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NOVA SOCIETAT, NOVES MANERES DE RELACIONAR-NOS

DEBILITAT DE LES INSTITUCIONS 

SOCIETATS MÉS INDIVIDUALISTES

SOCIETATS MÉS EMOTIVES

MOBILITAT GEOGRÀFICA

MULTIPLICACIÓ DE CANALS

SOCIETAT MARKETINIANA



PERÒ SOBRETOT

L’APARICIÓ DE LES NOVES TECNOLOGÍES

SOCIETAT 2.0: Sempre connectada



ON COMENÇA LA INSTITUCIÓ? 

LA INSTITUCIÓ NO HO ENTÈN

TOT SOM NOSALTRES: la web, les 
instal·lacions, el director, material, accions, 
programa, etc... 

I els horaris?

La ciutadania no distingeix



PER QUÈ VOLEM COMUNICAR A TRAVÉS DE LA XARXA?

- Per què toca

- Per informar als usuaris

- Per augmentar l’autoestima

- Per millorar la imatge 

- Per apropar la institució a la ciutadania

- Per guanyar clients, usuaris, subvencions

- Per què ho necessitem



PER COMUNICAR, CAL CONTINGUT

Quin és l’objectiu comunicatiu? Tenim clar el 
contingut?

Cap on anem? Quin són els nostres valors?

Què ens identifica i diferencia?

És compartit per tota la institució?

Ho sabem tots els membres de la institució?



MARCA INSTITUCIONAL 2.0 

Cal construir la nostra 2.0

-Identificació i diferència

-Essència + valors + atributs + missatge

-Tenint molt clars els públics principals

SOM NOSALTRES



MARCA INSTITUCIONAL 2.0 



MARCA INSTITUCIONAL 2.0 

-Coherent amb la marca 1.0

-Que garanteixi l’experiència de marca

-Definint els públics pròpiament 2.0

-Que reforci la marca a través del llenguatge

SOM NOSALTRES



PER COMUNICAR-NOS, CAL LLENGUATGE, ESTIL

Quin és el llenguatge de la nostra institució?

Quina veu tenim? Tó? 

Som reconeixibles? A totes les xarxes?

Si no tenim llenguatge propi, compartit i 
reconegut caldrà crear-lo



INSTITUCIÓ D’INSTITUCIONS

Com ens adaptem a la complexitat 
comunicativa institucional?

Coordinar direcció, àrees i centres

La ciutadania diferencia i assimila

No hi ha un camí: L’hem de crear

COHERÈNCIA és la paraula



INSTITUCIÓ D’INSTITUCIONS

- Un missatge, un estil i uns valors compartits

- Personalitat pròpia

- Tenir molt clars els públics concrets i generals

- La relació centre/organització (dins/fora)

- Totes 2.0: credibilitat a la xarxa



INSTITUCIÓ D’INSTITUCIONS

CAL MARCAR CLARAMENT EL TERRENY DE JOC

-Fins on som Universitat (harmonia formal i 
estilística)

- Fins on som Serveis (personalitat)



COM GESTIONEM CADA CENTRE?

-Consciència permanent de que som la institució
(Universitat)

- Tenir públics propis clars i conèixer-los

-Continguts propis i compartits

- Vincles i personalitat propis

- Creant sempre valor



COM GESTIONEM CADA CENTRE?

- Cal ENTENDRE els interessos dels públics 2.0

- Coordinació entre centres i una direcció clara

- Enllaçar totes les institucions i els continguts (la web)

- Establint un llenguatge comú, amb accents propis

- Tenint molt clar la relació entre públics/missatge



“LA POLÍTICA, O LA FAS O TE LA FAN”

JOAN FUSTER



CLAUS DE LA COMUNICACIÓ 2.0

1. Tenir clar els objectius: Per què comuniquem?

2. No és un mitjà tradicional (difusió) és nou 
(relació)

3. NO són les xifres, són les relacions

4. Ens exigeix. Té normes pròpies:
rapidesa, obertura, coneixement: CONFIANÇA



CLAUS DE LA COMUNICACIÓ 2.0

5. La clau és el COMPORTAMENT (nostre i d’ells)

6. Positivisme, acció, educació i compartició

7. Els continguts són molt importants (credibilitat)

8. Segmentar i adaptar els missatges

9. Tant important com parlar és escoltar



CLAUS DE LA COMUNICACIÓ 2.0

10. Ens obliga a obrir la institució: Més transparència

11. Decidir fins on ens obrirem. O què no obrirem

12. No diferenciar 1.0 i 2.0 (mitjans). Tot passat pel 
filtre 2.0: És el nou marc de relació

13. Conèixer molt bé els públics de cada mitjà 2.0

14. La comunicació 2.0 i la 1.0 són el mateix

CREDIBILITAT



TENIR CLAR ELS OBJECTIUS

1. Difusió del que fa la institució: missatges, 
arguments, segmentació, informació i serveis

2. Atraure clients i nous usuaris participatius

3. Activar “simpatitzants” actius: que difonguin, 
participin, passin del 2.0 al 1.0, etc

4.  Aconseguir visibilitat als mitjans tradicionals

5. Consolidar la nostra imatge en l’opinió pública



DECÀLEG DE LA INSTITUCIÓ 2.0

1. Conèixer les eines: Facebook, Twitter, 
Flickr, Instagram (i els perfils dels 
usuaris)

2. Interconnectar les eines amb el web com a 
plataforma. La web com a node

3. Aprofita totes les possibilitats per 
“tunnejar” el teu perfil d’acord amb la teva 
marca

4. No saturis d’informació i diversifica-la



DECÀLEG DE LA INSTITUCIÓ 2.0

5. Constància i actitud: exigeix periodicitat

6. Diàleg, sempre diàleg. Genera conversa

7. Escolta activa: què diuen de tu a la xarxa

8. Proposar activitat on-line i off-line

9. Immediatesa i proximitat (vincles)



DECÀLEG DE LA INSTITUCIÓ 2.0

10. Els continguts són la clau diferenciadora

11. Sigues aglutinador del teu entorn: punt 
de trobada sectorial del teu municipi (àrea) o 
entorn d’un tema força

12. Pensa en emocionar: empatia, simpatia

13. Pensa visualment i viralment

14. No siguis sectari. El 2.0 no ho és



DECÀLEG DE LA INSTITUCIÓ 2.0

15. Combina amb normalitat les llengües

16. Pensa en la diversitat del teu públic

17. Utilitza els “trucs” bàsics: efemèrides, dades

18. Coneix el mitjà i aplica sentit comú

19. Conta fins a 10 i pensa abans de publicar

20. Definex-te en el perfil (missatge)

21. Si cal, crea un o dos perfils que et donin marge



DECÀLEG DE LA INSTITUCIÓ 2.0

22. El bloc corporatiu com a eina de present i futur

23. No oblidis els objectius 2.0: mobilització, 
argumentari, informació, segmentació, influència

24. Tingues un perfil en cada canal: Youtube, Instagram

25. Enllaça tots els formats possibles: vídeo, radio, diaris

26. La web, com a centre 2.0: pensa en el format 
premsa

27. Incorpora l'actitud 2.0: és una forma de vida

28. No vulguis estar a per tot. Estigues allà on t’agradi, 
et sigui útil, hi hagi els teus públics i aporti valor



MOLTES GRÀCIES

ESTRATÈGIA I COMUNICACIÓ
www.paucanaleta.com

@paucanaleta

PAU CANALETA


