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1- Introducció 

Xatrac és una entitat que forma part del tercer sector ambiental de Catalunya. S’entén 

per tercer sector, aquell format per les entitats sense afany de lucre. Per altra banda, 

quan es parla de primer sector “econòmic” es fa referència al sector públic i quan es 

parla de segon sector es tracta del conjunt de les empreses privades i la seva activitat 

econòmica. 

 

Així com la majoria de la gent coneix la funció de les entitats de caire social i en reconeix 

el seu paper vertebrador dins la societat, les entitats ambientals passen més 

desapercebudes. No obstant, aquestes tenen un paper fonamental en la preservació del 

patrimoni natural i de la biodiversitat i garanteixen la conservació dels béns i serveis 

ambientals dels ecosistemes, alhora que promouen el benestar i la qualitat de vida de 

les persones. 

 

És ben sabut que el món pateix un problema socioeconòmic greu amb conseqüències 

negatives ben visibles sobre la natura i els ecosistemes, alhora els recursos del planeta 

són limitats i els residus s’acumulen en excés. És per tot això que cal un plantejament 

que aposti per la sostenibilitat i són les entitats ambientals les principals implicades en 

aquest objectiu, el qual sembla haver passat a segon terme per a les principals agendes 

polítiques. Es tracta de problemes molt globals i generalitzats on resulta fàcil que es 

dilueixin les responsabilitats, afecten de manera indirecta a les persones i per tant, el 

paper de les organitzacions no governamentals, que vetllen per la salut del medi 

ambient, esdevé molt necessari.  

 

En general, quan parlem del patrimoni d’un país, s’associa ràpidament al patrimoni 

cultural o històric i rarament es pensa que la natura també té un valor patrimonial: el 

patrimoni natural. Al món anglosaxó, sembla que aquesta idea està més establerta a la 

mentalitat general i el paper de les entitats ambientals pot tenir un pes molt més 

significatiu en la conservació de la natura que a casa nostra. De fet, al nostre país, la 

majoria d’entitats no lucratives de grans dimensions dedicades al medi ambient són 

delegacions de les grans entitats anglosaxones com (Greenpeace o WWF). En contrast, 

tenim que la majoria d’entitats pròpies del nostre país són entitats petites o mitjanes, 

majoritàriament dedicades a la denúncia d’accions irrespectuoses cap al medi, ja sigui 

per part dels governs o de grans empreses. En aquests sentit, el teixit associatiu 

ambiental anglosaxó també es diferencia del nostre per tenir un paper molt més 

significatiu en camps com la recerca científica, l’educació mediambiental o la gestió 

d’espais naturals. 
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Xatrac és una d’aquestes petites entitats que gestiona La Casa del Mar, un centre 

d’interpretació de la Costa Brava on es fan activitats ambientals. Xatrac aposta per donar 

a conèixer el medi ambient i l’entorn natural proper a les persones per tal de despertar 

el seu interès i admiració. Així s’aconsegueix que aquestes estimin i vulguin protegir la 

natura i alhora estiguin a favor d’un model sostenibilista que preservi allò que els aporta 

benestar. Es tracta de petites accions locals que se sumen a un desig de transformació 

global del model actual. 

 

Precisament aquesta dedicació a la divulgació és la que diferencia a Xatrac d’altres 

entitats ambientals més abocades a la reivindicació d’accions agressives cap a la natura. 

De fet, és necessari que hi hagi tota mena d’entitats i és important que cadascuna es 

professionalitzi en allò que fa. Xatrac, des de la seva fundació, ha tingut sempre molt 

clar que el seu paper principal ha de ser la divulgació del coneixement a través 

d’activitats de tota mena, però també, dur a terme projectes de recerca i gestió, en la 

mesura que sigui possible i mirant de seguir l’exemple de les entitats angleses.  

 

Amb les activitats que Xatrac du a terme, s’aconsegueix cobrir diverses necessitats, 

alhora que s’inculca el missatge que es vol donar als participants. Revelar la màgia de la 

natura i del fons marí a infants i adults és una de les prioritats i s’aconsegueix per mitjà 

d’activitats escolars o de lleure. La natura no sols es converteix en escenari, sinó que 

descobrir el seu funcionament passa a ser el guió i fil conductor d’aquestes. 

 

Xatrac es converteix en quelcom necessari sobretot per posar en valor la natura entre 

els autòctons i visitants en un indret com Lloret de Mar, on el turisme banalitzat encara 

és el dominant. En aquest panorama encara resulta més crucial l’educació dels nens i 

joves vers la natura i el respecte perquè en el futur, tal i com diu R.Folch1, “el turisme 

només serà sostenible si aconseguim que vinguin per allò que tenim i no per allò que 

fem perquè vinguin”2. Justament, el nostre patrimoni natural és part d’allò que tenim i 

ens interessa més que mai conservar-lo i valoritzar-lo per tal de que ens diferenciï i ens 

aporti beneficis sostenibles a llarg termini. 

  

                                                           
1 Article crític al “turisme” per Ramon Folch:  

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/turisme-deleteri-ramon-folch-5665606 
 
2 Referència a l’article d’opinió de R. Folch titulat “Turisme Deleteri”) 
http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/turisme-deleteri-ramon-folch-5665606 
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En els darrers anys, Xatrac ha sabut detectar necessitats locals i s’ha fet un públic fidel 

que permet que es transmetin els valors de conservació a un nombre prou gran de 

persones. Per una banda, les escoles que necessiten fer activitats a l’aire lliure, són un 

bon exemple d’aquest públic que creix any rere any amb les visites a La Casa del Mar. 

En aquestes sortides els nens aprenen moltes coses sobre la natura i especialment sobre 

el mar i es desperta el seu interès per a la conservació d’aquests indrets.  

 

Per altra banda, per tractar-se d’un lloc turístic on la majoria dels pares treballen a 

l’estiu, tenen una gran necessitat d’ocupar els seus fills en aquest període. D’aquesta 

necessitat Xatrac ha sabut crear un dels seus principals projectes, el casal del mar, a 

través del que s’arriba a molts infants i se’ls dóna a conèixer el mar àmpliament, doncs 

la seva llarga durada permet treballar molt a fons tots els temes.  

 

 

Des de Xatrac, també es duen a terme altres activitats com el submarinisme, tallers 

familiars, paddle surf, snorkel per famílies,... Els clients o usuaris als que arriba l’entitat 

són ben diversos i les línies de treball també estan molt diferenciades. Encara que aquest 

fet dóna certes dificultats logístiques i organitzatives, alhora confereix una robustesa al 

projecte que te diversos pilars sobre els que se sustenta.  

 

L’entitat es va fundar just amb l’esclat de la crisi i, malgrat ha trobat moltes dificultats, 

ha anat creixent de manera continuada. Sempre s’ha ofert un producte i serveis de 

qualitat, moltes vegades prioritzant aquest fet al rendiment econòmic i gràcies a accions 

de voluntariat dels seus membres i integrants. Així s’ha pogut construir un projecte 

multidisciplinari ben sòlid que cada cop està més ben reconegut i que comença a ser 

capaç d’automantenir-se. 
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Actualment Xatrac compta amb el reconeixement de diverses administracions que 

validen la seva feina donant suport a les activitats, com per exemple la Diputació de 

Girona, que subvenciona les activitats escolars a través del programa Del Mar als Cims. 

Alhora, Xatrac, compta cada any amb el guardó de Centre Blau atorgat per a ADEAC, la 

mateixa entitat que dona les prestigioses Banderes Blaves a les platges. 
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1.1 - Què és Xatrac? 
 

Xatrac és una associació mediambiental sense afany de lucre fundada l’any 2008 i que 

actualment gestiona La Casa del Mar. És un centre 

d’interpretació on es promou la conservació de la natura a partir 

d’una visió integradora de tres pilars: 

·         La divulgació 

·         La investigació 

·         La gestió ambiental 

Aquestes tres línies de treball s’hibriden de manera que permeten assolir els fins 
principals de l’entitat així com els objectius específics: 

·         Promoure i formar la infància i la joventut a través dels valors de l’entitat 

·         Donar suport als col·lectius desfavorits utilitzant la natura com a eina 

·         Fomentar el desenvolupament i la pràctica de l’activitat física saludable 

·         Preservar i promoure els valors socials i culturals dins l’àmbit d’actuació 

Xatrac ha anat evolucionant i creixent en tots els sentits aquests darrers anys. Es duen a 

terme més projectes de recerca i gestió, hi ha més escoles i alumnes que imparteixen 

les activitats i, en general, cada cop són més les persones a les que arriba el missatge 

que es vol transmetre des de l’entitat. Alhora, el volum de facturació i el nombre de 

treballadors també ha anat augmentant molt amb el temps. 

Tot i que Xatrac té una clara vocació marina i els projectes que es desenvolupen estan 

centrats en aquest àmbit, també es treballa en altres àmbits tant diversos com les 

espècies invasores (mosquit tigre) o la flora i la vegetació terrestre, entre altres.  
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Organigrama i estructura de recursos humans: 

El següent organigrama no té cap variació al llarg de l’any, tot i que les persones que duen a 

terme cada rol sí poden variar:

 

L’estructura de recursos humans és molt variable al llarg de l’any, doncs el gruix 

d’activitats tenen lloc a l’estiu. Durant aquesta època de l’any hi pot haver fins a 12 o 15 

persones vinculades a l’estructura de personal de l’entitat; una persona encarregada de 

la direcció i coordinació general de l’entitat, una persona encarregada de la part 

administrativa i comptable, un parell de persones a l’àrea de comunicació i diversos 

monitors i ajudants per a les activitats de lleure. 

En termes generals, l’estructura de funcionament principal es manté tot l’any (direcció, 

secretaria i comunicació) i el nombre de monitors va variant segons el nombre de 

participants a les activitats. Per altra banda, també hi pot haver persones associades a 

projectes concrets de manera puntual o estudiants de pràctiques de diverses tipologies 

d’estudis, des de universitaris de ciències o lletres, a mòduls o cursos de lleure. 

Funcions 

Les funcions de l’entitat i de les persones implicades, són la de divulgar i tirar endavant 

els projectes de recerca i investigació. Amb tot, les activitats i projectes que es duen a 

terme tenen per objectiu últim contribuir a assolir els objectius fundacionals de l’entitat. 

Presidència i direcció
-Santi Escartin-

Departament de Comunicació
-Ariadna Peña-

Coordinació projectes de 
recerca

-Simone Mariani-

Coordinació tallers ambientals 
a La Casa del Mar
-Rubén González-

Administració i comptabilitat
-Anna Sans i 

Màbel Roselló-

Secretaria
-David Alonso-
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Activitats 

Els projectes i activitats que es duen a terme són molt diversos i estan emmarcats en 

tres línies generals. Tot i així, alguns projectes poden tocar varies línies, doncs els 

conceptes s’acaben hibridant. 

Divulgació: Es duen a terme diferents activitats de divulgació i educació amb l’objectiu 

de donar a conèixer la natura i promoure el seu respecte i estimació per part dels 

participants. Les activitats que es duen a terme són per ordre d’importància i magnitud; 

Casal del mar, sortides escolars, camps de treball i tallers puntuals. 

Gestió: Es duen a terme diversos projectes de gestió ambiental, com ara els relacionats 

amb el control dels punts de cria de mosquit tigre a les vies públiques que es fa per a la 

Diputació de Girona. També altres com donar a conèixer el manual dels hàbitats litorals 

de Catalunya, per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, que és un projecte que 

hibrida divulgació amb gestió. 

Recerca: La major part de projectes de recerca es duen a terme de manera autònoma 

des de Xatrac i/o en col·laboració amb estudiants de pràctiques, de TFG o de final de 

Màster principalment de carreres de ciències ambientals o biologia. 

Coordinació amb altres institucions, centres o empreses. 

Xatrac treballa tot sovint en coordinació amb altres entitats o institucions. Aquestes 

relacions de treball poden ser unes o altres segons si l’altra entitat fa de sòcia o de 

promotora. Per tant, segons aquest concepte podem classificar les diferents relacions 

interinstitucionals segons diferents  categories: 

1- Pel que fa a les activitats de lleure i d’educació, en la majoria de casos, Xatrac funciona 

autònomament i els usuaris són els que assumeixen el cost de les activitats. De totes 

maneres, dins aquesta línia hi ha col·laboracions més o menys permanents amb algunes 

entitats que ens porten clients permanentment, centres escolars amb els que es 

preparen de manera conjunta projectes escolars anuals, o amb altres entitats que 

cobreixen una part de les activitats i Xatrac l’altra. 

2- Hi ha un patrocinador clar que promou les activitats que Xatrac desenvolupa, ja sigui 

a través de subvencions o a través de concursos públics. La majoria d’institucions que 

podem trobar aquí són administracions públiques. En aquests tipus de modalitat de 

treball també hi pot haver col·laboradors en l’execució dels treballs. 

Xatrac, des de la seva vessant més educadora realitza una sèrie d’activitats a La Casa del 

Mar: el Casal del Mar durant els mesos d’estiu, sortides i tallers escolars a la tardor i a la 

primavera. Realitzen també activitats puntuals, algunes d’elles en col·laboració amb 

altres entitats o empreses (CEAB –Centre d’Estudis Avançats de Blanes-, Esports Stel, 

Mosquito Alert, FECYT -Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología-, etc) com 

excursions de Stand Up Paddle, snorkels a usuaris de les Vies Braves, activitats marines 
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per a trobades temàtiques (Olimpíada Estatal de Matemàtiques) o trobades educatives 

europees (Dear Project). Totes elles amb l’objectiu de protegir el nostre entorn, donant-

lo a conèixer i mostrant la seva part més encisadora. 

  

 

 

 

Xatrac col·labora alhora amb un Centre de busseig. És una sinèrgia que permet el millor 

funcionament de totes dues parts. En resulten activitats respectuoses amb el medi, amb 

continguts en Ecologia i Biologia marina combinat amb la qualitat excel·lent dels 

instructors, molt ben formats per l’escola PADI. 

 

  

Logotip de La Casa del Mar 
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2- Justificació del projecte 

El pla de comunicació és l’esquelet, la base que permet practicar una comunicació 

institucional professional. Com que la comunicació és una tasca que aborda multitud 

d’activitats, que es dirigeix a nombrosos tipus de públic i pot tenir des d’un fins a 

múltiples objectius, és fonamental organitzar-la i dur-la a la pràctica amb un marc de 

referència clar:  

 

Aquest projecte de final de grau sorgeix arrel de l’estada de pràctiques externes a l’àrea 

de Comunicació de Xatrac. Durant el període de pràctiques vaig assumir tasques de 

difusió de l’entitat. D’una banda, vaig ser l’encarregada de la creació de la nova pàgina 

web de l’entitat. I per altra banda, de la difusió d’esdeveniments i projectes als socis i 

públic, via xarxes socials i correu electrònic.  

Al tractar-se d’una associació amb poc volum de treballadors, em vaig haver d’adaptar i 

oferir el meu suport en totes aquelles feines que ho requerien. D’aquesta manera, vaig 

poder conèixer a fons cadascun dels projectes que es duien a terme i col·laborar en tot 

tipus de tasques com l’enviament de correus electrònics, trucades, elaboració de 

continguts, organització del calendari i tasques de marxandatge (samarretes, adhesius, 

vinils per al cotxe de l’associació, material de marxandatge de cara la propera 

temporada, etc.)3 

Així doncs, el fet de ser partícip de tota activitat de Xatrac, vaig detectar una mancança 

en relació a la organització de les tasques de difusió. Aquesta mancança era deguda a la 

falta d’implicació en l’àrea de comunicació ja que la persona que se n’encarregava 

assumia altres rols dins l’entitat. Si bé Xatrac es tracta d’una entitat familiar i fidel al seu 

públic, la manca de personal i múltiples tasques que cada persona ha d’assumir va fer 

que algunes tasques de comunicació quedessin més endarrerides. La pàgina web de 

Xatrac no estava actualitzada, les xarxes socials no tenien una constància i una rutina 

marcada setmanalment, la qual cosa feia trontollar la visibilitat de Xatrac al seu públic 

més proper.  

D’aquí sorgeix la iniciativa d’aquest projecte, el qual pretén ordenar tots els projectes 

que Xatrac comprèn i definir com s’ha de comunicar, quan s’ha de comunicar i de quina 

manera s’ha de fer per mantenir el seu públic fidel. 

  

                                                           
3 Consultar annexos per veure material esmentat. Pàgina 10. 
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3- Objectius  

L’objectiu principal del pla de comunicació de l’Associació Mediambiental Xatrac és 

plasmar per escrit la feina feta durant la meva estada de pràctiques amb la finalitat de 

fixar una manera de treballar de cara al futur. Amb el present pla ofereixo eines a 

l’entitat perquè siguin capaços de supervisar la optimització de l’estratègia de la imatge 

i comunicació de l’organització, així com dissenyar les línies mestres d’una gestió 

informativa i comunicativa específica. Els objectius a assolir amb aquest projecte són: 

 

• Fonamentar i afavorir la presa de decisions respecte la comunicació de l’entitat. 

• Oferir una eina per tal d’optimitzar la gestió estratègica i la imatge i la 

comunicació. 

• Potenciar i induir a una valoració positiva de l’entitat i dels seus projectes per 

part del seu públic prioritari. 

• Fixar l’ordre de les prioritats comunicatives. 

• Recollir i definir les estratègies i accions per comunicar adequadament qui és 

Xatrac i què es dedica.  

• Definir quin és el missatge que Xatrac vol fer arribar al seu públic objectiu. 

• Oferir eines a l’entitat perquè optimitzin en el futur. 

• Detectar quines són les debilitats, fortaleses, amenaces i oportunitats de l’entitat 

per tal de millorar-ne la difusió. 

• Millorar la comunicació entre el públic i l’entitat per tal d’aconseguir que el 

feedback sigui efectiu.  

• Generar confiança entre la comunitat de seguidors de l’entitat. 

• Aconseguir visibilitat en altres associacions o empreses de cara a futures 

col·laboracions o aportacions de projectes.  

• Fomentar la interacció amb els socis i seguidors mitjançant les xarxes socials.  

• Ampliar el públic del mateix sector.  

• Fixar un calendari i una rutina de tasques per tal que la comunicació de l’entitat 

sigui sempre estable.  
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4- DAFO 

L’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses, Oportunitats) és una eina d’estudi que 

ens donarà un diagnòstic sobre l’estat de l’entitat, tant a nivell intern com extern. 

L’anàlisi es fa sobre dos eixos diferenciats: 

• Nivell extern i intern: Haurem de tenir en compte aquelles amenaces o 

oportunitats que venen de fora, així com les carències o fortaleses de l’entitat a 

nivell intern. 

• Aspectes positius i negatius: Haurem de detectar tant els aspectes positius que 

internament i externament ens beneficiïn, així com els aspectes negatius que ens 

perjudiquin internament i ens amenacin externament. 

 
 

Positius Negatius 

Anàlisi 

extern 

OPORTUNITATS 

 

Societat: 

• Bona acceptació del treball de 

l'entitat per l'entorn. 

• Públic satisfet amb la feina feta i 

bones referències.  

• La ubicació permet que la bona 

qualitat de les activitats i atrau al 

públic. 

 

Administracions Públiques: 

• Al tenir experiència en projectes i 

subvencions, bona referència.  

 

Món associatiu i àmbit d'actuació: 

• Possibilitat de creació de xarxes 

amb altres associacions. 

• Bona acceptació del treball de 

l’entitat per part d’altres 

entitats/empreses/administracions. 

Col·lectiu a qui s'adreça l'acció: 

• Els socis de Xatrac poden participar 

de les decisions de l’entitat i 

participar en les acci 

 

AMENACES 

 

Administracions Públiques: 

• Dependència de l’Administració 

per rebre subvencions.  

• Dependència d’empreses per 

atorgacions de projectes. 

• Dependència de l’Ajuntament 

ja que el local no és propietat de 

Xatrac. Concessió dificulta la 

continuïtat de l’entitat.  

 

Col·lectiu a qui s'adreça l'acció: 

• Poc interès global en el medi 

ambient. Com que el producte 

no ven, cal detectar necessitats, 

cobrir-les i aprofitar per 

difondre el missatge.  
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Anàlisi 

intern 

FORTALESES 

 

Estructura/organització: 

• Flexibilitat horària i de treball. 

• Lloc de treball molt òptim. 

 

Treball amb col·lectiu a qui s'adreça l'acció 

de l'entitat: 

• Xatrac ofereix un producte de 

qualitat. 

• Servei professional (casal). 

 

Dinàmica de l'equip: 

 

• Bon ambient de treball. 

• Espai de treball compartit, el que 

afavoreix en l’efectivitat de les 

hores de feina. 

 

DEBILITATS 

 

Estructura/organització: 

• Eficiència en logístiques 

organitzatives. 

• Abastar tantes activitats de 

temàtica diferent, costa 

adaptar-se a nivell de personal i 

d’espai. 

• Situació apartada i difícil de 

trobar, dificulta transport, 

proveïdors, comunicacions 

(llum, aigua, Internet, etc. 

• A nivell econòmic, prioritzen 

qualitat a rendibilitat 

econòmica. 

 

Treball amb col·lectiu a qui s'adreça 

l'acció de l'entitat: 

• Oferir un producte de qualitat 

vol dir apujar preu, no es valora 

aquesta qualitat.  

Dinàmica de l'equip: 

• Massa flexibilitat, pot 

comportar un excés de 

confiança.  
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5- Definició del públic objectiu 

Dins el marc de la difusió del medi ambient, l’activitat de Xatrac és ben diversa i cadascun 

dels projectes que es duen a terme estan enfocats a un tipus de públic ben diferent que 

varia segons l’activitat de la qual parlem. De manera general, el rang d’edat al qual es 

vol dirigir és a homes i dones a partir dels 20 anys, però el fet d’abastar tantes 

temàtiques de projectes, d’una banda, dificulta la difusió a cada públic en concret i 

alhora, permet a l’entitat incrementar el nombre i rang de persones interessades en la 

seva tasca. Així doncs, podríem analitzar el públic objectiu de Xatrac segons el projecte 

o activitat de la qual parlem: 

 

• Pel que fa als projectes de divulgació, el públic al qual es dirigeixen la major part 

d’activitats són famílies (tallers puntuals per a famílies), nens i jovent (casal del 

mar, camps de treball), escoles (sortides escolars) i persones interessades en 

conèixer més a fons el nostre entorn natural. 

 

• Respecte els projectes de gestió i recerca, el públic objectiu al qual es pretén 

arribar són centres de recerca o investigació, administracions públiques, àrees 

de medi ambient d’ajuntaments i institucions interessades en la conservació del 

medi (Institucions públiques - Diputació de Girona i Tarragona-, Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, etc. 

 

 

 

Els resultats de les estadístiques de la pàgina de Facebook de l’entitat, mostren que el 

60% dels seguidors són dones, mentre que un 38% són homes. A més, els seguidors que 

mostren major interès en les publicacions de la pàgina comprenen la franja dels 25 als 

44 anys, la qual cosa significa que es compleix l’objectiu de l’associació. 

Gràfic extret de la Pàgina de Facebook de l'entitat 
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6- El missatge 

Un cop definit quin és el públic al qual ens volem dirigir, hem de crear un missatge que 

sigui acord amb l’estil i to comunicatiu d’aquell col·lectiu de persones. Cal tenir en 

compte de quina manera volem que arribi aquest missatge i s’ha de ser molt clar i 

directe. 

Tal i com s’esmenta anteriorment, el públic al qual Xatrac es dirigeix és molt divers, per 

tant , el missatge varia segons el projecte del qual parlem.  

Si ens referim a activitats escolars o de 

lleure, partim de la idea que Xatrac pretén 

ensenyar a descobrir la màgia de la natura i 

del fons marí a infants i adults. Per tant, ens 

interessa molt que el missatge arribi a 

famílies, doncs augmentarem nombre de 

participants del casal, camp de treball, etc. 

Per tant, és benefici directe. L’estil que 

utilitzem en els missatges a aquest tipus de 

públic és formal, però proper, optant per una 

publicitat molt visual en forma de cartells 

digitals, textos amens on hi predomina el 

llenguatge amè i entenedor. El públic 

necessita que se li expliqui, de manera 

entenedora, de què van els projectes que 

Xatrac duu a terme, amb la finalitat d’ampliar el seu coneixement respecte l’entitat i 

encuriosir-lo perquè ens visiti o demani informació sobre els nostres serveis.  

 

Pel que fa a projectes de divulgació, gestió ambiental o recerca, Xatrac utilitza el 

llenguatge científic, més específic per a centres d’investigació o de recerca. El públic sap 

i comprèn tot allò que li volem mostrar.  

Cal difondre tots i cadascun dels 

projectes en curs, tenint en compte que 

difondre els projectes afecta a Xatrac de 

manera indirecta, perquè no ofereix 

feina ni cap ajuda en el projecte. Però a 

la llarga pot ser necessari per arribar a 

orelles de molta gent i que s’interessin 

per col·laborar amb l’entitat.  

 

Tot i que Xatrac no du a terme accions de reivindicació, en algun cas en concret, l’entitat 

s’ha vist obligada a fer difusió d’actes que estan en contra els criteris i valors de 
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l’associació. En aquestes accions de reivindicació, el missatge ha hagut de ser clar, 

entenedor per tal que no se’n faci una interpretació errònia.  
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7- Estratègia i accions  

Per dur a terme estratègies de comunicació, cal conèixer quines són les accions que es 

duen a terme a l’entitat. A partir d’aquestes, triarem de quina manera arribarem als 

objectius marcats. L’estratègia principal de Xatrac és crear una comunitat entorn 

l’estudi i difusió del medi ambiental. La manera més efectiva per aconseguir que la 

població participi d’aquestes activitats és mitjançant accions com tallers, activitats en la 

natura, etc. Per captar el públic i crear una comunitat real, l’entitat pretén mantenir una 

relació propera amb seu públic objectiu mitjançant les xarxes socials. Per aconseguir-ho, 

he analitzat quin era el mitjà més adient per difondre-la segons el públic al qual em 

dirigís. Les xarxes socials utilitzades per l’entitat han estat Facebook i Twitter. 

Donat que cada usuari de Facebook, a la seva pàgina principal o timeline, veu les últimes 

publicacions dels comptes o usuaris que segueix, ordenades en temps real d’acord al 

moment de la seva publicació, s’ha de tenir un ordre, o millor dit una estratègia perquè 

les nostres publicacions tinguin millor visibilitat, major abast i major nombre de 

seguidors. Per això, cal detectar quina és l’hora de major afluència a les xarxes i saber 

difondre dins el període de temps adient.  

Analitzades les estadístiques de Facebook, les quals senyala l’horari en els quals la 

majoria d’usuaris estan online a la xarxa, vaig detectar que les hores recomanables per 

a publicacions són les 9:00, 13:00 i les 21:00 hores. 

 

Gràfic extret de les estadístiques de la pàgina de Facebook 

De cara al futur de Xatrac i l’execució del present pla de comunicació, presento una 

proposta de tasques setmanals que es poden dur a terme de cara a un futur per tal de 

mantenir actives les xarxes de comunicació de l’entitat: 
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Les persones responsables del Departament de Comunicació de Xatrac seran les 

encarregades de detectar quines són les necessitats que té l’entitat o quin és el missatge 

que cal transmetre i modificar. 

A continuació faré un resum dels projectes que s’han dut a terme durant el primer 

semestre de la temporada 2016-2017 i que defineixen gran part del pla de comunicació. 

Moltes accions, tal i com es detalla més endavant, són puntuals i no tenen una 

continuïtat, però moltes altres es repeteixen anualment. Així doncs, detallo quines són 

totes aquestes accions dutes a terme durant la meva estada de pràctiques amb les 

estratègies corresponents que en un futur es podrien tornar a aplicar: 

▪ Divulgació de les Jornades del Manual de la Cartografia dels Hàbitats Litorals de 

Catalunya.  

Acció puntual, sense continuïtat. 

Durant l’hivern del 2016, Xatrac va ésser l’entitat encarregada de la difusió a municipis 

del litoral català, del Manual de la Cartografia dels Hàbitats Litorals de Catalunya,  

elaborat per biòlegs del CEAB. Les Jornades van ser organitzades pel Departament de 

Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i des del Departament de 

Comunicació de Xatrac, es va haver de fer ressò de les jornades mitjançant xarxes 

socials. Alhora, es va estar en contacte directe amb una membre del departament per 

tal de proporcionar-li el material necessari per a la correcte difusió de les jornades des 

de la Generalitat. Aquest material consta de fotografies preses durant les xerrades, 

vídeos divulgatius creats i editats per mitjans de comunicació locals4 dels municipis que 

es van visitar i, fins i tot, articles publicats per mitjans locals. Durant la fase prèvia a les 

jornades, es va haver de col·laborar en la realització de contactes amb els responsables 

municipals (regidors i tècnics) per tal de confirmar la seva assistència a les xerrades. 

                                                           
4Gavà Televisió. www.gavatv.cat. Miramar TV. www.xiptv.cat. Empordà Televisió. 
http://empordatv.xiptv.cat/ 

http://www.gavatv.cat/
http://www.xiptv.cat/
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Alhora, el Departament de Comunicació de Xatrac vam elaborar una enquesta per a tots 

ells, la qual havien d’omplir un cop finalitzada la xerrada.   

- El protocol a seguir en futurs projectes semblants hauria de ser molt 

semblant. La valoració que va fer el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a nivell de comunicació va 

ser molt positiva. 

 

▪ Difusió del taller de macrofotografia del mosquit tigre. (Consultar Annex)  

Acció puntual, continuïtat en el temps.  

L’esdeveniment va ésser organitzat per la plataforma Mosquito Alert i Xatrac va 

col·laborar activament amb aquesta duent a terme la part pràctica d’esdeveniments 

com el tallers de macrofotografia, entre altres. La tasca comunicativa que es va dur a 

terme va ser la de creació de tríptics, en mutu consens amb les caps del Departament 

de Comunicació de Mosquito Alert i la de difusió dels tallers via xarxes socials.  

- Per a futurs projectes relacionats amb Mosquito Alert, cal tenir en 

compte estar en constant contacte amb el Departament de Comunicació 

de la plataforma per tal d’aconseguir el consens en totes les tasques de 

difusió i creació de tríptics, cartells, etc. Pel que fa a publicacions a les 

xarxes, cal compartir o retuitar totes les notícies o publicacions que la 

plataforma Mosquito Alert difongui. En cas de publicar alguna notícia des 

de Xatrac, haurem d’etiquetar-los.  

 

▪ Participació en la sol·licitud d’un projecte de divulgació a les escoles en el marc de la 

FECYT 2016/2017. 5 

Acció puntual, amb continuïtat en el temps.  

La tasca principal del departament va ésser la redacció de la part de comunicació i la 

correcció de continguts a nivell lèxic i lingüístic. Sol·licitud resolta i projecte atorgat (amb 

la col·laboració de Mosquito Alert) amb una puntuació de 10/10 en l’apartat d’Estratègia 

de Comunicació.   

- El projecte sol·licitat: “Mosquito Alert para jóvenes: fomentando 

vocaciones científicas a partir de la ciencia ciudadana” 6 consisteix en 

apropar la plataforma de Mosquito Alert a un públic jove recorrent 

diversos instituts de l’estat, amb la finalitat de conscienciar-los sobre quin 

                                                           
5 https://www.convocatoria.fecyt.es/Publico/index.aspx 
6 Notícia “Xatrac ha rebut conjuntament amb Mosquito Alert una ajuda de la FECYT per la “Convocatoria 
de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de la innovación 2016”. 
http://www.xatrac.org/noticia-projectes/ 
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és el problema real del mosquit tigre i incentivar-los a la participació de 

ciència ciutadana. 

El projecte es durà a terme durant el 2017 i caldrà dur a terme una sèrie 

de tasques comunicatives. El projecte consta d’un pla de comunicació 

molt detallat on s’explica cada una de les accions que es duran a terme 

amb constant consens amb la plataforma Mosquito Alert.  

S’haurà d’elaborar un Press Kit i caldrà mantenir actualitzades les xarxes 

socials amb cada acció executada. Primerament, s’haurà de compartir 

per Facebook i Twitter tota informació relacionada amb el projecte, 

etiquetant sempre a Mosquito Alert. Alhora, des del Departament de 

Comunicació de Xatrac, s’haurà de crear una carpeta compartida al 

Google Drive amb el material digital (fotos i vídeos) que es duguin a terme 

durant les xerrades, per tal que la persona encarregada el difongui.7 

 

▪ Concurs públic per a la campanya de sensibilització i educació sobre el mosquit tigre 

per a la Diputació de Tarragona.   

Acció puntual, amb continuïtat en el temps.  

La tasca principal de l’àrea de comunicació va ser la de contactar amb els dissenyadors i 

il·lustradors amb la finalitat de sol·licitar pressupost de material per a la campanya 

(díptic, pòster i logotip).  

- El projecte es durà a terme durant el període 2017-2018 i caldrà dur a 

terme una sèrie de tasques comunicatives que s’hauran de definir a 

mesura que el projecte avanci i es defineixin els requisits i condicions.  

 

7.1. Difusió d’esdeveniments i activitats (de l’entitat o d’empreses/institucions 

col·laboradores): 
 

• Creació de cartells promocionals8  

▪ Festa de finals d’estiu “Pengem el banyador!”.  

Tipus de públic: socis i base de dades “Activitats i lleure”. 

▪ “Excursió boletaire!” al Castell de Santa Coloma de Farners.  

Tipus de públic: socis i base de dades “Activitats i lleure”. 

▪ Activitat d’hivern “Campus d’esquí Font Romeu”. En col·laboració amb Esport Stel.   

                                                           
7 Consultar pàgina 30 per veure el calendari de les accions. 
8 Consultar annexos per veure material esmentat. Pàgina 3-8. 
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Tipus de públic: socis i base de dades “Activitats i lleure”. 

▪ “Estrenem pàgina web!”.  

Tipus de públic: socis i base de dades “Activitats i lleure” i “Centres Educatius”. 

En tots casos, la tasca principal que haurà de tenir la persona dedicada a la comunicació 

de Xatrac, serà la de l’elaboració del cartell promocional, difusió a les xarxes socials 

(Facebook i Twitter) i enviament de correu electrònic al públic de Xatrac.  

• Col·laboracions amb Mosquito Alert (Consultar annex) 

▪ “Taller de macrofotografia de mosquitos”. Supervisat per la plataforma Mosquito 

Alert.  

Creació d’un esbós del tríptic com a proposta per a Mosquito Alert, correccions 

definitives i difusió d’aquest a les xarxes socials (principalment Twitter). Per a futures 

col·laboracions amb la plataforma, caldrà seguir la línia d’aquest taller esmentat, 

piulant i compartint a les xarxes socials qualsevol novetat de l’esdeveniment.  

• Creació i edició de vídeos promocionals.  

▪ Felicitació de nadal a tots els públics de Xatrac.9  

▪ Vídeo promocional del Casal del Mar per a la temporada 2017.10  

 

• Coordinació amb caps del Departament de Comunicació d’altres 

empreses/institucions amb les que estem en contacte: (Consultar Annex) 

1. CEAB (Centre d’Estudis Avançats de Blanes)  

2. Mosquito Alert (Plataforma de Ciència Ciutadana)  

3. Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.  

4. Gavà Televisió  

5. Miramar TV  

6. Empordà Televisió  

7. Fundació SER.GI  

8. Esport Stel  

• Publicacions diàries a les xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter).  

                                                           
9 Vídeo promocional “Bon nadal i feliç 2017!”. Xatrac.  https://youtu.be/KDyHqEavzjU 
10 Vídeo promocional “Viu el Casal del Mar!”. Xatrac. https://youtu.be/fQ6T2C_q9CQ  
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Una de les tasques principals que cal dur a terme diàriament és la gestió de les xarxes 

socials. Cal tenir en compte què és vol comunicar i per quin canal es vol fer per arribar 

al màxim de persones de la nostra comunitat. Des del compte de Facebook de Xatrac cal 

fer almenys dues publicacions diàries, de temes diversos, per tal de mostrar-nos actius. 

Per això, cal dur a terme una pauta setmanal amb les publicacions que es difondran al 

llarg de cada setmana.  

 

Una altra xarxa social que cal tenir actualitzada és Twitter, la qual està sincronitzada amb 

Facebook. Tota aquella informació o publicació que es fa en la darrera és publicada 

automàticament a Twitter via Hootsuite, una aplicació que serveix per administrar des 

d’un únic lloc diferents perfils de xarxes socials. 

Les publicacions diàries seran molt diverses, des de fotografies i vídeos de l’entorn de La 

Casa del Mar, publicacions pròpies de projectes o sharings de notícies d’altres canals 

d’interès per a la comunitat de Xatrac.  

A Instagram es publicaran fotografies artístiques del nostre entorn natural realitzades 

per l’equip de Xatrac o bé fotografies i vídeos de tallers o activitats que es realitzin 

puntualment.  

• Mantenir el contacte amb el grup de socis de Xatrac al dia.  

El grup de WhatsApp de Xatrac va ésser creat exclusivament per als socis, per tal de 

tenir-los informats de les darreres novetats i per difondre aquelles activitats 

organitzades únicament pels socis. El soci espera un tracte privilegiat, per tant, seran els 

primers en rebre informació sobre tota activitat que s’organitzi.  
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7.2. Pàgina web (www.xatrac.org) i (www.lacasadelmar.cat/) 

Durant la meva estada de pràctiques a l’entitat, vaig ser l’encarregada de redissenyar la 

pàgina web de Xatrac. La meva tasca va consistir en contactar amb els editors de la 

pàgina web per tal d’acordar quina és l’estructura que li volíem donar. Es va crear un full 

d’Excel on es descriu cada detall de la pàgina i s’ha deixat la pàgina a punt per ser 

publicada. L’estructura visual que segueix la pàgina web és molt visual i intuïtiva i busca 

el mínim de modificacions, doncs les seccions consten d’informació no variable en el 

temps. L’objectiu que cal aconseguir des del Departament de Comunicació de Xatrac és 

mantenir la pàgina actualitzada i publicar notícies que alhora, es comparteixin a les 

xarxes socials.  

És important que el contingut de la pàgina resulti rellevant, és per això que ofereixo una 

estratègia d’optimització de la pàgina web per tal d’aconseguir arribar als objectius 

plantejats i realitzar una gestió eficient de la pàgina web.  

Una eina efectiva per a la correcta realització d’aquesta tasca és Google Analytics11, una 

plataforma que ofereix informació sobre com els visitants utilitzen el lloc web, com han 

arribat a aquest i què es pot fer perquè el segueixin visitant. Aquesta eina els serà de 

gran ajut a l’hora de valorar si estan duent a terme una correcte difusió del lloc web. 

 

                                                           
11 Google Analytics és una eina d’analítica web de l’empresa Google. Ofereix informació agrupada del 

trànsit que arriba als llocs web segons l’audiència, l’adquisició, el comportament i les conversions que es 

duen a terme en el lloc web. 
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Una altra eina que ajudaria a millorar l’aparença de la pàgina web es tracta de 

ThingLink12, la qual combina el concepte visual i interactiu per explicar una temàtica en 

particular. Aquesta eina es podria utilitzar en qualsevol apartat de la pàgina web, tant 

per explicar l’entorn de la casa del mar, com per aprofundir en l’explicació d’alguna 

notícia que es publiqui. Ofereixo un exemple.13 

 

 

Storify14 també és una bona eina per recopilar informació sobre una notícia en concret. 

Es pot enllaçar en qualsevol notícia i incloure-hi els tweets més destacats, fotografies 

online o fins i tot articles que s’hagin publicat en relació amb la notícia. Ofereixo un 

exemple.15 

                                                           
12 ThingLink és una eina que permet convertir les imatges en una gràfica interactiva, afegint elements 
que amplien información sobre aquesta amb la intenció d’enriquirla i fer-la interactiva.  
13 Consultar annexos per veure material esmentat. Pàgina 12. / 
https://www.thinglink.com/scene/937151686533709827 
14 Storify és una eina online de recopilació de continguts que permet organitzar-los en una línia de 
temps, incorporant una àmplia varietat de recursos socials. 
15 Exemple a Annexos. Pàgina 13-14-15 / https://storify.com/albabotella/jornades-de-divulgacio-del-
manual-de-la-cartografi 
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7.3. Eines utilitzades (tipologia d’eines de treball, aplicacions informàtiques): 

• Correu electrònic Gmail (www.gmail.com)  

Compte general utilitzat per mantenir el contacte amb els socis i públic de Xatrac.  

• Correu electrònic Nominalia (https://webmail.nominalia.com)  

Compte propi utilitzat per a les tasques de Comunicació.  

• Mailchimp. (www.mailchimp.com)  

(2 bases de dades: Activitats i lleure/ Centres Educatius)  

Mailing usat per a la difusió d’activitats esporàdiques, difusió del nostre programa 

educatiu per a escoles, o per a centres/associacions interessades.   

• Youtube (www.youtube.com)  

Perfil: Xatrac Associació Mediambiental. Usat per pujar contingut audiovisual i 

compartir-ho amb la comunitat de Xatrac. Un cop publicats a la plataforma, he compartit 

la informació a les xarxes socials (Facebook i per defecte, Twitter).  

• Aplicació de Whatsapp.  

Usada únicament per mantenir el contacte amb els socis de Xatrac mitjançant un grup 

on se’ls transmet la informació d’última hora.  
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• Xarxes socials  

- Facebook (www.facebook .com) Pàgina: @xatrac.org / Perfil: @Xatrac Lacasadelmar 

Usat també Facebook Live (eina de reproducció de vídeo en temps real de la xarxa social 

Facebook)  

- Twitter (www.twitter.com) Perfil: xatrac_org  

Usat per tuitar publicacions dirigides a un públic específic (associacions, empreses, 

centres d’investigació, grups de recerca, etc)  

- Instagram (www.instagram.com) Perfil:  xatrac_lacasadelmar  

• Google+ (Google Photos, Google Drive, etc)  

Usat per a penjar fotos, vídeos i tota aquella informació que calia compartir amb altres 

empreses o persones de contacte.   

• Adobe Premiere Pro   

Aplicació destinada a l'edició de vídeo en temps real, usada per l’edició de la felicitació 

de nadal i el vídeo promocional del Casal del Mar16.  

• Canva (www.canva.com)  

Usat per a la creació de cartells promocionals i creació de tríptics.   

• Microsoft Publisher  

Usat per a la creació de tríptics i maquetació de treballs.  

• Hootsuite (www.hootsuite.com)  

HootSuite és una aplicació web i mòbil utilitzada per gestionar xarxes socials per part de 

persones. 

• Wordpress (www.wordpress.com)   

Sistema de gestió de continguts usada per la creació de la nova pàgina web: 

www.xatrac.org i www.lacasadelmar.cat.  Durant la meva estada de pràctiques, la meva 

tasca ha estat la de crear una nova estructura per a la pàgina web i la de creació de nous 

continguts d’aquesta.   

 

 

 

                                                           
16 https://www.youtube.com/watch?v=6ZBo9deBFTU 

http://www.xatrac.org/
http://www.lacasadelmar.cat/
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Altres: 

• Revista Kids (www.kids.cat) 

10.000 exemplars distribuïts a escoles bressol, teatres, 

biblioteques, centres cívics, museus, centres culturals, punts 

d'informació, centres de salut, comerços especialitzats en infants i 

famílies, ajuntaments,... de Lloret de Mar, Blanes, Palafolls, 

Tordera, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Pineda de Mar i Calella. 

Publicitat del Casal del Mar durant els mesos previs (abril, maig, 

juny i juliol) i de centres educatius (setembre, octubre, novembre, 

desembre). 
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8- Calendari 

Per tal de detallar cronològicament quines són les tasques que es duen a terme Xatrac, 

he elaborat tres cronogrames amb les dates concretes de posada en marxa i duració de 

cada una de les accions de comunicació. La finalitat d’aquest cronograma és que serveixi 

com a guia de cara a un futur per a poder dur a terme les tasques de comunicació de 

l’entitat. 

En el primer cronograma, podem observar les accions que es executar entre el setembre 

de 2016 i la primera setmana de febrer del 2017, doncs cadascuna d’elles les vaig dur a 

terme durant la meva estada de pràctiques a l’empresa: 

 

Cronograma 1: de setembre a febrer 
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Pel que fa al segon cronograma, es detalla el seguit d’accions comunicatives planificades 

des de febrer fins juny. El cronograma elaborat és orientatiu però intenta ser el més 

realista possible per tal de que qualsevol persona que executi el pla de comunicació 

tingui present quan i com haurà de comunicar. 

 

Finalment, he elaborat un tercer cronograma amb les accions de la temporada d’estiu 

(juliol i agost). Donat que no es duen a terme projectes ni sortides escolars, les tasques 

són únicament relacionades amb el casal d’estiu i activitats de lleure. Durant aquests 

mesos, l’activitat en les xarxes ha de mantenir-se, difonent bàsicament notícies o 

informació sobre les activitats d’estiu (casal, camp de treball, centre de busseig). És molt 

important que el públic objectiu de Xatrac no es vegi afectat per aquesta època més 

intensa, doncs ha de mantenir-se en la mateixa línia que durant l’hivern.  

Cronograma 2: de febrer a juny 
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Cronograma 3: de juliol a setembre (temporada d’estiu). 
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9- El pressupost 

El pressupost de Xatrac pot ser bastant variable en funció dels projectes que estiguin 

operatius a l’entitat, doncs alguns projectes poden requerir més accions de comunicació 

i publicitat que d’altres.   

En termes generals, l’entitat utilitza molt els mitjans online, que solen ser completament 

gratuïts, doncs disposa d’un pressupost limitat. És per això que la majoria d’accions 

proposades al present pla de comunicació passen per recursos gratuïts. Tot i així, hi ha 

una despesa associada a la comunicació i publicitat que es detalla a continuació: 

 

DESPESES  € 

RECURSOS HUMANS 3.840 € 

PROPIS DEL PROJECTE   

Comunicador (150h) 3.600 € 

ADSCRITS PER L'ASSOCIACIÓ   

Coordinador de l'entitat (10h) 240 € 

Personal Becat (50h) 800 € 

RECURSOS MATERIALS 10.460 € 

PROPIS DEL PROJECTE   

Material fungible   

Material de papereria 80 € 

Fotocòpies 50 € 

Mitjans i equips tècnics   

Programes i recursos informàtics gratuïts 0 € 

ADSCRITS PER L'ASSOCIACIÓ   

Equipaments   

Lloguers del local 8.000 € 

Mitjans i equips tècnics   

Un Ordinador 1.200 € 

Un Smartphone 200 € 

Una impresora 150 € 

Manteniment i Funcionament   

Neteja i manteniment 180 € 

Consums 600 € 

Hosting, domini 90 € 

IMPREVISTOS 700 € 

5% de la despesa total 700 € 

TOTAL 15.000 € 
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INGRESSOS € 

APORTACIONS ASSOCIACIÓ   

    

Finançament en diners  3.540 € 

"€  de marges de projectes i activitats" 3.540 € 

    

Recursos adscrits 11.460 € 

Recursos humans 1.040 € 

Manteniment i funcionament 870 € 

Mitjans i equips tècnics 1.550 € 

Equipaments 8.000 € 

TOTAL 15.000 € 

 

COSTS MATERIALS I ACCIONS PROGRAMADES € 

Material   

Material de marxandatge Casal (gorra i bossa) 1.200 € 

Logotips cotxe 300 € 

Enganxines de Xatrac i La Casa del Mar  150 € 

Bandera Xatrac 180 € 

Tríptics Casal i Camp de Treball 180 € 

Nova Roba Corporativa 800 € 

Accions   

Propaganda a la revista Kids 400 € 

Distribució tríptics per correus 200 € 

Serveis   

Suport informàtic creació nova web 300 € 

    

TOTAL 3.710 € 
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10- Conclusió 

Estar present significa saber comunicar i saber interactuar i aquest objectiu s’ha assolit. 

Durant la meva estada de pràctiques he pogut assolir els objectius que s’havien marcat 

des d’un bon principi, de tal manera que hem millorat considerablement la visió de 

l’entitat a les xarxes i de cara el públic. El fet de tractar-se d’una entitat petita, m’ha 

permès conèixer tots i cadascun dels projectes i entendre què s’havia de comunicar en 

tot moment. Com que es duen a terme activitats de diverses vessants, això permet que 

les tasques de comunicació siguin molt variables. 

He entès que el missatge que Xatrac volia transmetre no és el mateix que el de qualsevol 

altra entitat o empresa. Xatrac treballa per divulgar un missatge. Com qualsevol entitat, 

però, necessita tenir ingressos per poder dur a terme la seva tasca, però aquests queden 

en segon pla, doncs l’objectiu principal és el de conscienciar el seu públic objectiu.  

 

Els resultats finals han sigut molt satisfactoris. Pel que fa a les publicacions a les xarxes 

socials, hi ha hagut un augment significatiu de l’activitat, nombre de seguidors i feedback 

entre els seguidors i l’entitat. Una de les publicacions que va tenir més ressò per públic 

va ésser en la que vàrem reivindicar la mort d’una escurçana a la costa de Fenals. Els 

comentaris i la implicació respecte la notícia va ser important i se’n pot treure una 

conclusió clara: les notícies sensacionalistes creen més interès en el públic i faciliten la 

interacció amb aquest.  

 

Respecte la pàgina web, l’objectiu inicial s’ha assolit, doncs hem aconseguit reescriure 

el contingut de la pàgina web i redissenyar-la amb una estructura més visual, estructural 

i intuïtiva per al públic que hi tingui accés.  

 

Amb el present pla de comunicació anual s’ha aconseguit l’objectiu de crear una 

cronologia de totes les accions necessàries per a l’entitat i que s’hauran de dur a terme 

de manera anual, sempre subjecte a modificacions. D’aquesta manera, Xatrac disposa 

d’una eina útil i eficient per organitzar-se a nivell comunicatiu i saber què cal comunicar 

i com cal fer-ho en cada acció determinada. Tot i així, durant el transcurs de l’any 

s’hauria d’incorporar un sistema de control de les tasques comunicatives per tal de 

comprovar si tot allò que es fa i es comunica serveix. És per això que, per tal que la 

comunicació sigui eficient, caldrà dedicar un temps mensualment per corregir errors i 

valorar les millores que s’escaiguin. 
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❖ Mailchimp  
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❖ Aplicació de Whatsapp. Grup de socis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Actitivats de socis: 

 

- Pengem el banyador! 1/10/2016 
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- Excursió a caçar bolets. 5/11/2016 

 

 
 

- Campus d’esquí Font Romeu. 2-3-4 de gener de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Publicació nova página web. 01/02/2017 
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❖ Manual Taller de Macrofotografia a Madrid i Cosmocaixa Barcelona. 26/11/2016 i 

28/12/2016 (Mosquito Alert) 
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❖ Xarxes socials: 

 

- Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Twitter                                                                           Instagram                                                                                             
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❖ Merchandising.  

Material Casal del mar: 

 

 

 

❖ Pàgina web (www.xatrac.org I www.lacasadelmar.cat) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.xatrac.org/
http://www.lacasadelmar.cat/
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❖ ThinkLink 

 

 

 

 

❖ Storify 
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