
 

 

PROGRAMACIÓ DE TALLERS 
 
A continuació exposem els tallers que s’impartiran el matí del dissabte 27 de febrer de 2010 en 
el marc del 1r Congrés de Comunicació Ambiental. A mesura que els ponents confirmin 
s’actualitzarà. Versió de 6 de novembre de 2009.  
 
 
Eix A. Els bàsics de la comunicació 
 
Taller 1. Com millorar la nostra difusió? El gabine t de comunicació 
La nota de premsa, el comunicat de premsa, la base de dades de mitjans,... coneix i practica 
l’ABC comú per organitzar la comunicació d’una entitat, departament o institució.  
 
 
Taller 2. Com organitzar un acte? 
Alguns petits detalls organitzatius són els marquen la gran diferència entre un bon acte i un 
altre “del piló”. Buscarem quins són i compartirem trucs perquè la posada en escena sigui digna 
de recordar.  
 
 
Taller 3. Què expliquem als nostres col·laboradors,  socis/es i voluntaris? 
La comunicació interna és la que permet que totes les persones implicades en un projecte 
coneguin com s’està desenvolupant i el puguin explicar al seu cercle social. Aprendrem eines 
per millorar la comunicació dins de l’entitat o institució. 
 
 
Taller 4. Quines xarxes socials ens poden anar més bé? 
Facebook, Twitter, Ning, Vimeo, Delicious, Xing, You Tube, Myspace, Picassa, Slideshare, 
Flickr, etc. Deu punts per a qui les conegui totes! Quin ús té cada xarxa social? Com ens poden 
ajudar en la nostra comunicació? 
 
 
 
 
Eix B. Anem al detall  
 
Taller 5. Màrqueting democràtic 
Per posar en pràctica el màrqueting no cal tenir un pressupost astronòmic ni ser el Barça. En 
aquest taller veurem com posicionar-nos en la societat sense grans inversions.  
 
 
Taller 6. La comunicació des de les institucions 
Tenim un projecte institucional, com el fem arribar a la societat? A partir l’experiència del 
programa d’educació ambiental de la Junta d’Andalusia, veurem com utilitzar la diversitat de 
canals per aconseguir l’objectiu.  
 
 
Taller 7. La comunicació ambiental de tu a tu 



Sovint fem més cas al consell d’un amic que a un manual? Per què? Trobarem altres maneres 
d’arribar a la societat a través de canals de comunicació de proximitat.  
 
 
Taller 8. La difusió 2.0 
Pioners de la comunicació en línia, Canalsolidari utilitza les plataformes per sensibilitzar la 
ciutadania sobre temes socials i ambientals. Compartirem eines de mobilització i també com fer 
comunicació en positiu, animant a l’acció.  
 
 
Taller 9. Podcasting i vídeo per internet 
Arriba la revolució selfservice en la comunicació! Aprenem a crear una càpsula radiofònica i 
pengem-la a la nostra pàgina web i descobrim a fer una vídeo notícia.  
 
 
Taller 10. Comunicació interessant, gràfica interes sant 
La creativitat ha de ser la terra d’on neix la comunicació. Com podem donar la volta a un 
projecte i treure’n tot el seu suc perquè sigui atractiu?  
 
 
 
Notes: 

- Cada participant ha d’escollir dos tallers.  
- No necessàriament han de ser de diferents eixos.  
- La inscripció als tallers es farà per estricte ordre de recepció de les inscripcions.  
- En cas de no haver-hi un mínim d’inscrits en un taller, l’organització es reserva el dret 

d’anul·lar-lo. 
 
 
 
 
 
Més informació i inscripcions: 
 
Secretaria del 1r Congrés de Comunicació Ambiental 
M. 622 23 06 55 
cerclecom@centresostenibilitat.cat 
http://www.centresostenibilitat.cat  
http://congrescomunicacioambiental.wordpress.com/  
 
 
 


