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Cicle de Comunicació 
 
Engeguem durant el 2020 el primer Cicle de Comunicació Social: un conjunt de trobades 
en línia entre periodistes i entitats amb l’objectiu de fer més visible el sector associatiu en 
l’espai comunicatiu català. 
 
El Cicle té com a eix central el diàleg, debat i intercanvi de coneixement per al foment de la 
relació amb els mitjans de comunicació arran de l’impacte del coronavirus. 
 
A través de diferents trobades es fomenta la professionalització del bon periodisme entre 
les entitats i es donen eines, idees i consells per adreçar-se d’una manera efectiva al 

mitjà/periodista. 
 
Les sessions es dirigeixen als periodistes que treballen en els departaments de comunicació 
d’entitats socials i personal tècnic que, tot i no ser experts en comunicació, han assumit 
algunes tasques d’aquest lloc de treball. 

 
 
Trobades ‘Com enfortir la relació amb els mitjans en temps de COVID-19?’ 
 
TROBADA I (22/6/2020) 

MARTA COSTA-PAU, periodista diari ARA 

Comarques Gironines 

En aquesta sessió la periodista gironina Marta 
Costa-Pau ha destacat el gran repte dels 
mitjans per tal d’informar sobre una pandèmia 

que ningú coneixia, amb rigor, i contrarestant el 
silenci i les mentides. 
 

S’ha abordat com el diari Ara ha adaptat les seves rutines periodístiques per fer front al 

repte d’informar des del confinament i la relació del rotatiu amb el Tercer Sector, ressaltant 
la seva gran sensibilitat pels temes socials. 
 

Finalment,  la periodista ha donat alguns consells útils per a les entitats, destacant la 
proactivitat com a base per enfortir la seva relació amb els mitjans de comunicació. 

 

 Notícia-resum amb les intervencions més destacades 

 Cartell 

 Vídeo 

 

 
 
 

http://voluntaris.cat/marta-costa-pau-periodista-de-lara-comarques-gironines-la-relacio-de-lentitat-amb-el-mitja-ha-de-ser-sempre-proactiva/
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Cicle_comunicacio_social_FCVS_Trbada_1.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SBF0UNJFx5s
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TROBADA II (02/07/2020) 

MIGUEL GONZÁLEZ, periodista de 

Tarragona Ràdio 

El periodista Miguel González  ha exposat 
com durant la pandèmia Tarragona Ràdio 
va apostar per capgirar la programació i 

fer que tota la graella respongués a 
l’actualitat informativa, reinventant-se i 

començant a treballar amb nous mitjans i 
recursos. 

Durant el confinament, van voler continuar al costat de les entitats socials, emetent píndoles 
o reportatges per atendre les qüestions socials, sempre atents a com podien fer-los 

d’altaveu. 

Miguel González ha aconsellat a les entitats que estableixin relacions gairebé personals 

amb el periodista o la persona de referència. 

 Notícia-resum amb les intervencions més destacades 

 Cartell 

 Vídeo 

 

 
 

TROBADA III (22/09/2020) 

MARIVÍ CHACÓN, comunicadora i 

presentadora de Lleida Televisió 

Chacón ha explicat com va adaptar el seu 
programa televisiu a la pandèmia amb un petit 
plató instal·lat a casa seva i com la cadena va 
procurar ser l’altaveu de la ciutadania. 

 
La presentadora ha subratllat que el més 

important és cuidar molt els contactes sense fer-se pesat ni insistent. Per això, ha 
recomanat intentar quedar físicament amb els periodistes, creant un vincle professional 

sigui per telèfon o por Whatsapp. Així mateix, va aconsellar la necessitat de vendre el tema 
per enamorar el periodista i la importància de cuidar els petits mitjans de comunicació. 
 

 Notícia-resum amb les intervencions més destacades 

 Cartell 

 

 

http://voluntaris.cat/miguel-gonzalez-lentitat-ha-destablir-una-relacio-gairebe-personal-amb-el-periodista/
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Cicle_comunicacio_social_trobada2.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=SquyHs7K9l4
http://voluntaris.cat/marivi-chacon-les-entitats-socials-heu-de-saber-vendre-el-tema-perque-els-periodistes-ens-enamorem/
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Cicle_comunicacio_social_trobada3.jpg
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TROBADA IV (29/10/2020) 

MÍRIAM VILA, cap de la secció de societat a 

la redacció d’informatius de TV3 

La periodista va iniciar la trobada donant a 
conèixer la situació de la secció de societat de la 
seva redacció, marcada per un procés de canvi 
en la gestió humana i periodística. Vila va afirmar 
que tant les entrevistes com les reunions 

telemàtiques continuaran fent-se després de la pandèmia. En aquesta línia, va expressar 
que amb la Covid-19 ha prevalgut la importància de la informació per davant de la 
qualitat de la imatge. 

 
La cap de societat de TV3 va animar a les entitats a aconseguir el seu lloc a l’escaleta a 
través de les històries. Després de parlar sobre el canvi de les fonts d’informació i com el 
periodisme es dirigeix cap a una agenda més lliure, va destacar la tendència i predomini 
actual de la generació de temes propis per damunt de les rodes de premsa. “Una història 
que prové d’una entitat social té més èxit entre l’audiència i és més propera”, va 

expressar la periodista, que va afegir que són les històries les que fan que la gent s’enganxi 
a les xarxes socials. 
 

 Notícia-resum amb les intervencions més destacades 

 Cartell 

 Vídeo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://voluntaris.cat/miriam-vila-una-historia-que-prove-duna-entitat-social-te-mes-exit-entre-laudiencia-i-es-mes-propera/
http://voluntaris.cat/wp-content/uploads/Cicle_comunicacio_social_trobada4.jpg
http://voluntaris.cat/portfolio/cicle-de-comunicacio-social-iv-trobada-fcvs/

