
 

PROPOSTA DE MANUAL BÀSIC DE COMUNICACIÓ – FASE INICIAL (2020-2021) 

TAULA DE COGESTIÓ MARÍTIMA DEL LITORAL DEL BAIX EMPORDÀ. 

 

 

OBJECTIUS DE LA COMUNICACIÓ EN AQUESTA FASE. 

1. Explicar què és la Taula, els objectius, l’estructura i l’horitzontalitat. 

2. Ampliar la representació de la societat civil dins la taula. 

3. Donar a conèixer la feina que es vagi realitzant a la taula. 

4. Compartir les notícies i informació generades o produïdes des de la feina que es fa 

dins la taula. 

5. Compartir notícies i informació que estiguin directament relacionades amb els 

objectius de la taula. 

6. Recuperar i potenciar la consciencia col·lectiva sobre el medi ambient i el canvi 

climàtic. 

7. Afavorir la comunicació interna. 

 

 

PÚBLIC OBJECTIU. 

• Intern: 

o Dinamitzadors/es 

o Àmbits i subàmbits 

o Grups de Treball 

 

• Extern: 

o Ciutadania en general 

o Entitats/organitzacions que potencialment vulguin incorporar-se a la Taula 

o Mitjans de comunicació 

 

QUÍ COMUNICA. 

Entenem que comunica el GT de comunicació. Nosaltres veiem els següents rols: 

- Actualització plataforma participa. Alfons / ARC 

- Plantejament dels materials. Arcadi / Lluís 

- Portaveu pels mitjans de comunicació. Miquel / Pol 

- Elaboració llistats de necessitats de comunicació interna. Marc / Lluís 

- Xarxes socials.... Alfons / Marc / Arcadi 

 

 



 

PROPOSTA DE FULL DE RUTA I MATERIALS BÀSICS A ELABORAR. 

• Per explicar què és la Taula: 

o Tríptic 

o Powerpoint 

o Flyer 

o Plantilla pwp 

o Llistat de recursos per la premsa 
 

• Per ampliar la representació de la societat civil dins la Taula: 

o Elaboració missatge a transmetre 

o Mapeig d’actors... quí falta a la taula? 
 

• Per donar a conèixer la feina que es vagi realitzant a la taula. 

o Actualització de la plataforma participa (pla d’accions, blog, documentació,...). 

o Xarxes socials (twitter i instagram). Hem vist que ja hi ha alguns hashtags: 

#BaixEmpordà/ #cogestió / #taulacogestió / #LitoralBaixEmpordà / #TCMLBE 

o Notes de premsa i enviament als mitjans de comunicació locals. 
 

• Per compartir les notícies i informació generades o produïdes des de la feina que es 

fa dins la taula. 

o Actualització del blog del participa cada vegada que es faci alguna actuació 

rellevant. 

o Enviament a tot els membres de la Taula d’un correu explicatiu de com activar 

les notificacions. Si cal, fer una reunió informativa a tothom. 
 

• Per compartir notícies i informació que estiguin directament relacionades amb els 

objectius de la taula. 

o Actualització setmanal del blog del participa amb notícies relacionades, entre 

d’altres, ajuts que puguin ser interessants per col.laborar. 
 

• Per recuperar i fomentar la consciència col·lectiva sobre el medi ambient i el canvi 

climàtic. 

o Elaboració missatge a transmetre 

o Organització d’un esdeveniment públic (que sigui una mica disruptiu) sobre 

aquest tema 

o Coordinació amb el projecte ENGAGE (que està elaborant plans d’adaptació al 

canvi climàtic d’àrees marines protegides). 
 

• Per afavorir la comunicació interna. 

o Elaboració d’un llistat de necessitats de comunicació interna. 

o Elaboració d’un protocol de comunicació interna (Grups de Treball – resta de 

membres). 

o Crear un Grup intern dins participa pel Consell de dinamitzadors/es, on es 

puguin comunicar entre ells. 

o Enviament a tot els membres de la Taula d’un correu explicatiu de com activar 

les notificacions per tal d’assabentar-se dels continguts que es van actualitzant 

a la plataforma. Si cal, fer una reunió informativa a tothom. 
 


