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1. INTRODUCCIÓ
Aquest estudi dona resposta a la invitació i posterior adjudicació per part de
l’Ajuntament de Torelló a l’empresa ACRÒNIM.
Seguint la petició de l’Ajuntament de Torelló aquestes Bases Estratègiques
de Comunicació responen a la voluntat del mateix de determinar unes línies
estratègiques de treball en matèria de comunicació que permetin definir un
conjunt d’actuacions referent al relat del municipi. L’objectiu principal d’aquest
estudi de comunicació és facilitar, conduir i crear l’elaboració d’unes Bases
Estratègiques de Comunicació per a un relat de Torelló des de l’Ajuntament, que
integri una sèrie de mesures transversals de comunicació, del que anomenem
una comunicació de 360 graus.
Durant l’elaboració de les Bases Estratègiques de Comunicació de l’Ajuntament
de Torelló s’ha produït la pandèmia de la COVID19. Aquesta crisi sanitària que
ha irromput en el període de recerca ha fet que s’hagi ampliat l’anàlisi més enllà
del primer trimestre de 2020, per tal de no condicionar un anàlisi objectivable:
d’1 de gener a 31 de maig de 2020.
En les Bases Estratègiques de Comunicació hem volgut anar més enllà d’una
bona política de difusió als mitjans de comunicació o de la gestió de continguts
en els diferents canals per intentar oferir una imatge positiva de l’administració.
Ara és imprescindible escoltar el ciutadà i relacionar-s’hi de manera constant
per saber què diu i què necessita, sent conscients del rol rellevant que té sobre
la marca pública de l’Administració. Cada petita actuació compta per guanyar
la confiança ciutadana.
El projecte està estructurat en dues parts que es desenvolupen a continuació:
1. Una primera part d’investigació i diagnosi.
2. La segona part de definició d’objectius, estratègia i actuacions de
desenvolupament de la Comunicació.
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PART 1.
INVESTIGACIÓ I
DIAGNOSI

F: AJUNTAMENT DE TORELLÓ

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ

7

2. LES PARTS
2.1 PART 1 ESTUDI GENERAL
2.1.1. INVESTIGACIÓ I DIAGNOSI
La recerca i l’anàlisi són primordials per tenir una visió global de la marca de
l’Ajuntament de Torelló i el seu posicionament. Dedicar temps a realitzar aquesta
investigació ens permetrà considerar els diferents elements que poden afectar
a la institució o la marca.

2.1.2. PERFIL GENERAL DEL MUNICIPI
Torelló

és un municipi a la comarca
d’Osona, situat a la confluència dels
rius Ges i Ter, a la Plana de Vic. Té una
superfície de 13,48km2. Es troba dins
la comarca, sense ús administratiu,
de la Vall del Ges, juntament amb els
municipis de Sant Vicenç de Torelló i
Sant Pere de Torelló.
És un municipi que capta i reté
població.
L’evolució
demogràfica
és creixent. Actualment té 14.347
habitants i no té una demografia molt
envellida:
De 0 a 14 anys 		
De 15 a 64 anys		
De 65 a 84 anys
De 85 anys i més

2297
9.278
2.243
519

A mitjan segle XIX s’inicià una
important activitat industrial, sobretot
tèxtil, la qual es va desenvolupar
gràcies a l’aprofitament del riu Ter.
Aquest fet va comportar un creixement
econòmic i demogràfic notable. Hi ha

un percentatge de la població que es
dedica a l’explotació agrària i ramadera,
però el desenvolupament de la
indústria tèxtil a la zona va impulsar
l’activitat del metall, que avui és la
que té més dimensió en el municipi i
en la zona de la vall del Ges . Es calcula
que un terç de la població activa
local treballa en aquesta indústria,
internacionalment reconeguda per
la seva producció de matrius, motllos
i utillatge, especialment de taps, per
envasar perfums i cremes del sector
de la perfumeria i la cosmètica.
Les
comunicacions
han
estat
millorades, mitjançant la realització
de l’autovia C-17, que uneix Barcelona
i Ripoll i la C-37, que uneix Vic amb
Olot. També hi ha una estació de tren
de la línia Barcelona-Puigcerdà, de
via única.
La vegetació és escassa al municipi,
degut a l’ús agrícola, urbà i industrial
del terreny, però en les riberes dels
rius és existent i creixen diferents
espècies.
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Torelló és una població amb una gran
quantitat d’esdeveniments populars i
culturals reconeguts. Compten amb
l’exitós Carnaval de Terra Endins, el
Festival de cinema de muntanya,
que és de projecció internacional; el

Mercat del Trasto, el Festus, el cap
de setmana on es programen una
gran varietat d’actes culturals, l’Aplec
de Rocaprevera o la Festa Major que
s’escau el dia 1 d’agost diada de Sant
Feliu.

2.1.3. RECERCA I ANÀLISI
L’àrea de comunicació està adscrita a l’Alcaldia i compta amb un tècnic de
comunicació, que és el responsable de comunicació. Excepcionalment, aquest
darrer any, s’ha comptat amb el suport, durant 6 mesos, d’un altre tècnic de
comunicació. En l’evolució de l’estudi observarem la rellevància d’implementar
a l’Ajuntament una cultura organitzativa de coordinació de la comunicació i
una visió de 360º.

1. INTRANET
Hi ha una Intranet que difon notícies d’interès per als
treballadors, sobretot de tipus tècnic o relacionat amb els
recursos humans.

2. NEWSLETTER
S’elabora una Newsletter un cop per setmana. Actualment
té 443 subscriptors.
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3. XARXES SOCIALS
L’Ajuntament disposa d’una Guia d’Usos i Pautes de Gestió de Comptes,
elaborada l’any 2017. És una bona base d’usuabilitat per a les xarxes socials que
caldria actualitzar, arran de les novetats introduïdes en la gestió de xarxes en el
període 2017-2020.
La Guia d’Usos i Pautes de Gestió de Comptes ha de recollir, com el seu nom
indica, la governança comunicativa sobre la informació de servei ciutadà, les
iniciatives municipals, l’atenció ciutadana, la difusió municipal i de pluralitat
política.
L’ens municipal està present a Facebook amb 7 pàgines institucionals.
1. La pàgina Promoció Econòmica Ajuntament de Torelló, amb 1.800 seguidors.
2. La pàgina Torelló Jove, amb 1.700 seguidors.
3. La pàgina La Piscina de Torelló, amb 4.100 seguidors.
4. La pàgina de Ràdio Ona amb 3.200 seguidors.
5. La pàgina Teatre Cirvianum, amb 1.384 seguidors.
6. La pàgina Festus Festival, amb 5.983 seguidors.
7. La pàgina Biblioteca Torelló, amb 1.300 seguidors.
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L’Ajuntament està present a Twitter amb 15 comptes institucionals.
1. El compte oficial de l’Ajuntament de Torelló, https://twitter.com/AjTorello,
amb 2.672 seguidors i seguint 289 perfils.
2. El compte de Torelló Jove, https://twitter.com/torellojove, amb 953 seguidors
i seguint 616 perfils.
3. El compte de la regidoria de Comerç, https://twitter.com/ComercTorello,
amb 154 seguidors i seguint 92 perfils.
4. El compte de la Biblioteques de Torelló, https://twitter.com/BibsTorello,
amb 855 seguidors i seguint 843 perfils.
5. El compte del Festus, el festival jove d’arts al carrer, https://twitter.com/
Festusfestival, amb 2.184 seguidors i seguint 1.803 perfils.
6. El compte del Teatre Cirvianum, https://twitter.com/Teatrecirvianum, amb
2.206 seguidors i seguint 2.085 perfils.
7. El compte de l’Arxiu Municipal, https://twitter.com/ArxiudeTorello, amb 616
seguidors i seguint 569 perfils.
8. El compte dels Agents Cívics, https://twitter.com/civismetorello, amb 433
seguidors i seguint 440 perfils. Inactiu.
9. El compte de la Festa Major de Torelló, https://twitter.com/FMajorTorello,
amb 439 seguidors i seguint 141 perfils.
10. El compte de Torelló Esports, https://twitter.com/torelloesports, amb 246
seguidors i seguint 101 perfils.
11. El compte Units per Educar, https://twitter.com/unitsxeducar, amb 233
seguidors i seguint 83 perfils.
12. El compte twitter de l’Escola Municipal de Música, https://twitter.com/
EMMTorello, amb 60 seguidors i seguint a 32 perfil.
13. El compte de Ràdio Ona, https://twitter.com/radioonatorello, amb 1.368
seguidors i seguint a 432 perfils.
14. El compte de Promoció Econòmica, https://twitter.com/TORELLO2punt0,
amb 572 seguidors i seguint a 194 perfils.
15. El compte de la Piscina Municipal, https://twitter.com/PiscinaTorello, amb
119 seguidors i seguint 82 perfils.
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L’Ajuntament de Torelló està present a Youtube amb un perfil
institucional, obert recentment, i el perfil d’Units per Educar.
Tanmateix, Festus també compta amb un perfil a Youtube i un
perfil a Vimeo.

L’Ajuntament de Torelló té 5 comptes a Instagram.
1. El compte de Torelló Jove, @torellojove, amb 576 seguidors i seguint a 694
perfils.
2. El compte d’Units per Educar, @unitspereducar, amb 209 seguidors i seguint
a 31 perfils.
3. El compte de Festa Major de Torelló, @festamajortorello amb 442 seguidors
i seguint 79 perfils.
4. El compte del Teatre Cirvianum, @teatrecirvianum amb 1087 seguidors i
seguint 160 perfils.
5. El compte de Ràdio Ona, @radioona amb 579 seguidors i seguint 578 perfils.
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4. ELS WEBS

L’Ajuntament té 9 pàgines web.
1. La pàgina web de l’Ajuntament de Torelló, www.ajtorello.cat. També existeix
el domini web www.torello.cat que redirecciona a www.ajtorello.cat.

16

FD ACRÒNIM S.L. / www.acronim.cat

2. La pàgina web de la Festa Major,
www.festamajortorello.cat.

3. La pàgina web Units per Educar,
www.unitsxeducar.cat.

5. La pàgina web del Museu de la
Torneria, www.museudelatorneria.
cat.

6. La pàgina web de Festus,
festival d’arts al carrer, www.
festusfestival.cat.
7. La pàgina web del Teatre Cirvianum,
www.teatrecirvianum.cat.

4. La pàgina web Torelló Jove, www.
torellojove.cat.

8. La
pàgina
Beca
Segimon
Serrallona
és
una
pàgina
d’aterratge,
www.torello.cat/
becasegimonserrallonga
9. La pàgina web de Ràdio Ona,
www.radioona.com.
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5. TELEGRAM

9. RÀDIO MUNICIPAL

L’Ajuntament de Torelló té un canal
de Telegram, amb 1.475 subscriptors.

La
Ràdio
Ona, és l’emissora
municipal de Torelló. Hereva d’un
llegat radiofònic local que es remunta
al 1950, la Ràdio Ona -aleshores
Ràdio Ona Juvenil- va començar
les seves emissions el 1980. La ràdio
municipal té el seu propi àmbit de
gestió i funcionament.
Compta
amb un Consell de Participació
Ciutadana presidit per l’Alcalde i
integrat per regidors de la corporació
i representants de la societat civil.

10. TELEVISIÓ
L’Ajuntament no compta amb una
televisió municipal.
11. MOBILIARI URBÀ
6. WHATS APP
L’Ajuntament no disposa de Whats
App com a canal de comunicació
amb la ciutadania.
7. APLICACIÓ MÒBIL
L’Ajuntament de Torelló no disposa
d’una App del municipi.
8. BUTLLETÍ MUNICIPAL
L’Ajuntament no compta amb un
Butlletí municipal, actualment.

L’Ajuntament
sí
compta
amb
elements urbans que generen o
poden generar publicitat municipal,
com poden ser opis, marquesines,
entre d’altres.
12. LA PRESÈNCIA ALS MITJANS DE
COMUNICACIÓ
La presència de les iniciatives i
actuacions de l’Ajuntament de
Torelló en els mitjans de comunicació
contribueix a difondre la tasca
que s’està duent a terme des de la
institució. L’àrea de comunicació té
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una relació fluïda amb els mitjans
de comunicació locals i comarcals.
S’envien notes de premsa en una
periodicitat diària.
•

PUBLICACIONS Diaris i revistes
d’àmbit local i comarcal on el
municipi hi té presència: El9Nou,
Setmanari Torelló, Setmanari
Més Osona, Setmanari Reclam.

•

RÀDIOS Emissores d’àmbit local
i comarcal on el municipi hi
té presència. El9FM, RAC 1 (en
desconnexió), Ràdio Olot, Ràdio
Ona.

•

TELEVISIONS
Presència
de
televisions privades d’àmbit local o
comarcal: El9TV, Canal Taronja.

•

MITJANS
DIGITALS
Mitjans
informatius digitals d’àmbit local
i comarcal on el municipi hi té
presència: Osona.com i diversos
mitjans de televisió i premsa que
tenen pàgina web.

13. PRESSUPOST DE COMUNICACIÓ
Segons
les
dades
públiques
proporcionades en el web del
consistori, agafant de referència les
de 2019, l’Ajuntament destina 18.372€
a publicitat i 49.845€ a la producció
de material. A Ràdio Ona es destina
33.649€. El pressupost total dedicat
a la comunicació va ser de 101.867€.
Aquest pressupost no inclou els sous
de les persones que desenvolupen
aquestes tasques.

14. LA NOTORIETAT DE MARCA
Per analitzar la notorietat de marca,
hem monitoritzat una sèrie de
paraules claus al llarg dels últims cinc
mesos. Concretament de l’1 de gener
al 31 de maig del 2020.
Aquestes paraules claus, ordenades
alfabèticament, són les següents:

DDAgents Cívics Torelló
DDAjuntament de Torelló
DDAlcaldia Torelló
DDAlcalde de Torelló
DDArxiu Municipal de Torelló
DDBiblioteques de Torelló
DDComerç Torelló
DDFesta Major de Torelló,
DDMarçal Ortuño,
DDNotícies Torelló
DDRàdio Ona,
DDSeu Electrònica Torelló
DDTeatre Cirvianum
DDTràmits Torelló
DDTorelló
DDUnits per Educar
Les paraules claus, coincideixen amb
alguns dels mitjans o temàtiques
usades pel consistori, analitzades
prèviament.
Cal tenir en compte, que aquest
estudi s’ha realitzat al llarg dels
mesos de confinament i algunes de
les dades exposades es poden veure
alterades pel comportament diferent
dels hàbits d’ús d’internet.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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Aquestes paraules claus han generat a la xarxa un total de 3.428 posts.

Distribuides a les xarxes amb els següents percentatges: Facebook 342
publicacions recopilades, Twitter 2.579 publicacions recopilades i Instagram
507 publicacions recopilades.
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Anàlisi de les publicacions per gènere: 57,45% homes i 42,55% dones.

Si analitzem amb les mètriques de sentiment a partir de creuar diferents
algoritmes obtenim la següent estadística: 54,52 % d’interaccions són neutres,
el 20,25 % d’interaccions són positives i el 25,23 % són negatives.
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Anàlisi de cerques per paraula clau Torelló a Google els últims 5 anys:

TOP CERQUES
TORELLÓ
SANT PERE DE TORELLÓ
VIC
INSTITUT ESCOLA MARTA MATA
SANT VICENÇ DE TORELLÓ
CARNAVAL
DENOMINACIÓ D'ORIGEN CAVA
MANLLEU
FESTA MAJOR
MANLLEU
LA PISCINA
OSONA
SANTUARI DE BELLMUNT
DEIXALLERIA
CF TORELLÓ

Gràfica de cerques temporals de les citades paraules clau:

21
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PART 2.
OBJECTIUS I
ESTRATÈGIA
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Les actuals Bases Estratègiques de Comunicació son una eina de treball que
ens permeten definir l’horitzó de l’acció municipal. Ens defineix una mirada
a llarg termini i ens facilita ordenar els recursos i desenvolupar una estratègia
global per a tots els departaments.

2.2.1. A QUI ENS DIRIGIM?
El públic objectiu és aquell al qual
van adreçats els nostres esforços
de comunicació; per aquest motiu,
és necessari conèixer-lo perquè
les accions de comunicació siguin
eficients. És en aquest sentit, que
és bo que l’Ajuntament, en la
mesura que compti amb aquesta
informació, pugui analitzar el grup
d’edat, la renda, preferències o
hàbits, quins mitjans fan servir per
mantenir-se informats, interessos

generals i particulars en relació amb
l’Ajuntament, entre d’altres.
La seva definició és clau per a
l’organització de la comunicació, per a
l’elecció dels canals i per a la definició
de l’estratègia. En les presents Bases
Estratègiques
de
Comunicació
definim dos grans públics objectius,
que amb l’anàlisi més detallat de
dades poden emanar altres públics
objectius més concrets.

2.2.1.1. EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT
Totes les persones que treballen a l’ajuntament s’han de sentir partícips d’un
projecte de municipi i d’una determinada cultura organitzativa que estimuli la
implicació, la innovació i la voluntat de servei a la ciutadania.
Cal que disposin d’informació municipal actualitzada per tal de millorar
l’atenció que fan a la ciutadania, així com en els seus entorns més propers.
L’Ajuntament ha d’establir vincles informatius de diversa naturalesa entre les
pròpies parts, ja sigui des de l’equip de govern als treballadors, com a la inversa,
o entre els diferents departaments.
Cal construir una comunicació interna pensada per aquest públic que permeti
organitzar i millorar l’intercanvi d’informació entre àrees, evitant que cada
departament o personal d’una regidoria operi com bombolles aïllades de la
resta de l’Ajuntament.
2.2.1.2. LA CIUTADANIA
La comunicació externa de l’Ajuntament ha d’anar pautada per una identitat
corporativa, manifestada en detalls estètics, com poden ser els logotips, els colors,
la tipografia, entre d’altres, però també per unes directrius de comunicació
estratègiques que s’han d’englobar en el marc d’un relat de municipi.
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L’Ajuntament té públics que per una especificitat concreta de rellevància
qualitativa o quantitativa poden requerir una comunicació específica, com
poden ser: els proveïdors de l’Ajuntament, el teixit associatiu, els sectors
productius, la comunitat educativa, entre d’altres. Si s’empra aquesta
comunicació específica s’ha de fer sempre en el marc d’un relat del municipi i
sota una imatge corporativa.
Torelló té una població de 14.347
habitants, de les quals tres quartes
parts, pels perfils d’edat, haurien de
formar part d’alguna xarxa social.
Segons l’estudi de l’Observatori
Socioeconòmic d’Osona, Torelló
compta amb 9.144 habitants de
16 a 64 anys. I això s’ha de tenir en
compte a l’hora de decidir com i
per quins canals ha de comunicar
l’Ajuntament.
De 0 a 14 anys 		
De 15 a 64 anys		
De 65 a 84 anys
De 85 anys i més

2297
9.278
2.243
519

Així, en l’estudi del Centre d’Estudis
d’Opinió (CEO) [1] del Govern de la
Generalitat sobre les xarxes socials,
es determina que l’ús del telèfon

mòbil està àmpliament estès entre
la població catalana. 9 de cada 10
persones l’utilitzen per fer trucades.
3 de cada 4 persones utilitzen el
correu electrònic. Gairebé 8 de cada
10 ciutadans utilitzen programes
de missatgeria instantània com el
WhatsApp i gairebé 6 de cada 10
fan ús de les xarxes socials virtuals.
La freqüència majoritària pel que fa
a l’ús d’aplicacions de missatgeria
instantània és, per 2 de cada 3 persones,
de diverses vegades al dia. 1 de cada 4
ciutadans les consulta contínuament.
L’aplicació de missatgeria instantània
més utilitzada és WhatsApp. Pel que
fa l’ús de les xarxes socials, 4 de cada
10 persones es connecten més d’una
vegada al dia a les xarxes socials i 3
de cada 10 ho fan una vegada al dia.
La principal xarxa social és Facebook,
la qual és utilitzada per 8 de cada 10
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persones dels qui tenen perfil a les
xarxes socials. A banda de relacionarse diàriament, dels diferents mitjans
de comunicació que es podrien fer
servir, el més habitual és utilitzar
el telèfon mòbil i aplicacions com
el WhatsApp i similars. [1] Autora:
Núria Garcia Garcia, 02/2016. Xarxes
socials i política catalana.
D’altra banda, un estudi també
del Centre d’Estudis d’Opinió [2]
conclou que els catalans per formarse una opinió sobre qualsevol tema o
informar-se de temes locals, escullen
internet per fer-ho. Entre els més
joves de 50 anys, internet és el canal
preferit tant per informar-se com per
entretenir-se i formar-se una opinió.
Una de cada quatre persones hi
navega més de 3 hores al dia, i el 40%
dels joves ho fa més de quatre hores.
El telèfon mòbil és el dispositiu més
utilitzat (88,5%) per accedir a internet
entre totes les franges d’edat. [2]
6/2019. Enquesta del CEO per al
Consell Audiovisual de Catalunya.
Consum i percepcions dels mitjans
audiovisuals a Catalunya.
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Per què exposem aquestes dades?
El fet de no disposar d’unes dades
específiques sobre el perfil i les
preferències de la població de Torelló,
aquestes dades que hem compartit
ens permeten llegir les tendències i
determinar els canals més adequats
per comunicar. El ciutadà ha de
poder portar l’Ajuntament de
Torelló a la butxaca. Cal evolucionar
cap a una convergència digital per
establir una relació de connectivitat
entre la ciutadania i l’Ajuntament.
Això no ha d’excloure altres canals de
comunicació per accedir a una part
important de la població, bàsicament
d’avançada edat. Però la majoria de
la població a la que es dirigiran les
accions de comunicació tenen de 16 a
64 anys (9.144 persones).
En aquest sentit, per fer una
comunicació més personalitzada, es
recomana utilitzar les eines d’anàlisi
que tenen les pròpies xarxes socials
i que permet obtenir estadístiques
sobre l’edat, sexe i ubicació de
l’audiència per així poder construir
millor l’estratègia comunicativa.
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2.2.2 OBJECTIUS
2.2.2.1. VISIÓ ESTRATÈGICA, OBJECTIUS ESTRATÈGICS I LÍNIES D’ACTUACIÓ
Línies de treball que emanen de cada objectiu estratègic per tal d’assolir-lo.

VISIÓ ESTRATÈGICA

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

LÍNIES D’ACTUACIÓ
Comunicació del mandat (PAM)
Relat del municipi
La marca Torelló

TREBALLEM LA COMUNICACIÓ I LA
IMATGE DE MARCA DE TORELLÓ

La publicitat i compra de mitjans
La gestió dels mitjans
Xarxes socials
Canals de missatgeria
Webs municipals
Ràdio Ona

VOLEM UN MUNICIPI
MODERN, ACTIU I DINÀMIC:
UN POBLE VIU

L’ajuntament a la butxaca ciutadà
Informació en paper
L’avaluació

La proximitat del treballador/a

ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA
COMUNICACIÓ

Apoderar la comunicació
Publicitat urbana
L’avaluació
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2.2.2.2.
1.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

TREBALLEM LA COMUNICACIÓ I LA IMATGE
DE MARCA DE TORELLÓ

Les accions que tot seguit compartim alineen la comunicació del mandat
(el PAM), el relat del municipi, la marca de Torelló, la gestió de la publicitat i
compra de mitjans, la gestió de premsa, l’univers de les xarxes socials, els canals
de missatgeria, els webs municipals, Ràdio Ona, l’evolució de l’Ajuntament a la
butxaca del ciutadà, la informació en paper i l’avaluació.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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1.1. EL RELAT DEL PAM, PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL

El Pla d’Actuació Municipal defineix la missió, la visió i els valors següents, pel
mandat que finalitza el 2023:

LA MISSIÓ
La missió de l’Ajuntament és treballar de forma transparent, eficient i propera
amb la ciutadania i el teixit associatiu per tal de garantir una bona qualitat de
vida als torellonencs i torellonenques.

LA VISIÓ
Fer de Torelló un poble viu i dinàmic, participatiu, socialment cohesionat,
amigable per viure-hi i referent al territori en serveis de qualitat i oferta
sociocultural.

ELS VALORS
DD Bon govern i transparència
DD Proximitat
DD Transversalitat
DD Eficiència i eficàcia
DD Sostenibilitat
DD Exigència
DD Participació
DD Igualtat
DD Il·lusió

PAM
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1.2. LA IDEA FORÇA DEL PAM

El PAM també determina els següents objectius estratègics:

OBJECTIUS ESTRATÈGICS

1. Avançar cap a un poble més inclusiu i que cuida a les persones vulnerables.
2. Mantenir i atraure majors oportunitats de creixement econòmic.
3. Impulsar un model de municipi més verd i sostenible.
4. Treballar per un poble net i endreçat amb uns espais públics de qualitat.
5. Potenciar un Torelló culturalment viu i socialment dinàmic i participatiu.
6. Fer de Torelló un poble que educa, acompanya i apodera al llarg i ample de la vida.
7. Garantir una administració oberta, transparent i propera.
8. Exercir el lideratge en el territori i implicar-se en les necessitats del país.
9. Fomentar la perspectiva de gènere i treballar per la igualtat de forma
transversal.

F: AJUNTAMENT DE TORELLÓ
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ATRIBUTS

De la missió, la visió, els valors i els objectius estratègics del PAM, ho resumin en
aquest 4 atributs:

DDTorelló sostenible.
DDTorelló social.
DDTorelló viu i dinàmic.
DDTorelló espai i entorn de qualitat.

“Torelló per viure-hi,
naturalment”

Aquesta idea connota:

DDL’orgull de ser de Torelló, la de l’autoestima.
DDLa capacitat de pensar en gran, sense deixar ningú enrere.
DDL’estima de sentir-se d’on un viu.
DDEl privilegi natural de l’entorn del municipi.
DDLa capacitat dels homes i dones de Torelló de situar-se en el mapa.
DDL’atracció i retenció de talent, lluny de les grans centralitats urbanes
del país.
DDLa generació de prosperitat, sent un clúster d’utillatge d’alta gama de
perfeumeria, amb un ric teixit cultural.
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1.3. . LA MARCA TORELLÓ

Evolucionar l’Ajuntament de Torelló com a marca és una de les claus
perquè l’organització aconsegueixi tenir una bona reputació, gestionant una
comunicació propera, continuada i transparent amb els seus usuaris. El treball
d’imatge visual corporativa treballada, fins ara, a l’Ajuntament se subscriu
a l’escut institucional del consistori i la seva aplicació en diferents suports,
per exemple en la papereria institucional, en les plaques de carrers, targetes
institucionals, entre d’altres. Cal crear la imatge corporativa de la marca Torelló.

L’existència d’una línia gràfica comuna d’una marca de Torelló facilitarà la
identificació, entre la ciutadania, dels serveis, activitats i actes que impulsa
l’Ajuntament. L’Ajuntament ha de posar en valor aquells serveis públics que
ofereix al ciutadà. Allò que és públic, municipal. És el ciutadà que a través de la
seva contribució els sustenta, rep els serveis i els valora a través del seu vot, cada
quatre anys, entre d’altres.
La creació de la imatge corporativa de la marca Torelló emana d’una identitat,
d’uns valors. Genera imaginari col·lectiu. Dimensiona la personalitat i la genuïtat
del municipi. Té una component de relat i de comunicació molt accentuada,
pensada per ser aplicada als perfils de les xarxes socials, anuncis de publicitat,
pàgines webs, entre d’altres. Dotar a l’Ajuntament d’una marca única clarament
recognoscible i diferenciable a ulls dels veïns i veïnes del municipi. Aquesta
uniformització de la identitat visual de l’Ajuntament no implica necessàriament
l’eliminació o prohibició de disposar de submarques sectorials, sempre i quan
es respecti l’estil i principis de la imatge gràfica principal.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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1.4. L’ESTRATÈGIA DE LA PUBLICITAT I COMPRA DE MITJANS

És important incorporar la publicitat i la compra de mitjans com un element
estratègic de la comunicació de l’Ajuntament. S’ha d’establir una política
interna centralitzada de planificació, negociació, compra, gestió i inserció de
publicitat institucional en els mitjans de comunicació on i offline per a difusió
de campanyes de comunicació de l’Ajuntament.
Convé establir cada any l’estimació de quina part del pressupost es destina a
cadascuna de les accions, i d’acord amb les prioritats que s’estableixin fer-ne
el repartiment de recursos. Cal estimar en l’Ajuntament una política única de
preus amb mitjans i proveïdors amb l’objectiu de sumar esforços i assolir millors
condicions en l’oferta final.

METODOLOGIA
En cada acció de comunicació que es vol promocionar cal desenvolupar la
metodologia següent:
1. Definir els objectius. Quin objectiu té l’acció de comunicació?
Cal que l’objectiu estigui alineat amb els valors de marca i el PAM.

2. Anàlisi de target. Conèixer el públic objectiu per seleccionar
bé els mitjans. Disposar de l’anàlitica de visites a pàgines, perfil
dels lectors, seguidors, entre d’altres. Assolir amb el mínim cost
un màxim rendiment i planificar millor la targerització dels
impactes de comunicació.

3. L’Estratègia. Què anem a comunicar i com ho anem a fer.
Tal vegada una acció de comunicació, per exemple, pot consistir
en cartelleria de paper i publicitat a Facebook, segons el perfil
concret a qui ens dirigim.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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4. Definició de mitjans. Seleccionar els mitjans més adequats.
Mitjans offline (premsa, ràdio, televisió, publicitat exterior,
revistes...) i Mitjans online (cercadors, portals digitals, xarxes
socials, adwords...).

5. Pressupost i planificació. La gestió del pressupost global de
comunicació ha d’ajudar a obtenir més impacte per menys cost.
Cal definir la durabilitat de la campanya.

6. Avaluació i seguiment. Durant la campanya, especialment si
son mitjans offline, és important avaluar i fer el seguiment del
comportament de la campanya per anar fent els canvis que es
considerin necessaris, si és el cas, per garantir els objectius de la
mateixa.
Un cop la campanya s’hagi executat és bo avaluar l’impacte de
la mateixa amb dades d’interaccions, d’audiència, de seguiment.
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1.5. ELS IMPACTES A LA PREMSA

La relació i el contacte permanent amb els mitjans de comunicació locals i
comarcals és un aspecte destacat en el dia a dia de l’Ajuntament de Torelló. En
aquest sentit, però cal establir els següents objectius:

DDL’alcalde o l’equip de govern haurien d’establir rodes de premsa semestrals

on puguin desenvolupar i donar a conèixer les actuacions i projectes força
dels propers 6 mesos vista. Cal subratllar, que les rodes de premsa tenen
una dimensió que van més enllà dels propis periodistes. També és una acció
comunicativa que difonem directament a la ciutadania a través dels mitjans
propis de l’Ajuntament (Facebook Live, Youtube, Instagram, Periscope, web
del propi Ajuntament, entre d’altres).

DDCal mantenir la dinàmica proactiva de les notes de premsa relacionades
amb la gestió municipal i l’activitat de les regidories que tinguin un caràcter
estratègic per al municipi o que es considerin d’interès més enllà de Torelló.

DDCal comptar amb una base de dades actualitzada dels mitjans de

comunicació, tant locals com nacionals. En aquest sentit, cal crear bases
de dades sectorials de mitjans nacionals, mitjans especialitzats i periodistes
prescriptors que segons quina iniciativa l’Ajuntament la pugui donar a
conèixer. Per exemple,

DDUna base de dades amb contactes de la secció Cultura dels mitjans

nacionals i periodistes de l’àmbit, en cas que es vulgui donar a conèixer
una acció cultural.

DDUna base de dades de contactes de la secció Economia dels mitjans

de comunicació nacionals i periodistes de l’àmbit, en cas que es vulgui
donar a conèixer una acció del teixit productiu de Torelló.

DDUna base de dades de contactes de la secció Medi Ambient-

Sostenibilitat i periodistes de l’àmbit, en cas que es vulgui donar a
conèixer una acció de l’Ajuntament de Torelló relacionada amb aquest
àmbit, per exemple.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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DDCal incrementar la producció de notícies d’abast estratègic i de gestió.

Difondre informacions amb vessant política, subratllant informacions
relatives a projectes i actuacions de major caràcter estratègic.

DDSeria oportú compartir les notícies publicades sobre Torelló a les xarxes

socials de l’Ajuntament, citant els periodista o el mitjà, per afavorir la
viralització del contingut. Fora bo monitoritzar el què es diu a les xarxes i
detectar qualsevol menció als mitjans de comunicació i la reacció a allò que
s’està dient sobre el poble.
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1.6. ORDENAR LA PRESÈNCIA A LES XARXES SOCIALS

Cal ordenar la presència a les xarxes socials en relació a l’interès ciutadà, amb
els objectius del PAM i no de l’estructura departamental de l’Ajuntament,
mantenint un canal principal i alguns secundaris, però seguint un criteri que
justifiqui la seva existència.

UNIVERS ACTUAL DE LES XARXES
SOCIALS DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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Així, en la mesura que sigui possible, les diferents xarxes socials sobre l’acció
municipal les ordenarem en 3 perfils: TORELLÓ, TORELLÓ ACTIVA i VIU
TORELLÓ. Això ens permetrà guanyar en contingut qualitatiu, obtenir unes
xarxes actualitzades i dinàmiques, facilitar més fàcilment la informació
ciutadana als seguidors

DDEl perfil TORELLÓ farà referència a informació prioritàriament institucional.
Informació sobre les iniciatives municipals i l’acció de govern de l’Ajuntament
i del servei al ciutadà.

DDEl perfil TORELLÓ ACTIU servirà per informar o compartir notícies vers el

teixit productiu, laboral, formatiu, de comerç, sobre polítiques de gènere,
ajuts socials, entre d’altres.

DDEl perfil VIU TORELLÓ servirà per informar de totes les activitats que passen

al municipi des de l’àmbit esportiu, educatiu, cultural, empresarial, entre
d’altres.

TORELLÓ

TORELLÓ ACTIU

VIU TORELLÓ

Els comptes de Ràdio Ona, el Teatre Cirvianum, Festus i de Biblioteques Torelló
suggerim mantenir-los amb perfil propi.
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1.7. EL POSICIONAMENT A LES XARXES. L’ÚS DELS HASHTAGS

Els hashtags, les etiquetes de metadades, permeten que l’usuari de les xarxes
socials identifiqui un tema del seu interès de forma ràpida. Gestionar bé els
hashtags permet arribar de manera més eficient al públic objectiu i estendre la
comunicació més enllà de Torelló.

DDCal posicionar les activitats de Torelló en la comarca a través de hashtags

que vagin més enllà del terme municipal de Torelló. Com per exemple:
#osona #catalunya #vic #osonaturisme #valldelges #manlleu #instaosona
#osonagram #tona #catalunyaexperience #gurb #igersosona #viutorelló,
entre d’altres.

#
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1.8. EL CANAL YOUTUBE DE TORELLÓ

YouTube s’ha convertit en una plataforma que va més enllà de la distribució de
vídeos que publiquen els mateixos usuaris. Aquest web ja és el segon cercador
més utilitzat d’internet, i això vol dir que milions de persones trien YouTube a
l’hora de buscar coses del seu interès a la xarxa.
La companyia també incorpora eines d’anàlisi perquè els usuaris puguin fer el
seguiment de la seva audiència, monitoritzar el contingut.
La oferta del canal caldria distribuir-la, com a mínim, en aquestes seccions:

DD
DD
DD
DD
DD

Govern municipal
Plenaris de l’Ajuntament
Rodes de Premsa
Campanyes institucionals
Pròximes emissions en directe
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1.9. CREAR EL FLICKR DE L’AJUNTAMENT DE TORELLÓ

La comunicació dels serveis i activitats que ofereixen els ajuntaments tot
sovint requereix d’instruments visuals complementaris per tal d’oferir tota la
informació necessària als ciutadans. L’Ajuntament ha de disposar d’una perfil
de Flickr per difondre material visual professional generat de la seva activitat i
d’accés públic. Les fotografies han de ser visualment atractives:

DDCrear el perfil de l’Ajuntament de Torelló.
DDPermetre que tot l’arxiu visual sigui de lliure accés per a la ciutadania.
DDCrear àlbums per a diferents actes:
DDLa oferta del canal caldria distribuir-la, com a mínim, en aquestes seccions,
entre d’altres:

DD

Rodes de premsa

DD

Torelló en imatges

DD

La Festa Major

DD

Torelló confinada

DD

Commemoracions
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1.10. CREAR DINÀMIQUES DE VIRALITZACIÓ

S’ha de crear una cultura entre totes les persones responsables implicades en
les xarxes socials de l’Ajuntament per tal de viralitzar els continguts, créixer en
seguidors, en contingut de qualitat i de retroalimentació entre les diferents
xarxes. Proposem:

DDLes persones que gestionen xarxes socials a l’Ajuntament de Torelló han

d’estar organitzades al voltant d’una comunitat de coneixement. Aquest
grup ha de permetre des d’idear dinàmiques a les xarxes socials fins a
compartir el contingut a viralitzar del dia, entre d’altres.

DDFer un curs de formació, destinat a les persones que han de gestionar els

comptes institucionals, per treure el millor rendiment a les xarxes socials de
l’Ajuntament.

DDCampanya a les diferents xarxes socials sobre els perfils oficials de
l’Ajuntament de Torelló perquè la gent els segueixi.

DDCampanyes de retroalimentació entre els diferents perfils de l’Ajuntament i

els diferents suports de comunicació. Per exemple compartint un vídeo del
canal Youtube, viralitzant un hashtag d’una determinada campanya, fent
quote tuits, entre d’altres.

DDActivar petites campanyes, a totes les xarxes socials, que estimulin interactuar

amb els seguidors. Campanyes d’un impacte al mes que durin al llarg de
l’any, per exemple:

DD El Pescasaps. Preguntes sobre el municipi que estiguin alineades amb
el PAM i la marca que volem traslladar de Torelló.

DD Publicar fotografies ben realitzades i amb atractiu de la Casa Espona,
actual seu de l’Ajuntament de Torelló. Fotografies de perspectives
curioses, detalls arquitectònics, de mosaics, de l’antiga usabilitat de la
casa.

DD Personatges il·lustres de la Vall del Ges. Divulgar homes i dones que

han tingut un paper significatiu en algun moment de la història del
municipi.

DD Generar hashtags amb la marca #ViuTorelló #TorellóNaturalment. O
campanyes més específiques, com per exemple, que convidin a la
gent a fer algun gest amb les mans.
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1.11. CREAR EL CALENDARI DE LES ACCIONS A COMUNICAR

Qui gestiona la comunicació ha de disposar d’un calendari d’accions de
comunicació de l’Ajuntament de Torelló:

DDCalendaritzar les accions a les xarxes socials i programar la publicació de
continguts a través de programes com Hootsuite.

DDLlistar un calendari anual amb les commemoracions dels dies internacionals
de les Nacions Unides, que es considerin oportunes, el patró local,
commemoracions de Diades catalanes, entre d’altres. Commemorar aquests
dies referenciats amb un grafisme, un GIF o un vídeo, a través de les xarxes
socials.

1.12. LA SEGURETAT D’ACCÉS ALS COMPTES INSTITUCIONALS

La persona responsable de l’Oficina de Premsa i Comunicació ha de disposar dels
noms d’usuaris i dels passwords de seguretat de tots els comptes institucionals
de l’Ajuntament de Torelló. No perquè necessàriament hagi d’accedir-hi a
gestionar-los sinó per motius de seguretat.

BASES ESTRATÈGIQUES DE COMUNICACIÓ
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1.13. PROMOCIONAR PUBLICACIONS

És rellevant que l’Ajuntament incorpori com a estratègia la promoció de
determinades publicacions a les xarxes socials. No tan sols d’aquelles
publicacions que podrien semblar més òbvies com la Festa Major, per exemple,
sinó d’aquelles publicacions que ens alineen amb el PAM.
En aquest sentit, per exemple, ens referim des d’una perspectiva de capitalitat
del nord d’Osona, targetaritzant la publicació en una determinada zona, des
d’una perspectiva de sostenibilitat, targetaritzant un determinat perfil, entre
d’altres. Les xarxes socials permeten dimensionar uns determinats missatges,
fer créixer la marca Torelló amb un baix cost econòmic i definint un determinat
públic objectiu.
Per això:

DDS’ha de fer una reserva del pressupost de comunicació destinat a aquesta fi.
DDCal establir la promoció d’aquelles accions rellevants de comunicació a les
xarxes socials que ens alineen amb el PAM, dimensionen la marca Torelló i
volem fer arribar més enllà de la ciutadania del municipi.
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1.14. RESPECTAR ELS DRETS D’AUTOR/A

Es considera l’Ajuntament de Torelló titular dels drets d’explotació dels textos,
comentaris i altres aportacions que hi ha en el contingut que difon a través de les
seves xarxes socials, a l’efecte que se’n pugui facilitar la reproducció, distribució,
comunicació pública i transformació. Pel que fa a les imatges o vídeos, cal tenir
present:

DDGarantir que les imatges de tercers que s’usen estan respectant els drets
d’autor.

DDEn cas que calgui demanar-los, optar preferiblement per llicències Creative
Commons.

DDGarantir que les imatges pròpies compten també amb els requisits necessaris,
també pel que fa a les persones que hi apareixen.

DDPreveure la correcta gestió dels drets en tots aquells procediments de

provisió de contingut informatiu que s’efectuï en el marc de l’activitat de
l’Ajuntament de Torelló.

1.15. EL CANAL DE TELEGRAM

L’Ajuntament disposa, actualment, d’un canal institucional unidireccional de
Telegram de l’Ajuntament de Torelló. En aquest sentit:

DDCreiem que pel contingut que es comparteix fora bo posar el nom
d’InfoTorelló i implementar la imatge corporativa de la marca Torelló.

DDEn aquest canal s’ha de compartir des de la informació d’emergència, com

és el cas d’ara sobre la COVID19, fins què son els pressupostos participatius,
activitats pel cap de setmana, ajuts socials, com conèixer l’activitat municipal,
entre d’altres.
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1.16. EL WEB MUNICIPAL

L’Ajuntament disposa, actualment, de 9 pàgines web. En relació a aquest arbrat
de webs proposem mantenir un web principal amb el domini www.torello.cat,
on tindria cabuda tota la informació relativa a l’acció municipal. Mantindríem
els webs amb domini propi del: Museu la Torneria, el Festus, Teatre Cirvianum i
Ràdio Ona.
Sobre el web de l’Ajuntament www.torello.cat:

DDCal un web nou amb una nova imatge corporativa, una nova organització de
mostrar els continguts des d’una perspectiva ciutadana i no departamental
i una simplificació d’allò que es mostra.

DDCal un web responsive, adaptable a qualsevol dispositiu mòbil.
DDProposem un arbrat que en el Menú hi consti:
DDEl teu Ajuntament.
DDAcció de Govern.
DDTransparència.
DDTràmits.
DDInformació administrativa.
DDL’apartat d’Acció de Govern s’ha d’estructurar en base a les línies bàsiques
del PAM i no d’una manera departamental. És a dir:

DDTorelló sostenible.
DDTorelló social.
DDTorelló viu i dinàmic.
DDTorelló espai i entorn de qualitat.
DDTorelló en el territori i el país.
DDInteracció amb els veïns i veïnes. La pàgina web de l’Ajuntament ha d’establir

mecanismes fàcils de contacte, per això suggerim que hi hagi una Bústia
Ètica i del Bon Govern, on els veïns i veïnes puguin adreçar tot allò que
considerin oportú.
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1.17. L’AJUNTAMENT EN UNA BUTXACA. L’OMNICANALITAT

L’Ajuntament ha de proporcionar una atenció ciutadana innovadora i multicanal.
L’obertura de dades, la transparència i la rendició de comptes i, d’altra banda,
la participació i col·laboració ciutadanes han de formar part de l’estratègia de
l’Ajuntament. És recomanable que hi hagi un canvi en el procés del servei. S’ha
de poder accedir a un mateix servei des de múltiples dispositius, canviant de
dispositiu i sense notar cap disrupció en el procés. I en aquesta relació multicanal,
quan una persona fa un M’agrada a qualsevol servei o interacciona a través d’un
perfil de xarxes socials, està donant una informació que l’Ajuntament ha de
gestionar i interpretar.

1.18. LA COMUNICACIÓ INSTITUCIONAL A CASA

L’Ajuntament de Torelló ha de mantenir la comunicació institucional en
format paper, amb l’objectiu de poder arribar a tota la població. Creiem que
la comunicació institucional en format paper no ha de passar necessàriament
per editar un Butlletí. En aquest sentit, creiem més oportú fer encartaments
específics segons els projectes o objectius a comunicar, per exemple:

DDMesures adoptades i projectes en actiu, el propers mesos, per fer front a la
crisi de la COVID19 i reactivar Torelló i la Vall del Ges.

DDGuia del comerç de Torelló, amb les indicacions de les botigues, servei a
domicili, bars-restaurants, Nit del Comerç, entre d’altes.

DDLa Guia verda de Torelló amb les mesures de sostenibilitat que adopta
l’Ajuntament, punts verds del municipi, circuits de reciclatge, com fer
compostatge a casa, camins verds de senderisme a l’entorn de Torelló i
zones verdes dins el municipi, entre d’altres.

En aquestes accions de comunicació han de confluir el servei útil al ciutadà,
amb els atributs de marca i els objectius del PAM.
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1.19. RÀDIO ONA

S’ha de repensar la ràdio com un servei àudiovisual. Una emissora
que sigui nativa en els diferents dispositius mòbils. Una ràdio
que ha d’evolucionar a diferents formats i formes. Generar la
programació amb formats podcast, streaming musical o en
directe a Facebook o Youtube.
La multicanalitat de l’emissió de Ràdio Ona ha de permetre ser
un aparador atractiu pel teixit cultural i productiu de la comarca,
així com per a tots els públics.

1.20. AVALUAR PER APRENDRE I MILLORAR

Totes les actuacions que hem llistat són específiques i són mesurables. I amb
aquest objectiu s’han de poder marcar uns indicadors, que depenent de les
accions, podran ser qualitatius o quantitatius.
Avaluar no significa jutjar a ningú. No aconseguir els objectius marcats es pot
deure a moltes i diverses causes i només avaluant serem capaços de detectar
aquestes causes i, el més important, establir les correccions necessàries per
a l’elaboració de les properes Bases Estratègiques de Comunicació. Avaluar
les accions s’ha d’entendre com una dinàmica de grup on no s’estableix una
jerarquia dels assistents i totes les opinions tenen el mateix valor.
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2.2.2.3.
2.

LÍNIES D’ACTUACIÓ

L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL DE LA COMUNICACIÓ

F: AJUNTAMENT DE TORELLÓ

2.1. POSAR EN VALOR EL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament de Torelló ha de transmetre amb claredat, rapidesa i eficiència
a la ciutadania les accions que es duen a terme des del Consistori. Cal tenir
present que un dels riscs de la comunicació municipal és l’incompliment de les
expectatives. El ciutadà espera que els seus dubtes siguin resolts en la major
brevetat de temps, amb una resposta que sigui convincent i resolutiva.
El personal de l’Ajuntament és el rostre més proper al ciutadà en la relació a
gestions més tècniques i administratives. Cal crear una cultura organitzativa que
posi en valor el personal de l’Ajuntament. Cal elaborar un pla de comunicació
intern que contempli:

DDMillora de la comunicació entre departaments dintre del mateix ajuntament
de manera que els primers beneficiaris i difusors d’aquests objectius de
comunicació siguin les persones que treballen a l’Ajuntament.

DDImplementar una cultura organitzativa que posi en valor el servei prestat
per les persones de l’Ajuntament.

DDCercar dinàmiques de grup on les persones que treballen a l’Ajuntament se

sentin partícips dels objectius estratègics i puguin valorar la gestió i millores
a aplicar.
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2.2. COORDINAR LA COMUNICACIÓ DES D’UNA
VISIÓ DE 360 GRAUS
DDÉs necessari apoderar la comunicació en la cultura organitzativa de

l’Ajuntament. Cal cercar una coordinació de la comunicació i una visió de 360
graus. És necessari reforçar dins de l’ens la importància de la comunicació i
donar-hi les eines de gestió pertinents. Cal apoderar l’àrea de comunicació
com un espai de confluència de necessitats, oportunitats, retroalimentació,
reconeixement de les activitats internes de tots els departaments de
l’Ajuntament. En aquest sentit:

DDCrear la Oficina de Premsa i Comunicació de l’Ajuntament de Torelló.
DDEstablir reunions de comunicació periòdiques entre els diferents
departaments, regidories i el personal que, per menor que sigui, en algun
moment desenvolupa una acció de comunicació.

DDL’equip de comunicació ha de poder exercir un rol de lideratge clar i

indiscutible quant a la fixació de les estratègies, accions i mecanismes a
utilitzar per a la difusió de cada activitat i/o esdeveniment que s’impulsi des
de la resta de departaments.

DDLa comunicació interna ha de ser una acció col·legiada entre l’àrea de
recursos humans i la Oficina de Premsa i Comunicació.

DDDeterminació de recursos. Aquest punt és especialment important.

L’Ajuntament ha de disposar, en tractar-se d’una administració pública, dels
recursos necessaris en l’àmbit de la comunicació, especialment els humans,
per acomplir la seva funció de servei, de transparència i de relació amb la
ciutadania.
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2.3. PLA DE PUBLICITAT URBANA

La publicitat integrada en el paisatge urbà, harmònic amb el seu entorn, és una
oportunitat perquè l’Ajuntament pugui traslladar determinades campanyes de
publicitat institucional que accentuïn el relat del municipi en relació els atributs
de marca i els objectius del PAM.
Opis, marquesines, connexió wifi gratuïta amb informació on es troba l’usuari,
panells o pantalles electròniques de Torelló, tòtems, entre d’altres, són elements
de suport de comunicació urbans que ens han d’ajudar a crear l’imaginari
col·lectiu del municipi. És en aquest sentit que:

DDCal calendaritzar i mapejar els diferents suports de comunicació urbana.
DDCal planificar les campanyes institucionals de l’Ajuntament tenint present
aquests suports urbans de comunicació.

DDCal aprofundir en la col·laboració o patrocini d’empreses en relació a suports

genuïns o actuals que donin un servei d’interès al ciutadà: mapa tàctil del
municipi, punts de càrrega de mòbils, connexió wifi, senyalística de camins
verds de senderisme, descàrrega d’informació sobre el barri o el poble on es
troba l’usuari, entre d’altres.
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2.4. L’AVALUACIÓ ESTRATÈGICA

L’avaluació estratègica és necessària per poder fer un seguiment del progrés de
les nostres accions, així com per poder aplicar les mesures necessàries en cas
de no obtenir els resultats desitjats. És per aquest motiu que la valoració anual
dels objectius fixats ,en el seu dia, ens ajudaran a fixar millor els objectius del
següent any i a millorar l’efectivitat de la gestió de la comunicació.
L’avaluació interna de l’Oficina de Premsa i Comunicació s’ha de fer tenint en
compte:

DDL’anàlisi de la planificació del calendari d’accions fixat a l’inici de l’any.
DDEl balanç de les prioritats fixades en el seu dia.
DDLa valoració dels objectius cronològics fixats, en el seu dia, en les diferents
accions de comunicació.

DDMesurar els resultats i l’impacte de les accions de comunicació realitzades.
DDValoració la dinàmica interna de treball i les diferents responsabilitats.
DDPreveure mesures a realitzar en el període anual que s’inicia.

COMPROMÍS AMB EL PLANETA TERRA.
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