orientats per la missió

• Anàlisi de la situació de partida

• Determinar els objectius estratègics

• Especificar els objectius concrets verificables



2. Els públics de la comunicació. Qui?

• Els públics

• La segmentació

• Definint els segments

• Establir un programa propi de coneixement dels segments



3. El missatge. Què?

• Temes clau pel missatge

• Creació de un missatge paraigües

• Desenvolupar el missatge

• Examinar llenguatge i simbologia. Com es materialitza el 
missatge

• Assegurar disciplina en l’ús del missatge



4. Mitjans per a comunicar. Com? 

• Criteris per a la selecció de mitjans

• Escollir els mitjans prioritaris



1. La resposta dels grups d’interès
2. La relació/proximitat del mitjà amb 

els destinataris
3. Necessitat de controlar el missatge
4. Esforç d’arribar al mitja
5. Pressupost disponible
6. ………..
7. ...............

Els criteris



5. El pla d’acció. Quan i a on?

• Barrejar els ingredients anteriors

• Contrastar amb l’organització

• Preveure equip i recursos necessaris

• Ser realista en la fixació d’objectius



6. Implementació. Com fer-ho?

• Compromís de l’organització amb el pla

• Trobar el temps: aconseguir que el que és important 
guanyi al que és urgent 

• Pressupost adequat

• Importància del seguiment



7. L’avaluació. Qué ha passat?

• Necessitat de l’avaluació

• Anar amb compte amb les avaluacions directes en 
temes de comunicació

• Establir els criteris d’avaluació. 

• Eines per avaluar

• Aconseguir organitzacions que aprenen
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