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“We realize the importance of our voices only when we are silenced.” 
Malala Yousafzai
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1. INTRODUCCIÓ 

A través de l’oficina de Cooperació de la Universitat de Girona, vaig conèixer el voluntariat. 
El meu primer contacte com a voluntària va ser en un projecte dins l’àmbit educatiu, el 
Projecte LECXIT de la Fundació Jaume Bofill. Però un cop finalitzat, volia seguir aprofun-
dint en aquest camí.

Després de participar en algunes accions puntuals del Gran Recapte d’Aliments al 
poble de Salt, vaig posar-me en contacte de nou amb la Montse Puigvert, tècnica del 
Punt de Voluntariat de Salt i de Vincle Associació per la recerca i l’acció social. 

Un dels projectes que em va cridar més l’atenció va ser la Xarxa Tallers amb Famílies 
que es realitza a Salt. Aquest es divideix en quatre tallers: Parlem, Cliquem, Creem i 
Creixem. Es desenvolupa a 8 centres educatius de Salt i hi participen 238 persones. Els 
quatre actors principals són: les famílies, els centres educatius, el municipi i les perso-
nes voluntàries. 

Actualment, participo en el taller “Parlem” de l’escola El Pla de Salt. Un taller que es 
realitza cada dimecres a la Biblioteca de l’escola, durant el curs escolar. Un total de 16 
mares nouvingudes hi assisteixen per aprendre català de manera oral. La meva tasca 
juntament amb una altra voluntària és la de realitzar les sessions seguint una guia de 
continguts. Es tracta de donar-los les eines necessàries perquè tinguin un bon procés 
d’adaptació. I d’aquesta manera crear un vincle entre famílies, escola i poble.

Així doncs, essent estudiant de Publicitat i Relacions Públiques i voluntària en aquest 
projecte, em va sorgir la inquietud de poder relacionar aquests dos temes per tal de 
realitzar la meva investigació del Treball de Final de Grau. La comunicació en les 
entitats del tercer sector, la trobo molt interessant però no hi he aprofundit tot el que 
m’hagués agradat durant la carrera. 

Per aquest motiu, plantejo una investigació sobre aquests col·lectius. Per tal d’esbrinar 
quina és la seva manera de comunicar-se i quina ha estat l’evolució de la seva comuni-
cació durant els últims anys tant en l’àmbit europeu com a Espanya i a Catalunya. 

Realitzant posteriorment, una anàlisi de l’activitat que desenvolupa i ha desenvolupat 
Vincle en tots els seus àmbits, tinc l’objectiu final de plantejar un Pla de Comunicació 
per a l’Associació i alhora desenvolupar a escala pràctica, propostes comunicatives 
específiques pel projecte de Xarxa Tallers amb Famílies.

2. PLANTEJAMENT DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓ

Per tal de desenvolupar la següent investigació caldrà determinar primerament l’objec-
tiu principal. Aquest consisteix, a analitzar l’evolució de la comunicació i la seva impor-
tància, a les entitats del tercer sector, siguin Organitzacions No Lucratives, Organitza-
cions No Governamentals, Organitzacions No Governamentals pel Desenvolupament, 
Associacions, o Fundacions, des de la seva aparició.

A partir d’aquests coneixements es farà una anàlisi de Vincle Associació per la recerca 
i l’acció social, des dels seus inicis fins a l’actualitat. Seguidament, es plantejarà un pla 
de comunicació i propostes de màrqueting per a l’Associació. També es desenvolupa-
ran peces comunicatives específiques per a un dels seus projectes per tal de plasmar 
de manera pràctica les accions de comunicació que s’hi realitzarien. 

2.1. Formulació del problema o pregunta inicial de l’objecte d’estudi 

D’aquesta manera, la pregunta inicial que em plantejo és:

Quin ha estat el paper de la comunicació en les entitats del tercer sector i com ha 
evolucionat al llarg dels anys? En conseqüència, és necessari que totes les orga-
nitzacions disposin d’un pla de comunicació?

2.2. Definició de l’objecte d’estudi 

L’estudi d’aquest projecte es basa a analitzar l’evolució de les accions de comunicació 
de totes aquelles organitzacions sense ànim de lucre pel desenvolupament i com ha 
evolucionat al llarg dels anys. Valorar a través de diferents autors quines han estat favo-
rables i quines no tant, per a les entitats. Determinar quines són les estratègies que 
s’haurien de seguir per tal d’aportar valor de marca i mantenir la confiança del públic 
objectiu. 

Tenint en compte aquesta investigació, es realitzarà la part pràctica, plantejant un seguit 
d’accions i propostes en l’àmbit de la comunicació per a l’Associació, ja que actualment 
només se n’han realitzat de manera puntual i esporàdica. Es pretén proposar a Vincle 
uns fonaments de caràcter comunicatiu que unifiquin totes les accions sigui quin sigui 
l’àmbit del projecte o programa. 
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2.3. Objectius de la investigació 

2.3.1. Objectiu general

Així doncs, l’objectiu general del present projecte és: 

Analitzar la comunicació de les Organitzacions No Lucratives pel Desenvolupa-
ment i crear un pla de comunicació per Vincle Associació per la recerca i l’acció 
social que sigui viable en els màxims aspectes. 

2.3.2. Objectius específics i preguntes de la investigació

1. Analitzar la comunicació i la seva 
importància en les Organitzacions No 
Lucratives pel Desenvolupament.

Quan i a quin lloc es varen crear les         
primeres ONL?
Com era la comunicació en uns inicis i  
quina ha estat l’evolució?
Quina importància tenen actualment?
Quin és el marc legal?
Quines són les estratègies de
comunicació més utilitzades?  
Les entitats destinen recursos humans 
i econòmics a la comunicació?

Taula 1. Objectius i preguntes específiques. Elaboració pròpia. 

2. Plantejar un pla de comunicació per 
a Vincle i desenvolupar accions de 
comunicació per a un dels seus 
projectes.

Quins aspectes d’imatge corporativa i 
marca es podrien proposar? 
De quina manera es poden unificar els 
àmbits d’actuació amb un element 
diferenciador?
Quins són els apartats d’un pla de 
comunicació?
Quins són els millors canals per adreçar 
les accions?

3. Valorar si el pla de comunicació i les 
accions de comunicació plantejades 
es podrien dur a la pràctica.

El pla de comunicació és coherent amb  
els objectius  de l’Associació?
L’estratègia i les accions de comunica-
ció que es proposen hi encaixen?
És necessari per a una Associació 
comptar amb un pla de comunicació?
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2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:

Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)

3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)

• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 

Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:



2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:
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Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)

3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)

• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 

Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:



2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:

Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 
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9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)

3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)

• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 

Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:



2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:

Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)
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3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)

• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 

Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:



2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:

Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)

3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)
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• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 

Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:



2.4. Justificació i factibilitat de la investigació 

La comunicació corporativa, actualment és imprescindible en qualsevol tipus de sector 
de mercat. Les organitzacions no lucratives no en són una excepció, però no totes 
tenen prou recursos per a dedicar-hi. A escala general, les seves activitats principals es 
basen a resoldre problemes de la societat, el gran volum de tasques que desenvolupen 
diàriament pot deixar en segon pla la comunicació. Sobretot en entitats petites o mitja-
nes amb menys recursos. 

D’aquesta manera, la intenció d’aquest projecte és proporcionar un recurs de qualitat 
per a Vincle, per tal que sigui un punt de partida, que valoraran i plantejaran si utilitzen 
o no.  Alhora, després d’aquesta investigació, es vol demostrar la importància de la 
comunicació en l’àmbit de les Organitzacions No Lucratives, a partir d’ara ONL, sigui 
quin sigui el seu camp d’actuació o dimensió. 

3. MARC TEÒRIC I CONCEPTUAL

Per tal d’estructurar la informació i els fonaments teòrics on s’estructura aquesta investi-
gació, s’ha dividit el marc teòric en tres seccions. En primer lloc, per tal de situar al 
lector es definiran breument els principals tipus d’organismes sense ànim de lucre del 
tercer sector que existeixen actualment. Alhora, s’exposarà quina és la normativa per 
la qual s’han de regir i els beneficis fiscals d’aquest sector.

A continuació, es mostrarà quina ha estat l’evolució històrica de les organitzacions 
sense ànim de lucre, quins van ser els seus precedents i quina és la situació actual. 
Igual que, es mostrarà la situació actual del sector de l’habitatge i la inclusió social, 
ja que és on Vincle, desenvolupa la seva activitat principal. De manera paral·lela, al 
tercer punt, es veurà quina ha estat l’evolució en la comunicació al sector social.

3.1. El tercer sector

3.1.1. Definicions

3.1.1.1. Organització no lucrativa (ONL)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que:

Una associació o organització no lucrativa és una entitat construïda per 
prestar serveis que millorin o sostinguin la qualitat de vida de la societat, 
formada per un grup de persones que aporten el seu treball voluntari per 
liderar l’entitat, no dedicada al lucre personal de cap dels membres i amb 
un caràcter no governamental. (p. 30)

Segons una classificació realitzada per Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., 
Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 32) (Citat per L’Ajuntament de Barcelona (1994) i autors), 
les Organitzacions No Lucratives es poden classificar en diferents àmbits com per 
exemple: “Temps lliure, Cultura, Comunicació, Educació, Esports, Societat, Suport 
Social, Cooperació Internacional, Medi Ambient, Economia Social o Salut.”  

3.1.1.2. Organització no governamental (ONG)

Velasco Rueda (citat per Castro, 2011, p. 84) defineix ONG com “Aquellas organizacio-
nes intermedias entre las Instituciones gubernamentales y los individuos que se consti-
tuyen voluntariamente para satisfacer necesidades sociales y culturales mediante apor-
taciones de esfuerzos humanos y recursos materiales que se donan para ayudar a 
terceros”.

3.1.1.3. Organització no governamental pel desenvolupament (ONGD) 

Tal com afirma la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2014: 9), a partir 
d’ara CONGDE, les ONGD formen part del tercer sector o no lucratiu; més concreta-
ment participen, sense esgotar-lo, en el moviment associatiu altruista de la societat civil. 

Les 10 característiques essencials segons la CONGDE (2014: 9) que ha de complir una 
entitat per ser una ONGD són: 

1. Ser una organització estable que disposa d’un grau mínim d’estructura.
2. No posseir ànim de lucre.
3. Treballar activament en el camp de la cooperació pel desenvolupament i la
    solidaritat internacional.
4. Tenir una voluntat de canvi o de transformació social.
5. Posseir suport i presència social.
6. Tenir independència institucional i decisòria.
7. Posseir recursos, tant humans com econòmics.
8. Actuar amb mecanismes transparents i participatius d’elecció o nomenament
    dels seus càrrecs. Promovent la igualtat d’oportunitats entre homes i dones. 

9. Ser transparents en la seva política, pràctiques i pressupostos.
10. Estar basades i articulades entorn a fins de solidaritat internacional i cooperació. 

3.1.1.4. Associació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) consideren 
que les associacions:

Estan formades per socis que, assembleàriament i per mitjà d’una vota-
ció, escullen els màxims responsables amb una periodicitat concreta. Els 
estatuts de cada associació estableixen els requisits per ser-ne soci, les 
condicions per poder presentar-se a un càrrec de responsabilitat, el 
termini d’aquests càrrecs i totes les altres qüestions relacionades amb la 
direcció de l’associació. 

Normalment els estatuts de les associacions defineixen com a màxims 
responsables un/a president/a, un/a secretari/a, un/a tresorer/a i un 
nombre indeterminat de vocals. Totes aquestes persones, sota la direcció 
del president o la presidenta, formen el que s’anomena la junta directiva 
de l’associació. (p. 53)

3.1.1.5. Fundació

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) aclareixen 
que les Fundacions:

Normalment han estat fundades per una persona o un grup de persones 
amb una aportació de diners o patrimoni inicial, que s’anomena capital 
fundacional, per aconseguir un objectiu determinat. Les persones funda-
dores escullen una sèrie de patrons que formaran el patronat de la funda-
ció i s’encarregaran de vetllar per l’objectiu fundacional. 

Els estatuts de la fundació també establiran amb quina periodicitat es 
renoven aquests patrons i de quina manera. Per al correcte compliment 
de la voluntat fundacional, les fundacions privades del nostre país estan 
sotmeses al control d’un protectorat de la Generalitat de Catalunya.
(p. 53)

3.1.2. Normativa

Segons la forma jurídica de cada entitat social, i l’àmbit territorial d’actuació en què 
desenvolupi les seves activitats, caldrà que tingui en compte la normativa corresponent. 
A continuació, s’exposen les principals normes que afecten el tercer sector segons el 
seu àmbit d’actuació i la seva forma jurídica:

Àmbit de Cooperació Internacional pel Desenvolupament

• Ley 23/1998, de 7 de julio, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, BOE 
162 § 16303 (1998)

 
Àmbit del Tercer Sector en l’Acció Social

• Ley 43/2015, de 9 de octubre, del Tercer Sector de Acción Social, BOE 243 § 10922 
(2015)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Espanya

• Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, BOE  
73 § 5852 (2002)
• Real Decreto 949/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento del 
Registro Nacional de Asociaciones, BOE 255 § 11429 (2015)
• Real Decreto 1740/2003, de 19 de diciembre, sobre procedimientos relativos a 
asociaciones de utilidad pública, BOE 11 § 615 (2004)

Àmbit d’Associacions i Federacions a Catalunya 

• Llei 21/2014, del 29 de desembre, del protectorat de les fundacions i de verificació 
de l’activitat de les associacions declarades d’utilitat pública, DOGC 6780 § 
14364086 (2014)
• Decret 125/2010, de 14 de setembre, de modificació del Pla de comptabilitat de les 
fundacions i les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya, 
aprovat pel Decret 259/2008, de 23 de desembre, DOGC 5716 (2010)
• Decret 6/2008, de 21 de gener, pel qual s’assignen al Departament de Justícia les 
funcions traspassades a la Generalitat de Catalunya en matèria de declaració d’utili-
tat pública de les associacions i aplicació dels beneficis fiscals a associacions i 
fundacions, DOGC 5056 (2008)

• Decret 206/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 
funcionament del Registre d’associacions, DOGC 2944 (1999)
• ORDRE JUS 150/2015, de 21 de maig, per la qual es dóna publicitat a la relació de 
taxes vigents que gestiona del Departament de Justícia, DOGC 6881 § 15146032 
(2015)
• RESOLUCIÓ PRE/698/2017, de 30 de març, per la qual es dóna publicitat a l’Acord 
de col·laboració entre el Govern de la Generalitat de Catalunya i la Taula d’entitats 
del Tercer Sector Social per facilitar i enfortir les activitats de les entitats socials. § 
170900041 (2017)

Àmbit de Voluntariat a Espanya

• Ley 45/2015, 14 de octubre, de Voluntariado, BOE 247 § 11072 (2015)

Àmbit de Voluntariat a Catalunya

• Llei 25/2015, del 30 de juliol, del voluntariat i de foment de l’associacionisme, 
DOGC 6930 § 15217027 (2015)
• Ordre de 2 de juny de 1994, per la qual s’aprova i es dóna publicitat al Pla de forma-
ció del voluntariat de Catalunya, DOGC 1911 (1994)
• Decret 111/2014, de 22 de juliol, de modificació del Decret 69/2010, d’1 de juny, de 
creació del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, DOGC 6671 
§ 14204022 (2014)
• Decret 69/2010, d’1 de juny, de creació del Consell de l’Associacionisme i el Volun-
tariat de Catalunya DOGC 5642 de 3 de juny de 2010, modificat pel Decret 111/2014, 
DOGC 5642 (2010)

D’altra banda, la CONGDE fundada l’any 1986, i considerada la principal xarxa-estat 
d’organitzacions i plataformes socials que treballen a l’àmbit del desenvolupament, la 
solidaritat internacional, l’acció humanitària i la defensa dels Drets Humans va crear dos 
recursos d’obligat compliment i aplicació per a totes les organitzacions-sòcies d’aquesta.

Aquests són el Código de Conducta de las ONG de Desarrollo de la Coordinadora de 
ONG para el desarrollo-España (2014) i l’eina Indicadores de Transparencia y Buen 
Gobierno (versión ONGD) (2017). 

Tot i només ser d’obligat compliment per les organitzacions-sòcies, es considera que 
hauria de ser almenys, revisat, per a totes i cada una de les organitzacions del tercer 
sector de l’Estat Espanyol. 
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Cal recordar, que segons el col·lectiu on es focalitzin les activitats de l’entitat social, 
s’haurà de consultar la legislació relativa a aquest sector. Per exemple, si és el cas 
d’una Associació que vetlla pel dret de les dones i lluita contra la violència de gènere en 
àmbit estatal, una de les normatives que haurà de tenir en compte és: 

• Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra 
la Violencia de Género, BOE 313 § 21760 (2004)

3.1.3. Beneficis fiscals per a les ONGD Catalanes

Dolors Martínez (2011) afirma que “Els incentius fiscals s’estableixen com una eina per 
afavorir els donatius i la col·laboració amb les associacions i fundacions promovent així 
les aportacions de particulars i empreses per a la consecució de fins d’interès general”.

En efecte, segons l’àmbit d’actuació de l’entitat on es realitzi la donació el percentatge 
de deducció variarà. Alhora es modificarà si aquesta donació la realitza una persona 
física o una persona jurídica. 

Es recull a la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin 
fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, BOE 307 § 25039 (2002) tots 
els aspectes legals a tenir en compte a l’hora de realitzar una col·laboració econòmica 
amb una entitat no lucrativa. 

El departament d’afers i relacions institucionals i exteriors i transparència de la Genera-
litat de Catalunya disposa de l’Ordre EXI/47/2017, de 20 de març, per la qual s’aproven 
les bases per la concessió d’ajuts en espècie, en la modalitat d’assessorament indivi-
dualitzat i suport tècnic dins el marc del servei d’assessorament per a la millora de la 
participació interna de les entitats sense ànim de lucre de Catalunya, DOGC 7343 § 
17090051 (2017) on es presenta la normativa per a sol·licitar ajuts en espècie. 

3.2. Evolució històrica de les ONL

3.2.1. Precedent mundial i europeu

Hildegart González, L. (2006: 26) concreta:
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El origen de las ONGDs se remonta en el año 1950 (27 de febrero). Ese 
día, en el seno de la ONU, se reconocía y delimitaba por primera vez en 
un documento oficial a estas instituciones y se las agrupaba con la sigla 
ONG, (...) Su definición: “Una organización internacional cuya constitu-
ción no es consecuencia de un tratado intergubernamental” Carta de las 
Naciones Unidas, 27 de febrero de 1950. Era demasiado generalista y 
equívoca, por eso provocaría posteriormente una cascada de descripcio-
nes posteriores que intentarían restringir que son y que no son estas 
instituciones. (p. 26)

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997) afirmen que 
actualment, les entitats socials sense ànim de lucre, són presents a la nostra societat 
cada dia. Cada dia sorgeixen noves organitzacions per a tractar aspectes de tots els 
àmbits. Des de l’educació, la cultura, el suport social, la cooperació internacional, l’eco-
nomia social o el medi ambient. 

Greenpeace o World Wide Fund for Nature (WWF), són conegudes arreu. Organitza-
cions No Governamentals de referència mundial que s’han posicionat dins l’àmbit del 
Medi Ambient i la lluita per la conservació de l’entorn natural.

Per a situar on es troba actualment el tercer sector i l’associacionisme, cal veure’n el 
precedent, ens situem als anys 60. Va ser durant el període entre els 60 i els 90 on hi 
va haver un gran augment de creació de noves ONG i associacions sense ànim de 
lucre, sobretot a Europa i als Estats Units d’Amèrica. 

A Europa, l’any 1960 a França se’n varen crear 12.630. El 1982, ja sumaven un total de 
39.437 i el 1987 es va superar la xifra de 54.000. A Itàlia, després del 1977 ja se n’ha-
vien fundat un 40% del total. Al Regne Unit, entre el 1980 i el 1992, es van crear una 
quarta part de les entitats no lucratives.

Durant els anys 70, als Estats Units es va produir una expansió de programes socials, 
fet que va provocar que aquest sector esdevingués molt més present al país, aconse-
guint així superant més d’un milió d’organitzacions no lucratives a finals dels anys 
noranta.  

Remarcar, que a diferents països de l’Europa occidental i d’Amèrica del Nord, hi ha un 
gran nombre de persones, tan joves com gent gran, que destinaven i segueixen desti-
nant el seu temps a realitzar activitats voluntàries en Organitzacions No Lucratives.
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A la vegada, a Amèrica Llatina, Àsia i Àfrica hi havia una tendència de creació d’organit-
zacions d’àmbit local, grups base i moviments populars dedicats a atenuar i donar 
suport a les mancances que tenen les infraestructures i els serveis socials.

Actualment, ens trobem en una situació on la solidaritat i el comunitarisme s’enfronten 
cada dia amb el consumisme i l’individualisme. 

Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. (1997: 24) (Citat per 
Etzoni 1993) defineixen el concepte Comunitarisme com: “El retorn als valors de la 
comunitat”. Alhora, consideren el Consumisme (“Me generation” al món anglosaxó), 
“com el culte als diners i al propi cos”.

Arran d’aquesta situació contradictòria on augmenten simultàniament solidaritat i 
consumisme, Vernis, A., Iglesias, M., Sanz, B., Solernou, M., Urgell, J., & Vidal, P. 
(1997: 24) (Citat per Lester M. Salamon 1994), defineixen quatre crisis actuals com a 
conseqüència del Comunitarisme: 

• Crisi de l’estat del benestar. L’Estat no dóna la possibilitat de proveir tot tipus de 
serveis. Com a conseqüència, són les Associacions les encarregades de resoldre els 
dèficits. 

• Crisi del desenvolupament. La renda per càpita va baixar considerablement a un 
gran nombre de països del Sud a finals dels anys 80. Això va derivar a què 1 de cada 
5 persones es trobés en situació de pobresa. Quan es varen revisar les polítiques de 
desenvolupament desfavorables, va passar a ser el desenvolupament participatiu el 
que es va encarregar de solvatar-ho. 

• Crisi ecològica. Nombrosos grups de persones es varen unir per defensar el medi 
ambient, després d’atacs a la natura per part de multinacionals i centrals nuclears. 
D’aquesta manera, aquest va ser l’incentiu que va portar a un creixement considera-
ble de les ONG dedicades a aquest àmbit específic. 

• Crisi del col·lapse del comunisme als països de l’Est. En haver-hi una situació 
d’un estat desacreditat, es varen crear noves ONL per tal de reconstruir una societat 
civil prestadora de serveis. 
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3.2.2. Estat Espanyol

La crisi del benestar explicada anteriorment va contribuir al fet que el sector no lucratiu 
d’Espanya creixés. L’administració pública era l’incentiu de la creació de moltes asso-
ciacions per tal que prestessin serveis específics que aquestes no podien encarre-
gar-se’n.  

Durant els anys 60 i 70, les accions principals que desenvolupaven les associacions 
eren de caritat, totes elles estaven molt vinculades a l’església catòlica. Destacaven 
com a gran exemple: La Creu Roja o l’ONCE. Però va ser a l’últim període del franquis-
me on va sorgir un moviment social. Fomentat per una lluita política contra el règim 
autoritari, va començar a  brotar el fenomen associatiu. 

Al legalitzar-se partits polítics i sindicats, varen tornar a originar-se associacions de 
veïns, ONGD, organitzacions culturals, consells de joventut, etc. D’aquesta manera, la 
societat civil va recuperar el protagonisme que el franquisme els havia prohibit.

Als anys 80, acompanyats d’una prosperitat econòmica, empreses i fundacions varen 
decidir apostar i donar suport al sector no lucratiu col·laborant voluntàriament amb les 
organitzacions. La Coordinadora de ONG pel Desenvolupament, l’any 1996 ja dispo-
sava de més de 90 organitzacions afiliades. 

Segons l’informe de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desa-
rrollo de España (2016), a continuació, es presenten un seguit de dades referents a les 
76 ONG que conformen aquesta Coordinadora, més les seves 17 Coordinadores 
Autonòmiques (que es tradueix en 450 organitzacions) del període 2014-2015. Així 
doncs, es pot afirmar el següent:

• Tot i la crisi i les retallades en l’àmbit de la cooperació, les Organitzacions No Gover-
namentals Espanyoles treballen en 105 països amb més de 35 milions de persones.
• S’ha augmentat en un 20% respecte a l’any 2008, el nombre de persones que apor-
ten els seus recursos a les tasques que desenvolupen les ONG pel desenvolupa-
ment, arribant a la xifra de 2,4 milions.
• Les persones voluntàries també és un factor que ha augmentat un 7% des del 2008, 
arribant a un total de 20.000 voluntàries (64,5%) i voluntaris (35,4%).
• Pel que fa a les aportacions econòmiques, respecte al 2013, van augmentar en un 
30%.
• Contràriament, els fons públics van ser els més baixos dels últims 10 anys, l’any 
2015.
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• Es varen registrar un total de 3.600 projectes.
• En un context global on les crisis a la humanitat es produeixen cada x període de 
temps, el suport públic per a la cooperació internacional és imprescindible. 
• Relacionat amb l’anterior factor, segons l’Eurobaròmetre, un 93% dels habitants 
d’Espanya donen el seu suport a la cooperació. 
• De les 8.400 persones que treballen en una ONGD, un 60% realitzen actuacions als 
països on treballa la Coordinadora, i el 40% restant a Espanya. 
• Tot i que el 70% del personal remunerat, són dones, entre el 70 i el 60 per cent dels 
càrrecs en presidències i juntes directives els segueixen ocupant homes. 
• Des del 2013 s’han recuperat quasi 1.000 llocs de treball. Ja que entre 2008 i 2013 
se’n varen perdre uns 2.400. 

Als annexos del present projecte s’exposen els gràfics més rellevants de l’informe que 
fan referència a l’Estat Espanyol i en l’evolució de l’activitat que hi han realitzat les 
ONGD.

Per a finalitzar aquest apartat, recalcar l’aportació de Futuro en común (2016) en la 
valoració de l’Agenda de Desenvolupament Sostenible 2030 que afirma:

En el caso de España ocho años de medidas de austeridad y recortes en 
políticas sociales, han conllevado que sea uno de los países más 
desiguales de Europa. Una de las medidas que puede revertir esta situa-
ción es la implementación de una política fiscal justa y distributiva que 
tenga el foco en el combate a la desigualdad al margen de intereses 
partidistas, contribuyendo a una sociedad más equitativa y sostenible. 
(pp. 4-5)

3.2.3. Catalunya

En el cas de Catalunya, a partir del segle XIX, l’associacionisme cultural va ser molt 
present a tot el territori. Associacions com els Lluïsos de Gràcia (1855) o el Centre 
Excursionista de Catalunya (1871) en són un clar exemple. Gràcies a la gran quantitat 
d’entitats esportives catalanes, molts esports van arribar a Espanya. A més, el folklore i 
la cultura popular s’iniciaren durant aquells anys; com ara les colles de sardanes o de 
castellers, els grups de diables o de bastoners, que la majoria han perdurat i perduren 
actualment. Arran d’això, encara trobem ateneus, biblioteques, teatres o casinos per 
moltes poblacions de Catalunya. 
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No va ser fins als primers anys de la democràcia que els moviments socials van rees-
tructurar-se. Les persones que s’implicaren en esplais o grups d’escoltes, varen ser les 
impulsores en tots els altres àmbits de la societat civil. Com també la defensa per la 
llengua catalana i la cultura que va mobilitzar un gran nombre de persones amb el 
mateix objectiu.  

Cal remarcar que l’any 1993, Catalunya ja comptava amb 36.098 entitats jurídiques 
enregistrades al Departament de Justícia. 

Per tal d’analitzar i situar al lector, en la situació actual de les associacions a Catalunya, 
a continuació s’exposen una sèrie de dades extretes de l’informe realitzat per la Taula 
d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya (2016), xarxa col·laboradora amb 
Vincle.

Tal informe compta amb una mostra de 528 entitats que han participat en aquest estudi, 
té un univers objecte d’estudi de 3.030 entitats-membres de les 35 federacions que 
formen part de la Taula del Tercer Sector de Catalunya. 

Primerament, és important tenir en compte la distribució geogràfica de les entitats al 
territori català. En primer lloc, la ciutat de Barcelona (1.024), Àrea de Barcelona (865), 
Catalunya Central (238), Girona (232), Lleida (226), Camp de Tarragona (205), Terres 
de l’Ebre (90) i per últim, Alt Pirineu i Aran (36). Veiem que el valor més alt es concentra 
al Barcelonès i el més baix a les terres de l’Ebre.

En efecte, la forma jurídica que predomina a les entitats analitzades amb un 65% és el 
d’associació. Seguit de les fundacions amb un 18%, i el 4% restant equivaldria a altres 
tipus d’entitats no lucratives. 

Els àmbits d’actuació que més predominen a Catalunya són: Infants (20%), persones 
amb discapacitat (18,5%), joves (12,9%), gent gran (12,9%) i pobresa i exclusió social 
(9,0%). 

A partir d’aquest punt, es presenten els resultats més rellevants en referència al suport 
social, l’impacte social i les dades econòmiques del present informe. 
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En el marc del suport social, convé destacar: 
• El capital social de les entitats socials ha augmentat durant els tres últims anys.
• Hi ha hagut un creixement del 6%, pel que fa al nombre de persones implicades a 
entitats socials: un total de 560.000 socis, 564.000 donants, 350.000 voluntaris i 
85.000 treballadors.
• Hi ha persones voluntàries a 9 de cada 10 entitats. Aquestes hi inverteixen menys 
de 5 hores per setmana, i la majoria són joves.
• L’atenció directa a les persones és una de les majors prioritats per a les entitats. 
• Un 70,64% del total d’entitats compta amb una feminització del seu personal laboral. 
• Un 64,3% de les entitats compten amb personal contractat, d’aquesta manera contri-
bueixen a la creació d’ocupació laboral. Alhora, gairebé la meitat de les entitats comp-
ten amb persones amb discapacitat o amb problemes de salut mental contractades. 

En l’àmbit de l’impacte social, és important tenir en compte: 
• Els col·lectius més atesos per les entitats són; els infants, les persones amb disca-
pacitat, la gent gran, els joves, la pobresa i l’exclusió social. 
• Pel que fa als àmbits on més entitats treballen trobem que són; l’atenció psicosocial, 
l’educació en el lleure i l’atenció. 
• Hi ha hagut un creixement del 2,5% del nombre de persones ateses.
• La ràtio per cada 100 persones ateses per les entitats equival a; 36,4 donants, 36,1 
socis, 22,5 voluntaris i 5,5 treballadors. 
• L’entorn és imprescindible per desenvolupar les activitats de les entitats; un 66,5% 
a escala local i un 43,9% a escala comarcal. 
• Quasi un 20% realitza accions en altres països, majoritàriament a Europa.

Per últim, en relació a les dades econòmiques, remarcar: 
• Un 40% de les entitats socials compten amb un pressupost inferior als 50.000 € i 
un 30,8% disposa d’un pressupost entre els 50.000 € i els 500.000 €. D’aquesta 
manera, es pot afirmar que la majoria són de petita dimensió. 
• 3.000M €, és el total aproximat del volum econòmic que gestionen les organitzacions. 
Aquesta xifra es tradueix en un 1,42% del PIB de Catalunya.
• Tot i trobar-nos en crisi econòmica, els ingressos de les entitats van augmentant. 
• Hi ha una tendència 60-40 en relació als ingressos que provenen de fons públics i privats. 
• Les fons d’ingressos que provenen del sector públic, en la seva majoria són 
subvencions o convenis. Però 9 de cada 10 euros d’aquests, procedeixen de l’admi-
nistració pública catalana, la gran majoria de la Generalitat de Catalunya. 
• En canvi, les fons d’ingressos privats provenen de la prestació de serveis. 
• Convé recalcar, que un 17,5% de les entitats van tenir dificultats de tresoreria o 
liquiditat l’any 2015. I el 18,9% varen tenir pèrdues en acabar l’any.
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3.2.3.1. La inclusió social i el sector de l’habitatge a Catalunya

Tal com s’ha explicat anteriorment, la present investigació té l’objectiu general d’analit-
zar la comunicació de les ONL pel Desenvolupament per tal de plantejar un pla de 
comunicació per a Vincle Associació per la recerca i l’acció social.

Vincle defineix la seva missió a la Memòria (2015):

Promoure la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu 
hàbitat social, assolint processos de conscienciació, millora, apodera-
ment i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i cohesionada. 
(p. 3)

A continuació, s’exposen dades de rellevant importància en relació al sector que més 
activitats desenvolupa l’associació; és a dir, la inclusió social d’on en deriven el risc de 
pobresa i l’habitatge, al territori català. 

En primer lloc, cal tenir en compte que el concepte com a tal de “pobresa” pot canviar 
segons el context on s’origini. D’aquesta manera, aquelles persones en aquesta situa-
ció segons la Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famí-
lies (2015) (Citat per la Comissió Europea, s.d.): “Són aquelles persones, famílies i 
grups els recursos dels quals són tan limitats que els exclouen a nivell de vida que es 
considera acceptable a la societat en la qual viuen”. 

A la vegada, deixar clar el concepte “d’inclusió social” definit per la Generalitat de Cata-
lunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2015) que: “És el procés que 
assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els recursos necessaris per 
participar plenament en la vida econòmica i social, i per gaudir d’unes condicions de 
vida normals. La inclusió està relacionada amb la integració, la cohesió i la justícia 
social.” 

D’aquesta manera, per situar el lector en l’evolució i la situació d’aquest sector, a conti-
nuació s’exposen dades rellevants al respecte.

L’últim període de l’any 2015, segons la Generalitat de Catalunya (2016) la xifra de 
persones aturades registrades en serveis d’ocupació arribava als 515.668.
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En conseqüència, aquest mateix any tancà amb un total de 14.127 sol·licituds d’inscrip-
cions acceptades al Registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció oficial, excep-
tuant Barcelona. Però, val a dir que amb un any de diferència ha baixat un 10,5%.

Pel que fa als imports mitjans per adquirir un habitatge es situaven; en el cas de 
compra, 119.770,33 €/habitatge i en el cas del lloguer, 572 €/mes. Ambdós valors 
varen incrementar respecte als anys anteriors. 

Pel que fa a l’habitatge social, al setembre del 2015 es varen realitzar 1.012 contractes 
de lloguer a través de borses de mediació pel lloguer social, arribant a un total de 8.721 
llars amb un contracte administrat amb aquest tipus de borses. En relació als ajuts a 
famílies perquè no perdessin el seu habitatge, al mes de novembre del 2015, se n’ha-
vien efectuat 2.525. Com a exemple, més de 1.400 habitatges a Catalunya són gestio-
nats per entitats sense ànim de lucre per a poder donar resposta a aquelles persones 
amb dificultats per a accedir-hi amb la seva pròpia economia. 

En última instància, convé destacar la situació actual del sector de l’habitatge. El depar-
tament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges de la Generalitat de Cata-
lunya (2017) disposa d’un portal web adreçat als ciutadans amb tots els recursos i infor-
mació necessària per a solvatar qualsevol tipus de dubte o tràmit en relació a l’habitatge.

La Generalitat de Catalunya (2017) va finalitzar l’any 2016 amb un augment del 30% en 
recursos destinats al dret a l’habitatge. Fet que es tradueix amb una ajuda total a 88.052 
famílies en matèria de lloguer social. Aquest nombre ha augmentat respecte al 2015, 
que se’n varen ajudar 73.306.  

Simultàniament, a través de la campanya “Una porta oberta a l’habitatge” llançada el 
març d’aquest any 2017, la Generalitat, ofereix al ciutadà una Guia d’ajuts i recursos en 
format PDF. Amb l’objectiu que aquesta sigui una eina entenedora per a tot aquell que 
necessita llogar un habitatge social, informar-se sobre el servei d’informació, assesso-
rament i mediació anomenat ofideute o bé assabentar-se de totes les ajudes que 
ofereixen i els seus requisits. Aquesta campanya es compon per un espot televisiu, 
cartells per a premsa i exterior, i falques de ràdio. 
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Vegem-ne els cartells:

Figura 1. Campanya Una porta oberta a l’habitatge. Gràfica general. 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges. (2017). Una porta 
oberta a l’habitatge. Polítiques públiques d’habitatge: balanç 2016. Recuperat de http://governacio.gencat.cat/web/.con-
tent/informacio_departamental/noticies/Any_2017/Documents_2017/Campanya_Habitatge/Dossier-Dades-2016.pdf 

Figura 2. Campanya Una porta oberta a l’habitatge. Gràfiques complementàries 
Font: Generalitat de Catalunya. Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatges. (2017). Una porta 
oberta a l’habitatge. Polítiques públiques d’habitatge: balanç 2016.  Recuperat de http://governacio.gencat.cat/web/.con-
tent/informacio_departamental/noticies/Any_2017/Documents_2017/Campanya_Habitatge/Dossier-Dades-2016.pdf 
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3.3. La comunicació al tercer sector

Una vegada s’ha mostrat quina ha estat l’evolució i l’origen de creació de les organitza-
cions no lucratives en tots els àmbits geogràfics i alhora, plantejat en quin estat es troba 
actualment el sector de l’habitatge i la inclusió social a Catalunya, el present apartat té 
el propòsit de plantejar el progrés de la comunicació en les organitzacions socials.

Exposant en primer lloc, i com a punt de partida, l’evolució de la comunicació i l’aparició 
de la comunicació interna. Tot seguit, la relació amb els mitjans de comunicació, tractant 
elements com la imatge corporativa o la reputació, plantejant les mancances d’aquest 
tipus de comunicació i finalment, exposar com està afectant l’era digital i les noves 
tecnologies en aquest sector. 

3.3.1. Els inicis de la comunicació a les organitzacions

Inicialment, les campanyes de caràcter social es definien per la simplicitat, manca de 
creativitat i l’objectiu de convèncer al públic quedava en darrer terme. La informació que 
rebia el receptor era plana utilitzant un tipus de comunicació semblant al documental o 
a un informatiu, inclús destacava un estil on es mostrava la realitat de manera extrema, 
massa explicita, en molts casos. N’és un clar exemple la següent campanya gràfica, de 
denúncia del consum de cocaïna:

Figura 3. Campanya contra el consum de cocaïna (s.d.) 

Font: Benet, V.J., & Nos Aldás, E. (2003: 134). La Publicidad en el Tercer Sector: tendencias y perspectivas de la 
comunicación solidaria. Barcelona: Icaria. 
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A Espanya fins als darrers anys dels 70, la publicitat en l’àmbit social no destacava ni 
era rellevant. Era un país que es quedava enrere tant políticament com socialment. No 
va ser fins als anys 80 i amb l’establiment de la democràcia que les campanyes socials 
varen començar el seu avenç. A través de noves propostes creatives en campanyes 
socials, Espanya va ressorgir guanyant guardons en festivals de Publicitat a escala 
internacional. A partir d’aquest moment, va passar a ser un referent per a molts països. 
Convé destacar la figura del planner, creada als Estats Units i adoptada per totes les 
grans agències de publicitat d’arreu, que desenvolupa una tasca per a trobar l’equilibri 
entre l’objectiu que busca l’organització segons les seves creences i alhora assolir 
influència sobre el públic a través de la identificació dels principals insights detectats en 
el públic objectiu per a crear una campanya social. 

És important identificar quines varen ser les tres col·lectivitats principals que actuaven 
com agents emissors de campanyes socials a Espanya. En primer lloc, Organitzacions 
No Governamentals, agrupacions o col·lectius de persones amb risc d’exclusió social. 
En segon lloc, i a partir dels anys 80, l’administració pública incloent corporacions com 
poden ser els ajuntaments o les comunitats autònomes. Per últim, al cap de quatre 
anys, s’hi varen afegir totes aquelles empreses dedicades al sector comercial o institu-
cions d’àmbit privat que el seu àmbit d’actuació també era social. Un clar exemple 
serien les fundacions, bancs de pensions o empreses energètiques, la majoria d’elles 
amb un clar objectiu de neteja d’imatge i bona reputació. 

Per aconseguir un canvi de posició de manera individual a través d’una campanya 
segons Álvarez Ruiz, Antón (2003: 137) (Citat per Buceta, 1992) s’ha de tenir en 
compte que:

La actitud se basa en tres componentes generales: un primer elemento 
tipo informativo (Qué conozco sobre un determinado tema), pues sin 
conocimiento de un tema no hay actitud; un segundo elemento tipo valo-
rativo o afectivo (Qué siento hacia ese tema); y un tercer elemento, que 
define claramente el comportamiento, de predisposición para la acción 
que define claramente el comportamiento, de predisposición para la 
acción (Cómo pienso actuar hacia dicho tema). (p. 137)

Així doncs, aconseguir un canvi en la mentalitat del públic objectiu de manera indivi-
dual, serà possible utilitzant l’estratègia indicada. Utilitzant un to proper per influir en el 
grau de compromís i consideració cap a la problemàtica tractada. 
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No podem oblidar que majoritàriament la pressió de grup, o pertànyer a un col·lectiu 
podrà afectar sobre la nostra actitud i pensaments. Álvarez Ruiz, Antón (2003: 138) 
(Citat per Asch, 1979) gràcies al seu experiment Newcomb demostrà que si una opinió 
és predominant dins un col·lectiu i hi ha un canvi en la majoria dels integrants, la majoria 
acabaran cedint per tal de no quedar exclosos del grup. 

El fet que des dels inicis les ONGD hagin utilitzat un tipus de comunicació enfocada al 
comerç de producte, es tradueix en el fet que l’efectivitat de les seves campanyes no és 
òptima. Cal que es produeixi un canvi on s’utilitzi un tipus de comunicació amb un objec-
tiu social i que alhora sigui educativa. 

El primer tipus de comunicació mencionat anteriorment, la majoria d’organitzacions 
l’entenen com una mera eina per aconseguir donatius i captar recursos utilitzant mèto-
des mediàtics. Consegüentment, no s’ha assolit un dels objectius generals i primordials 
en el tercer sector; com és aconseguir una societat més solidària. Fet que provoca la 
pèrdua de l’estructuració pròpia d’aquest tipus d’entitats.

3.3.2. L’evolució i importància de la comunicació al tercer sector

Per il·lustrar quin és el procés d’evolució que ha tingut la comunicació en les organitza-
cions, Mateos, Milagros. (1998), defineix tres clares etapes:

D’entrada, l’etapa d’iniciació, és el punt on les organitzacions comencen a ser cons-
cients per primer cop, de quin era el paper de la comunicació i la seva importància. Era 
necessari valorar quines tasques es desenvoluparien, però en la majoria d’ocasions es 
valorava com un aspecte addicional.

De manera que moltes organitzacions, sobretot les de gran dimensió, optaven per 
contractar una personalitat cèlebre per aparèixer a les seves campanyes. Els aportava 
renom i activitat als mitjans de comunicació. Aquesta decisió, era fruit del desconeixe-
ment en l’àmbit de la comunicació per part dels membres de l’organització. 

En segon lloc, l’etapa de creació, va sorgir quan en l’estructura interna de l’organitza-
ció ja hi apareixia un departament dedicat a la comunicació, tot i que no estava directa-
ment per sota la direcció. Aquest fet neix, quan l’estratègia utilitzada en la primera 
etapa, va quedar saturada. Són els mateixos membres interns qui feren el pas de selec-
cionar a les persones més afines segons l’àmbit de treball desenvolupat, podrien ser-ne 
exemple, professionals de Recursos Humans o de màrqueting. 
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Finalment, l’etapa de desenvolupament, es caracteritzava principalment per dos 
factors. Primerament, que el departament de comunicació passava a estar per sota la 
direcció i d’aquesta manera la seva activitat es va veure reflectida en tots els altres depar-
taments, complementant-se entre si. I en segon lloc, consegüentment, els responsables 
d’aquest departament varen passar a ser professionals externs amb una trajectòria 
formativa i professional dins el sector, contractats per l’organització. Aspectes com la 
identitat corporativa tant en l’àmbit intern com extern començaran a prendre rellevància. 

A mesura que les dècades avancen, noves ONGD apareixen però això no és sinònim, 
un cop més, que la societat sigui més solidària. Vegem quatre raons d’aquesta contra-
dicció. Cal tenir present que amb tots els avenços tecnològics, seria possible acabar 
amb la fam al món, si encara existeix, és perquè la societat no hi dedica prou esforços 
ni recursos. L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (d’ara endavant, AOD) disminueix, i per 
tant els valors de subdesenvolupament i desigualtat progressen in crescendo. A més, 
l’exclusió social cada vegada és més present, tant al Sud com al Nord, i la desocupació 
no és un tema de prou preocupació o implicació per a la major part de les persones. Per 
últim, el model de desenvolupament plantejat no s’ha assolit, deixant brotar un model 
oposat on es defensa un desenvolupament sostenible que es basa en un desenvolupa-
ment insostenible. 

Tenint en compte tots aquests factors, utilitzar un tipus de comunicació centrada en 
termes merament econòmics provoca que moltes ONGD tinguin problemes per obtenir 
recursos econòmics o per mantenir i augmentar la seva base social. Arribant així a un 
grau de desconfiança per part dels seus públics cada vegada més elevada. 

3.3.2.1. L’aparició de la comunicació interna    

En primera instància, les organitzacions consideraven que la comunicació interna tenia 
una única funció, era el mitjà pel qual es podia promoure les aportacions i el compromís 
per part dels membres, però només en l’àmbit dels recursos humans.

No és fins a la segona i tercera etapa, mencionades anteriorment, on aquest aspecte 
evoluciona cap al que actualment coneixem com a comunicació interna. Mateos, Mila-
gros. (1998) la definia com: “El reconeixement i la implantació en l’interior de les organit-
zacions d’una funció nova, específica, la funció de la comunicació, sota la responsabili-
tat d’una figura professional que va consolidant la seva posició: el responsable de 
comunicació”. 
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A partir d’aquí, la mateixa organització i cadascun dels membres hauran de definir i 
interioritzar elements essencials de cara a l’exterior com poden ser; la identitat, la 
missió, la visió o els valors. És imprescindible que aquest procés es realitzi en totes les 
direccions possibles de comunicació (descendent, ascendent, vertical i horitzontal) així 
serà més senzill arribar a un punt on tots els membres adoptin una actitud compromesa 
i activa amb l’organització. 

3.3.2.2. La comunicació externa

En relació a la comunicació externa, les organitzacions tenen una responsabilitat, 
m’atreviria a afirmar superior, respecte a qualsevol negoci o empresa d’altres sectors a 
l’hora de plantejar les campanyes i estratègies. 

Lluitar contra les necessitats socials i assolir-ne els objectius plantejats, és imprescindi-
ble des de la creació de la primera entitat social. Ja que, la societat espera una bona 
gestió global i que siguin transparents en les activitats desenvolupades. El que més 
inquieta a les persones que hi confien és la gestió dels donatius econòmics que realit-
zen. Caldrà que s’inclogui dins la comunicació externa una rendició de comptes i les 
metes obtingudes gràcies a ells. 

A més, s’hi suma la figura dels mitjans de comunicació, on l’afinitat en la seva majoria 
d’ocasions és dispar, tal com s’exposa al proper apartat. Quan les organitzacions no hi 
troben una resposta afina als seus principis i als valors de la campanya, és quan 
comença a desaparèixer la relació d’interessos. Les ONG amb més recursos, opten per 
començar a desenvolupar les seves pròpies peces gràfiques i així evitar la manipulació 
d’informació i poder aconseguir que el missatge arribi abans al públic objectiu. 

No es pot passar per alt, que en un món globalitzat on existeixen un nombre molt extens 
d’entitats dedicades al tercer sector, també existeix la competència entre unes i altres. 
De manera, que amb el pas del temps, la partida de recursos econòmics dedicats a la 
comunicació externa i la imatge corporativa ha anat augmentat. Tot i que, tal com afirma 
Mateos, Milagros. (1998): “L’objectiu comú que totes comparteixen és idèntic: involucrar 
la societat en valors de solidaritat i obtenir recursos amb els quals prestar serveis als 
grups socials més vulnerables”. 

Com a conseqüència s’obté un perfil receptor uniforme i universal. Les accions de 
comunicació que aquest vol rebre han de ser d’un caire sever, professional, i sincer, 
incloent-hi l’explicació de la gestió dels recursos que aquest els ha cedit.
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Herranz De la Casa, José María (2010) (Citat per Herranz y Gómez 2008 pp.120-121) 
també té en compte la comunicació intermèdia, entre l’externa i l’interna. Aquesta té per 
receptora a la base social de l’organització on s’inclouen; socis, donants, col·laboradors 
i voluntaris. Gràcies a les seves aportacions l’organització segueix endavant, i cal desti-
nar a ells determinades accions per tal d’augmentar el vincle i que se sentin valorats i 
imprescindibles dins l’entitat. 

Si l’entitat rep ajudes econòmiques per part de l’administració pública, un dels propòsits 
serà la rendició de comptes pública, i així la base social de la comunicació intermèdia 
veurà en què s’han invertit els seus recursos. 

Herranz De la Casa, José María. (2010) (Citat per Sprinkel i Wendroff 2001 p.20) assen-
yalen que quan una persona destina els seus recursos a una organització social i n’està 
orgullós/a, sent que el triomf d’aquell projecte li pertany i vol seguir participant-hi. Per 
això, la comunicació ha d’incidir-hi per tal de ser la via recordatòria i a la vegada mostrar 
la importància d’aquestes accions. 

3.3.3. La relació amb els mitjans de comunicació i l’ús de testimonis

Un factor molt influent i present diàriament, en la comunicació i la imatge externa que 
vol transmetre una organització són els mitjans de comunicació. Organitzacions i 
mitjans de comunicació es troben en una “eterna lluita”, que no és del tot clara. Sense 
els mitjans de comunicació, les organitzacions no podrien arribar a gran part del seu 
públic, però alhora no els beneficien algunes de les difusions que aquests realitzen.  
Que col·lectivament no existeixi una opinió vàlida envers les accions que desenvolupen 
les entitats del tercer sector, l’augment de desconfiança i falta de rigor en les seves 
actuacions, provoca un pensament global, on el públic desconfia de la professionalitat 
de les organitzacions que existeixen.

No totes les organitzacions disposen del mateix pressupost per a invertir en comunica-
ció. D’aquesta manera, totes aquelles que el disposen i no segueixen la normativa 
legal, queden per sobre totes les altres. En darrer pla, hi quedaran les que sí que ho 
compleixen però manquen de visibilitat. D’aquesta manera, es crea un procés cíclic, on 
l’activitat de les entitats que realitzen bones pràctiques no es diferencia de les que no 
ho fan pel que fa a imatge i opinió envers l’exterior. 

Benet, V.J., i Nos Aldás, E. (2003: 17) afirmen que la projecció social de les imatges de 
les organitzacions del Tercer Sector s’associa a un tractament obscè i indigne de les 
víctimes que qüestiona la seva pròpia raó de ser. 
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Des d’un punt de vista ètic, ideològic i cultural és important tenir en compte quines seran 
les conseqüències de les estratègies de comunicació social que apliquin les organitza-
cions en mostrar les problemàtiques del tercer sector.

En conseqüència, es creà un Codi de Conducta aprovat per la Asamblea General del 
Comité de Enlace de las ONG europeas davant la Comissió Europea l’any 1989. On es 
recull quines són les bones pràctiques comunicatives, de les organitzacions. 

En aquest sentit, els mitjans de comunicació, no han beneficiat a les organitzacions a 
l’hora de divulgar material gràfic o escrit. Aquest no ajuda a una tasca de consciencia-
ció, sinó que va creant una idea equivocada de la feina i esforç que desenvolupen les 
organitzacions als països en desenvolupament.

És per aquest motiu que Benet, V.J. (2003)  (citat per Sontag 1997; 1988; 1996) afirma:

En una sociedad en la que parece que se tiende a alejar la experiencia 
del dolor de la vida cotidiana, el flujo constante de estas imágenes a 
través de los media y, sobre todo, su perfecta integración en los mismos 
no deja de resultar paradójica. (p. 23) 

Val la pena dir que és important fugir d’aquelles estratègies de comunicació que es basen 
a mostrar fotografies on apareixen persones patint que viuen als països del Sud. No és 
el camí més ètic, i només contribueix al fet que ressorgeixi “l’espectacle mediàtic” del 
qual es vol fugir, i amb què la comunicació en aquest àmbit va iniciar la seva trajectòria. 

Benet, V.J. (2003: 44)  (tal com es cita a Paul Rutherford,1999: 136) afirma que “(...) la 
organización controla el problema y ordena la solución. Media entre Nosotros y Ellos. 
La caridad se convierte en el instrumento crucial de autoridad moral, ejerciendo el 
poder de construir Nuestra culpa al igual que Su Necesidad”.

Arribats a aquest punt, a continuació es mencionen alguns factors que les ONGD deno-
minen responsables als mitjans de comunicació. Aquestes afirmacions s’han fet des del 
punt de vista crític que tenen les ONGD envers els mitjans de comunicació. Les 
següents dades confirmen que els mass media no tracten el desenvolupament com un 
tema de rellevant importància, ja que:
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• Segons Erro Sala, Javier (2003: 63) (citat per Universitat de Navarra, 2002) Mots com 
“desastre”, “violència” o “desordre” són els que utilitzen els mitjans de comunicació per 
donar a conèixer informació sobre desenvolupament. Alhora, només un 2% de les notícies 
mostren les activitats que realitzen el govern i les organitzacions diàriament.
• Imatges de les víctimes o els aspectes més escandalosos dels fets són la base per 
a redactar o emetre informació. 
• No hi ha una secció dedicada al desenvolupament, col·loquen la informació segons 
el seu criteri en altres seccions.
• La influència de les institucions i el seu punt de vista governamental, prima sobre 
les fonts d’informació de les mateixes organitzacions. 
• No hi ha un nombre destacable de professionals especialitzats en aquesta temàtica, 
fet que de nou no contribueix a una incorrecta circulació de la informació. 

Un altre actor molt present en aquest tipus de comunicació és el testimoni. Element que 
pot originar conflicte si no es tenen en compte dos factors; explicar la veritat per esdeve-
nir una font primària fiable i alhora no excedir un nombre gaire elevat de testimonis. Un 
gran volum d’informació pot provocar que la veritat quedi en segon terme.  

3.3.4. La imatge corporativa i la reputació 

Les organitzacions, igual que qualsevol tipus d’empresa o negoci, no pot obviar un 
element essencial en la seva creació; definir la imatge corporativa que serà el punt de 
partida respecte a marca, de la resta d’accions de comunicació que es realitzaran, a tots 
els nivells. D’aquest element, se’n derivarà un factor imprevisible però alhora controla-
ble; la reputació. 

En efecte, Herranz De la Casa, José María. (2010) (Citat per Ritchie, Swami i Weinberg 
1999 p.29) declaren que a les organitzacions de caràcter social, la marca serà l’eina a 
través de la qual la identitat de l’organització serà present al pensament individual de 
donants, beneficiaris i voluntaris. 

Per arribar-hi, caldrà aconseguir els quatre aspectes que formen el valor de marca 
segons Herranz De la Casa, José María. (2010) (Citat per David Aaker 1996 p.8):

1.  Brand Name Awareness o reconeixement del nom de marca.
2. Brand Loyalty o lleialtat de marca.
3. Perceived Quality o qualitat percebuda. 
4. Brand Associations o associacions amb la marca. 
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Si aconseguim que el nostre públic objectiu adquireixi aquests aspectes de la nostra organit-
zació, passarà a ser una de les organitzacions que primer els vindrà a la ment, també conegut 
en termes de màrqueting, com top of mind.

Per aquest mateix motiu, Salvador Peris, Pau (1999) (Citat per Villafañe, Justo 1993) recalca que 
la imatge d’una organització s’ha de crear complint tres premisses:

A la vegada, la reputació està vinculada en primera instància amb desenvolupar una conducta 
adequada, respectuosa i coherent. Però, també entra en joc la concepció dels stakeholders 
de l’entitat. La comunicació és el punt d’unió entre ambdós. De manera que per aconseguir 
una bona reputació, serà imprescindible que els públics estratègics, rebin una rendició de 
comptes a tall d’informe o memòria de la feina ben feta, èticament i responsablement i així 
esdevingui una reputació positiva. Si no s’efectua d’una manera correcta, se’n poden derivar 
conseqüències negatives, i tal com recalca Herranz De la Casa, José María (2010): “Normal-
mente los casos de corrupción, malas prácticas o mala gestión que suceden dentro de una 
organización social en particular acaban repercutiendo negativamente a todo el sector no 
lucrativo”. 

Per conèixer amb més profunditat la reputació d’una organització, podem utilitzar dues eines: 
En primer lloc, MERCO (Monitor Español de Reputación Corporativa) que mesura els resultats 
econòmics financers, la qualitat del producte o servei, la cultura corporativa i qualitat laboral, 
l’ètica i la RSC, la innovació, la dimensió global i la presència internacional. Per altra banda, el 
model RepTrak del Reputation Institute (Desenvolupat a Espanya pel Foro de Reputación 
Corporativa) que mesura aspectes com les finances, l’oferta i el lideratge, el treball, la ciutadania 
i integritat i la innovació. 

Per a poder obtenir un resultat aplicat al sector no lucratiu caldria adaptar cada una de les varia-
bles segons l’àmbit de l’organització, i així donar resposta a totes aquelles persones que hi 
volen col·laborar, oferint-los garanties i dades empíriques, per tal que considerin si volen inver-
tir-hi o no els seus recursos econòmics. L’ús de la comunicació suposarà l’eina per generar la 
confiança suficient perquè el públic d’una organització hi segueixi col·laborant. 

La realitat de la mateixa organització ha de ser prioritària. 

Cal que les virtuts i oportunitats de l’organització es reflecteixin en la 
imatge que es genera. 

No oblidar que tots i cada un dels departaments que formen l’entitat
tindran influència sobre la imatge projectada, no només el de comunicació. 

Taula 2. Premisses de la imatge d’una organització. 
Elaboració pròpia a partir de Salvador Peris, Pau (1999) (Citat per Villafañe, Justo 1993). 
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3.3.5. De la comunicació comercial a l’educativa

Existeix un sentiment de solidaritat momentània generalitzat a tota la població dels 
països més desenvolupats. Les ONGD donen l’oportunitat a qualsevol persona de contri-
buir econòmicament en algun dels seus programes, fet que només serà rellevant en un 
determinat moment de la vida d’aquella persona, que seguirà realitzant la seva rutina 
diària i de tant en tant recordarà que “té un nen apadrinat a Ghana”. Erro Sala, Javier 
(2003: 69) (citat per Aranguren, 1998, p. 30). 

Per aquest motiu, és totalment necessari un canvi cap a un tipus de comunicació que 
aporti valor i sigui educativa pel públic. Caldrà que les organitzacions s’uneixin per retor-
nar a la societat el sentiment de solidaritat que s’ha perdut gradualment. A través de la 
pedagogia, s’haurà de procurar que es produeixi compromís social de nou. 

D’acord amb Erro Sala, Javier (2003):

La comunicación social educativa compromete (a públicos y a ONGD) y 
mueve a la acción y a la participación, porque no se trata solo de convencer 
u oír, sino de escuchar para tener en cuenta, valorar la opinión ajena como 
aporte fundamental. De aquí que comunicación, compromiso y participación 
caminen indisolublemente unidas. (p. 71)

Elements bàsics i essencials per a qualsevol entitat, com són la missió, visió i valors, cal 
que sempre vagin en concordança amb totes les accions de comunicació que es duen a 
terme. Han d’aportar un valor diferencial, utilitzant estratègies que influeixin positivament 
al públic objectiu i alhora els impacti. La creativitat serà essencial en tots els sentits. 

Per tant, perquè les ONGD de petita dimensió no es quedin enrere de les que disposen 
de més recursos és imprescindible que es creïn moviments socials tenint com a referèn-
cia les accions que mobilització social que s’estan realitzant, complementades amb 
eines de comunicació a través d’Internet i/o amb les noves tecnologies de la informació. 
Com també, oferir serveis per a diferenciar-se de les ONGD que treballen el mateix 
àmbit. Tot això, realitzant accions de comunicació coordinades amb la resta de departa-
ments, s’ha d’entendre com un tot per tal d’arribar a bon port. 

Nos Aldás, Eloisa (2003) (Citat per Lopez Rey 2001, pp.37-39) es planteja l’any 2001 que 
les ONGD tenen: “Por a un llenguatge sincer.” Això els provoca per una banda, falta de
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franquesa a l’hora de definir la identitat, objectius i activitats. I per altre, una preocupació 
perquè no els manqui el sector de mercat, deixant de banda la finalitat dels projectes que 
estan realitzant.

En incloure o no aquesta sinceritat nomenada anteriorment, serà el determinant per 
saber quin és el tipus de comunicació utilitzat, diferenciant-ne dos de principals; el de 
promoció pròpia amb una fi més econòmica, i pel contrari, el que posa per sobre complir 
els objectius dels projectes mitjançant l’educació i sensibilització del públic. 

Per tal d’evolucionar positivament, la majoria de les ONGD haurien d’incloure en la seva 
comunicació aquest segon estil. Tenint sempre en compte que qualsevol acte comunicatiu 
que realitzi com a emissor, no se’n podrà controlar la reacció del receptor en cap cas.

La publicitat de caràcter social, es diferencia de la publicitat convencional en un aspecte 
essencial: la velocitat d’influència del públic objectiu. La publicitat comercial, enfocada a la 
venda d’un producte, obtindrà uns resultats molt més immediats. En canvi, els resultats 
d’una campanya d’àmbit social, són a llarg termini, en tenir com a objectiu la influència, 
canvi d’actitud o ideologia, en una persona, serà un procés molt més laboriós i complex. 

Metodològicament, és recomanable que l’organització abans de dur a terme una acció 
de comunicació; desenvolupi un plantejament de màrqueting i d’estratègia. Seguidament 
faci un estudi de continguts, imatges i valors que vol transmetre amb la campanya. A 
continuació, faci un estudi de com han influït al públic de manera particular i per últim, 
caldrà esbrinar quin ha estat el grau de canvi a escala global generat per la campanya 
realitzada. 

Per gestionar de manera correcta la comunicació d’una organització, es diferencien dues 
variants complementàries però diferenciades. Per un costat, accions de comunicació 
adreçades al públic intern de l’entitat per tal d’informar-los, influenciar-los i motivar-los. Per 
l’altre, accions dirigides al públic extern per tal mostrar les tasques que es desenvolupen, 
sensibilitzar i educar.

Segons Herranz De la Casa, José María (2010) les estratègies de gestió de la comunica-
ció hauran d’anar orientades a: 

• Adquirir reconeixement
• Mostrar les activitats, projectes i resultats que s’estan i s’han desenvolupat
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• Fomentar la motivació i la cohesió de tots els membres de l’organització
• Promoure la participació
• Aconseguir nous socis, donants, voluntaris o col·laboradors
• Exposar les problemàtiques i situacions que cal que siguin denunciades, que els      
mitjans de comunicació no mostren
• Comunicar i promocionar els serveis, activitats o productes que es duen a terme
• Cercar recursos econòmics per a poder subvencionar els projectes
• Coaccionar per tal que es modifiquin situacions i polítiques injustes
• Educar i formar

Un lloc idoni per aconseguir aquests objectius són els espais públics, ja que la comunica-
ció amb els ciutadans és molt més propera i implicar-los en la causa, mostrant-los els 
problemes actuals serà molt més efectiu. 

Per a concloure aquest apartat, destacar que per a González Álvarez, Marta Isabel (2013) 
(Citat per González Álvarez, 2010: 238) la comunicació que es realitza al tercer sector hauria 
de caracteritzar-se per ser curosa amb el tractament de la informació, mostrar la realitat tal 
com és sense manipulacions, contextualitzar sempre els fets políticament, socialment, 
econòmicament o climatològicament. Cal que les campanyes siguin creatives amb la partici-
pació de professionals especialitzats en el sector, siguin comunicadors o periodistes. I per 
últim, cedir sempre el protagonisme a la causa i a l’acció que s’està comunicant. 

L’autora considera que un “missatge solidari”  ha de ser: “universal, altruista, humanista, revela-
dor, realista, valent, vehement, complex, positiu, sensibilitzador, posicionador, implicat, exem-
plar, creatiu, referenciat i colorista” (González Álvarez, 2010)

3.3.6. L’era digital: comunicació viral, noves tecnologies i xarxes socials

Per a fer el tancament, de l’evolució que ha tingut la comunicació al tercer sector, cal 
destacar el paper que han tingut i segueixen tenint la comunicació viral, les noves 
tecnologies i les Xarxes Socials, i la seva influència durant els últims anys. 

Un dels fenòmens en el paradigma digital, del que més se sent a parlar durant aquests 
últims anys, és la comunicació viral. Velasco Rueda, L.P. (2011) afirma que:

La publicidad viral es un término relativamente reciente sobre el que están 
comenzando a proliferar cada vez más estudios que vinculan este concepto 
a exitosas estrategias comunicación en organizaciones, pero no existe 
apenas información sobre su uso en el Tercer Sector. (p. 83)
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La utilització de vídeos que marquin a l’espectador, és una eina idònia per a les ONG, per 
despertar un sentiment commovedor i així aconseguir un major nombre de visualitzacions 
i un efecte viral considerable. 

Velasco Rueda, L.P. (2011: 86) defineix el vídeo viral com: “Aquel que adquiere popularidad 
en la Red, con cientos de miles o incluso millones de visitas gracias al uso de las redes 
sociales.” 

És important perseguir dos objectius a l’hora de marcar una estratègia que es basi en un 
vídeo viral. Reforçar el reconeixement de branding i generar un lligam emocional amb els 
usuaris que el visualitzaran. 

Velasco Rueda, L.P. (2011: 84) (Citat per Baraybar 2009 p.52) assegura que amb el 
desenvolupament d’Internet i l’arribada del Web 2.0, també coneguda com a Web Social, 
un ventall de noves possibilitats s’obren davant les organitzacions. Poden utilitzar noves 
tècniques de comunicació no convencionals, i així fugir del mètode repetitiu dels mitjans 
de comunicació que es basa a mostrar imatges massa explícites de les víctimes o com-
parar voluntaris amb herois. 

El foment en la participació, la cooperació i la comunicació bidireccional són característiques 
del Web 2.0. que casen perfectament amb la manera de treballar de les organitzacions no 
lucratives. (Velasco Rueda, L.P.,2011, p.84) (Citat per Das 2009).

Segons l’informe d’Infoadex (2017) l’any 2016 Internet, mitjà convencional, se situa en 
segona posició darrera la televisió. Amb un percentatge del 26,9% i amb una inversió en 
publicitat de 1.407,8 milions d’euros. Aquesta xifra ha augmentat respecte al 2015 on la 
inversió va ser de 1.249 milions d’euros.

Aquest fet confirma, que la utilització d’estratègies de comunicació basades en el mitjà 
digital per excel·lència; Internet està en auge i segueix creixent. És una oportunitat que 
el tercer sector no pot desaprofitar i per això caldrà que hi segueixin apostant i alhora 
seguir innovant en nous formats. 

Les característiques determinants i concloents a tenir en compte en la comunicació viral 
de les ONG segons l’anàlisi realitzat per Velasco Rueda, L.P. (2011: 91-92) són les 
següents: 
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• Utilitzar personalitats en les accions de comunicació, obtenint una major visibilitat i 
alhora associant a aquella persona reconeguda popularment els valors de l’organització. 
• La falta de recursos econòmics no serà un problema, ja que el gènere amateur, és 
una via més que vàlida i cada vegada més utilitzada. Genera una proximitat amb el 
públic, que les grans produccions no poden aconseguir. 
• Els vídeos virals analitzats que més èxit han tingut es basen en l’humor. Velasco 
(2011) planteja, si les ONG haurien d’incloure aquest gènere dins la seva estratègia 
per tal de fugir de l’estil victimista i pessimista que ha perdurat durant moltes dècades.

En relació a les noves tecnologies i la influència al tercer sector, González Álvarez, Marta 
I. (2013) té en compte les següents afirmacions.

En primer lloc:

Las Naciones Unidas consideraba el aprovechamiento de las TIC para el 
desarrollo como una de las siete prioridades básicas: “Las nuevas tecnologías 
brindan una oportunidad sin precedentes de que los países en desarrollo se 
salten las primeras fases del desarrollo. Hay que hacer todo lo possible para 
maximizar el acceso de sus pueblos a las nuevas redes de información”. (Citat 
per Annan 2000). 

En segon lloc: 

Por primera vez en la historia, cantidades sustanciales de información 
pueden llegar rápidamente a cualquier persona, en cualquier momento y 
en cualquier lugar. (Citat per Acevedo Ruiz, 2006 p. 9). 

Es pot concloure que les noves tecnologies són un aspecte essencial i al mateix temps 
enriquidor perquè les entitats l’utilitzin en la seva comunicació. Tot i que és molt important 
tenir present, que en difondre tal volum d’informació, aquesta passa a ser molt més 
accessible per a tothom i pot ser més fàcil alterar-la o tergiversar-la. 

Un dels elements d’aquesta comunicació a través d’Internet i les TIC, són les Xarxes 
Socials. Juntament amb elles apareix un nou terme denominat “ciberactivisme”, que tal 
com indica el mateix concepte, consisteix a realitzar accions d’activisme per part de les 
organitzacions a través de la xarxa. 
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Soria Ibáñez, M. del M. (2012: 300) considera que aquest recent fenomen afavoreix a la 
interacció entre l’entitat i els usuaris (on es poden incloure també els públics interns 
d’una organització com: socis, col·laboradors, voluntaris, etc.) gràcies a la creació de 
continguts digitals dirigits a la demanda, denuncia i a les peticions per a l’evolució social. 

D’aquesta manera, s’afirma que a través d’Internet, un mitjà accessible des de gairebé 
tot el món, els usuaris que volen donar suport a una causa tenen al seu abast debats, 
material informatiu, videoconferències i l’opció de compartir-ho amb els seus amics a 
través de les múltiples xarxes socials existents. La mobilització quant a nombre de 
persones serà molt elevat. Emetre campanyes de conscienciació o de crida social a 
través d’aquest tipus de mitjà és molt enriquidora per ambdues parts. Ja que una gran 
part l’èxit d’una campanya serà segons la viralitat i les impressions digitals que aquesta 
hagi tingut. 

4. DISSENY DEL MODEL D’ANÀLISI

4.1. Metodologia

Un cop plasmat el marc teòric i conceptual de la present investigació, cal definir el disseny 
del model d’anàlisi pràctic que es desenvoluparà a continuació, a tall de metodologia. Per 
aquest motiu, a continuació es definiran els paràmetres referents a la caracterització 
de la investigació com poden ser la finalitat, l’abast temporal, la profunditat o el tipus de 
fonts utilitzades. 

S’especificarà quina en serà la tipologia de la població i mostra emprades segons els 
objectius de l’estudi. Tot seguit, es descriurà el tipus de tècnica d’observació i finalment, 
s’exposarà quin serà el model d’anàlisi a seguir per a la recol·lecció i processament de 
les dades a analitzar.

4.1.1. Caracterització de la investigació

En tractar-se d’una investigació de caràcter social, a continuació, s’especifiquen les 
característiques principals d’aquesta, segons la classificació presentada per Del Rio, 
Olga (2011: 26) (tal com es cita a Sierra Bravo, 1992: 33-36).
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Taula 3. Caracterització de la investigació. Elaboració pròpia a partir de Sierra Bravo, 1992:33-36. 

Analitzar la  comunicació de les entitats del tercer 
sector respon una finalitat bàsica que es fomenta 
en conèixer i explicar. I el plantejament d’un pla de 
comunicació per l’Associació Vincle correspon a 
una finalitat aplicada que busca una millora en la 
societat i resoldre els seus problemes. 

Bàsica i aplicada

SEGONS LA FINALITAT

L’anàlisi que es realitzarà de sis campanyes de 
diferents entitats, vol reflectir l’evolució en el temps 
de la comunicació social des dels anys 70 fins a 
l’actualitat. 

Longitudinal 
Retrospectiva
De tendència

SEGONS L’ABAST TEMPORAL

La finalitat és explorar sobre els elements més 
rellevants de les campanyes analitzades, per tal de 
veure la seva evolució en el temps. Exploratòria

SEGONS LA PROFUNDITAT

Les fonts emprades per dur a terme aquesta anàlisi 
seran mixtes. Primàries en la recol·lecció de tots 
elements que configuren les campanyes a analitzar 
(logotips, espots, cartells, articles...), i en les dues 
entrevistes en profunditat per tal d’ampliar els coneixe-
ments en el sector i complementar l’anàlisi a través 
d’experts. Secundàries, en utilitzar un mètode d’anàlisi 
basat en la metodologia documentada en un llibre, 
complementat amb articles acadèmics i altres docu-
ments. 

Mixtes

SEGONS LES FONTS

Qualitatiu

El caràcter de la investigació serà qualitatiu, ja que 
l’objectiu és identificar quina ha estat l’evolució de 
la comunicació en el tercer sector basada en els 
fets i el seu significat.

SEGONS EL CARÀCTER

La naturalesa de la investigació correspon a la 
documental, en tractar-se d’una anàlisi de peces 
gràfiques i audiovisuals com poden ser els logotips, 
cartells o espots de les entitats seleccionades.  Documental

SEGONS LA SEVA NATURALESA
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4.1.2. Població i mostra

Per tal de dur a terme la present investigació, és necessari definir les unitats d’anàlisi; la 
població i la mostra, i la tipologia d’aquestes. 

En aquest cas, l’univers o població de l’estudi, equival al total de les campanyes publicitàries 
realitzades per entitats del tercer sector des dels inicis fins al dia d’avui, que podrien ser 
objecte d’observació. 

La mostra, correspon a les 6 campanyes realitzades per entitats del tercer sector seleccio-
nades com a objecte d’estudi. Delimitant el període d’anàlisi, a partir dels anys setanta fins 
aquest any 2017. Per poder reflectir, com s’ha mencionat anteriorment, l’evolució de la 
comunicació en aquest àmbit. 

Quant a la tipologia, serà un mostra no probabilística o il·lustrativa, de tipus estratègica. Ja 
que les peces publicitàries a analitzar han estat escollides segons uns criteris determinats i 
específics, que es mostraran a continuació.

Així doncs, un cop definit el tipus de mostra, caldrà identificar quins són els límits. S’analitza-
ran 6 campanyes que hauran de pertànyer al tercer sector, és a dir, estar realitzades per una 
entitat social (ONL, ONG, ONGD, Associació o Fundació) amb la col·laboració o no d’una 
agència de publicitat. Pel que fa al territori, seran peces publicitàries desenvolupades a 
Espanya (4) en primera instància, i en darrer terme a Europa (2). Pel que fa al període tempo-
ral, seran vàlides aquelles peces emeses a partir dels anys 70 fins a l’actualitat, amb l’objectiu 
de veure’n l’evolució. Per últim, la unitat d’anàlisi serà de tipus simple, ja que s’analitzarà cada 
peça individualment, tenint en compte els mateixos criteris que s’exposen al següent apartat.  

4.1.3. Tècniques d’observació 

La tècnica principal d’observació escollida, es fonamenta en una anàlisi de sis campanyes 
realitzades per diferents entitats del tercer sector, per tal de plasmar-ne alhora l’evolució 
històrica i posar un exemple en cada una de les etapes mencionades anteriorment al marc 
teòric i conceptual.

El model d’anàlisi es basarà en el mètode que empra Alfonso Escuder, Pilar (2016) al llibre: 
Les marques ONGD: Del relat de la culpa al relat del consum i la redempció. A la segona 
part d’aquesta investigació, Alfonso Escuder realitza un estudi anomenat Neorelat Solidari. 
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Per l’autora, (2016): 

Tot relat ha de tenir un subjecte clarament definit. En els anuncis de les 
ONGD, el subjecte acostuma a ser la pròpia organització. Els objectes en 
circulació són les donacions, en les seues múltiples formes: temps, 
quotes, aportacions puntuals, apadrinaments... La narratologia ens ha 
ensenyat a distingir també els ajudants del subjecte i els seus opositors. 
Els anuncis reserven el paper d’ajudants als teleespectadors sempre que 
es facen socis o donants d’alguna organització. (pàgina 62)

A partir d’aquí, l’autora mostra al lector, 9 entitats del sector no lucratiu de renom analitzant 
diferents campanyes i els seus corresponents relats en la seva comunicació a partir de 
quatre elements principals: 

- El logotip

És el component principal i de presentació de qualsevol marca, en aquest cas, entitat. 
S’analitzen aspectes com: el motiu de la seva creació, els colors, la tipografia, la simbologia, 
els valors que s’hi associen o la seva evolució al llarg dels anys (si és el cas que existeixin 
diferents versions). 

- Els relats vinculats a les organitzacions

El segon element, són els diferents relats que mostren les entitats a través de les seves 
campanyes al llarg de la seva trajectòria. L’autora destaca, que la narració a les accions 
publicitàries no correspon a l’estructura que marca la literatura o el cinema; plantejament, 
nus i desenllaç. Conclou que les empreses i entitats a l’hora de realitzar espots no donen la 
rellevància necessària al nus, ja que es passa del plantejament al desenllaç veloçment. 

Per tal d’arribar al relat que connoten les campanyes, l’autora estudia els personatges, 
eslògans, diàlegs, veu en off, escenografia o els elements metafòrics que s’hi amaguen.

- Els valors fundadors

Per últim, fa referència als valors fundadors que subjecten cada una de les campanyes. Se’n 
diferencien quatre: 
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• Utòpics: Equivalen a uns valors que mostren clarament l’objectiu de les accions que 
desenvolupen les organitzacions. Missatges per aturar la pobresa mundial o l’alfabe-
tització infantil en serien clars exemples. 
• Pràctics: Responen a les accions publicitàries que plantegen un benefici clar i ràpid. 
És a dir, campanyes amb l’objectiu que el públic realitzi donacions i així contribuir al 
canvi d’una situació extrema. 
• Lúdics: Responen a aquells valors que se sustenten en una creativitat que provoca 
que el target group hi pari l’atenció i rebi el missatge. 
• Crítics: Corresponen a uns valors que mostren la realitat i la gravetat del problema 
que està mostrant la campanya. Manifesta a la vegada els precedents polítics i econò-
mics que causen les injustícies socials. 

D’aquesta manera, l’autora extreu una valoració global i detallada de les campanyes 
analitzades. 

A partir d’aquí, i un cop explicat el mètode que utilitza Alfonso Escuder, Pilar (2016), 
l’estudi que es durà a terme serà basat en el seu sistema de treball. Amb la diferència 
principal que es basarà en una campanya publicitària concreta per cada entitat i no en 
diverses campanyes com realitza l’autora. La decisió d’efectuar d’aquesta manera la 
investigació respon al fet que es vol analitzar l’evolució de la comunicació de les entitats 
del tercer sector, per tal de concloure aquest projecte amb un pla de comunicació per a 
Vincle aplicant els aspectes teòrics i pràctics que s’obtindran a partir de l’anàlisi següent.

Així doncs, a continuació es mostren els apartats amb els quals comptaran cada una de 
les campanyes a analitzar. Per tal de complementar el mètode de Alfonso Escuder, 
afegint-hi, una fitxa tècnica a l’inici per tal de situar ràpidament els elements principals de 
cada campanya i una breu descripció sobre cada entitat. D’aquesta manera, l’anàlisi 
constarà de les següents parts:

Entitat, Agència, Director creatiu, Any de publicació, 
País, Tipologia i Temàtica de la campanya. 
*En alguns casos pot ser que no es pugui aconseguir tota la informació.

FITXA TÈCNICA

Motiu de creació, colors, simbologia, valors i 
evolució.BREU DESCRIPCIÓ

DE L’ENTITAT I LOGOTIP
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Per tal de complementar la informació d’aquesta anàlisi, s’efectuaran dues entrevistes 
en profunditat a professionals de l’àmbit. En primer lloc, a la directora de l’Associació 
de Suport i Acollida d’Immigrants Àkan de Girona, Maria Lluïsa Geronès, per tal de plas-
mar el component intern d’una associació, la seva organització, motivació i accions que 
es desenvolupen. I en segon lloc, a la subdirectora i secretaria de l’Associació Solidària 
Publicitarios Implicados, Elisa Zaragoza, per tenir en compte el punt de vista d’un profes-
sional de la comunicació que es dedica a desenvolupar campanyes pel tercer sector.   

L’objectiu principal d’aquestes entrevistes és obtenir dades qualitatives que complemen-
tin l’anàlisi de les peces publicitàries i alhora siguin un referent per desenvolupar el pla 
de comunicació per a Vincle. 

4.1.4. Recol·lecció i processament de les dades 

Quan tota la informació recol·lectada hagi estat analitzada, tal com s’ha explicat anterior-
ment, se’n podrà extreure una visió global i detallada de quina ha estat l’evolució de la 
comunicació al tercer sector. I així respondre al primer objectiu marcat, a l’inici d’aquest 
projecte. 

Per altra banda, val a dir, que és imprescindible realitzar aquesta anàlisi per assolir el 
segon objectiu: desenvolupar un pla de comunicació per a Vincle que sigui vàlid i 
adequat al sector i a la dimensió de l’associació. Tenint com a referents campanyes de 
comunicació desenvolupades per entitats socials, es podrà dur a terme unes propostes 
comunicatives de qualitat. 

Personatges, copy, diàlegs, veu en off, escenografia, 
metàfora. S’analitzaran els elements que hi apareguin, 
segons el tipus de campanya.

RELAT QUE S’EXPOSA

Determinar quin/s tipus hi predominen:
Utòpics, pràctics, lúdics i/o crítics.VALORS ASSOCIATS

Taula 4. Apartats de l’anàlisi. Elaboració pròpia. 
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4.2. Anàlisi qualitatiu
   
4.2.1. Anàlisi de les campanyes seleccionades 

A continuació, s’exposarà l’anàlisi detallada de les sis campanyes seleccionades per a 
la present investigació, segons el model d’anàlisi explicat anteriorment. 

4.2.1.1. Creer en el amor y no la guerra no es solo cosa de “hippies”. Cruz Roja.

- Breu descripció de l’entitat

La Creu Roja Espanyola es va fundar l’any 1864 amb l’objectiu d’acollir i proporcionar 
ajuda a les persones que vivien en països on s’estaven produint conflictes bèl·lics.  
Essent la primera organització a l’estat en realitzar campanyes de comunicació i en 
invertir recursos econòmics al tercer sector. Aquests fets converteixen la Creu Roja en 
una organització amb una gran quantitat i qualitat de trajectòria en publicitat.

- Logotip

Tenint com a principi: “Desde el 6 de julio de 1864, la Cruz Roja es, en este mundo nues-
tro el símbolo que indica la presencia de una mano amiga que no distingue en edad, 
credo, religión, raza, color, nacionalidad o ideología” (Cruz Roja Española, Campaña 
Institucional Años 80).

ENTITAT Cruz Roja

AGÈNCIA Consejeros de Publicidad

DIRECTOR CREATIU Joaquín Lorente

ANY DE PUBLICACIÓ 1971

PAÍS Espanya

TIPOLOGIA Cartell

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Conscienciació sobre la guerra  

Taula 5. Fitxa tècnica campanya Creu Roja. Elaboració pròpia.
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La Creu Roja va configurar el seu logotip, conegut arreu, tal com indica el nom de l’organitza-
ció amb una creu vermella en fons blanc, com a símbol de protecció. Amb la intenció de rebre 
homenatge a Henry Dunant, d’origen suís, que fou qui ideà el Comitè Internacional de la Creu 
Roja.

- Campanya i relat que s’exposa 

Figura 6. Campanya de la Creu Roja 
Espanyola per l’agència Consejeros de 
Publicidad (1971) 

Font: Centro Virtual Cervantes (2017) Cien 
años de publicidad espanyol. Sala 1: Arte 
publiciatario español. Recuperat de http://c-
vc.cervantes.es/artes/muvap/sala1/de-
fault.htm 

La campanya que s’analitza és un 
cartell gràfic publicat l’any 1971 i 
ideat per l’agència de publicitat 
Consejeros de Publicidad, on el 
director creatiu era Joaquín 
Lorente, que més endavant fundà 
l’agència MMLB juntament amb 
Marçal Moliné, Miguel Montfort i 
Eddy Borsten. 

Figura 4. Logotip del Comitè Internacional de 
la Creu Roja. 

Font: International Comittee of the Red Cross. 
ICRC. (2017) History. Recuperat de 
https://www.icrc.org/en/who-we-are/history 

Figura 5 . Logotip Creu Roja Espanyola.

Font: Cruz Roja (2017) Historia de Cruz Roja. 
Recuperat de http://www.cruzroja.es/princi-
pal/web/cruz-roja/nuestra-historia 
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Va publicar-se en un període on la publicitat encara era simplista i predominava un punt de 
vista informatiu, tal com podem veure en l’estructura del cartell. Però aquesta campanya va 
destacar per la seva creativitat i guanyà el Premi Internacional Rizzoli al millor anunci en blanc 
i negre l’any 1971. De manera, que a partir d’aquest moment, la publicitat de caràcter social 
començarà a destacar en l’àmbit internacional. 

A causa de l’antiguitat del recurs gràfic, el copy més identificable de la peça i alhora claim 
és: “Creer en el amor y no en la guerra no es solo cosa de “hippies”.”

Aquesta afirmació conté una metàfora que remet al moviment social d’aquell moment, on 
grups de joves defensaven un missatge arreu del món: “Make Love, not War”. La cam-
panya de la Creu Roja tenia l’objectiu de conscienciar a la societat civil que aquest és un 
missatge per a totes i cada una de les persones, tinguin la ideologia que tinguin.

El cartell es compon per dues parts. En primer lloc, una fotografia de família, on 
apareixen integrants de la Creu Roja uniformats i mirant a càmera. Es tracta de testimo-
nis, persones reals. És a dir, no s’utilitzen figurants ni actors, fet que transmet proximitat 
amb el target group. L’altra meitat del cartell, s’estructura a partir del claim ja mencionat 
i tres caixes de text amb un estil periodístic que remet a l’estructura de la premsa escrita. 

Figura 7. Premi Internacional Rizzoli per la 
Campanya de la Creu Roja.

Font: ABC (2017) Hemeroteca. Recuperat de 
http://hemeroteca.abc.es/nav/Navigate.exe/heme-
roteca/madrid/blanco.y.negro/1971/06/19/096.html
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- Valors associats

Per últim, els valors associats a aquesta campanya són lúdics i crítics. Són lúdicsm ja que 
destaca un eslògan que expressa la problemàtica: conscienciar sobre la situació la guerra, 
d’una manera creativa i atractiva a la mirada del lector. Però per altra banda, és crític, al mos-
trar la gravetat de la problemàtica, mostrant una gran quantitat de persones necessàries per 
ajudar a solvatar el problema plantejat. 

4.2.1.2. El otro Epi y El otro Corgos. Fundación ONCE.

- Breu descripció de l’entitat

La Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de Personas con Discapacidad 
es va crear l’any 1988, gràcies a la iniciativa de l’ONCE (Organización Nacional de Ciegos 
Españoles). La Fundació que comparteix objectiu amb l’organització, ha creat al llarg de la 
seva trajectòria més de 80.000 llocs de treball per a individus discapacitats. 

- Logotip

En crear-se la Fundació arran de l’organització, els logotips d’ambdues entitats estan relacio-
nats gràficament. Per això, primerament vegem l’evolució del logotip de l’ONCE. 

ENTITAT Fundación ONCE

AGÈNCIA Slogan

DIRECTOR CREATIU Fernando Vallejo i Horario Bertolotti

ANY DE PUBLICACIÓ 1990

PAÍS Espanya

TIPOLOGIA Espot TV

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Patrocini Equip Olímpic Espanyol

Taula 6. Fitxa tècnica campanya Fundación ONCE. Elaboració pròpia.
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Tal com es pot observar, els dos logotips tenen en comú dos elements: en primer lloc, el 
cromatisme de colors, groc i verd que ha perdurat al llarg del temps. I per altra banda, la 
tipografia. Tot i que ha passat per petites modificacions, quasi inapreciables, segueix 
sent pràcticament la mateixa des dels inicis. 

La inclusió d’un símbol d’una persona cega, deixa clar, quin és l’àmbit d’actuació de 
l’organització. I el fet d’eliminar els espais entre les lletres, el logotip més actual transmet 
una perspectiva de llibertat, on les persones cegues han deixat de tenir tantes “barreres” 
en tots els sentits socials. 

El logotip de la Fundación ONCE, també ha evolucionat en el temps. En aquest cas, s’ha 
modificat en més aspectes que el de l’organització. La primera versió, que és la que 
apareix a la campanya, s’utilitza el nom de l’organització afegint la paraula “Fundación” 
amb lletres de color blanc. Contràriament, el logotip actual, canvia alguns aspectes.

En primer lloc, i el que més destaca, és el color vermell i la incorporació d’una simbologia 
de dues rodes que s’enllacen. Tot i que, en conservar la mateixa tipografia i el color groc 
que té el logotip de l’ONCE, demostra la unió entre les dues entitats.   

Figura 8. Logotip ONCE anterior.

Font: Logotypes 101 (2017) Logo ONCE. 
Recuperat de  http://www.logotypes101.com/lo-
go/once 

Figura 9. Logotip ONCE actual.

Font:  ONCE (2017) Qué es la ONCE. Recuperat 
de http://www.once.es/new/que-es-la-ONCE

Figura 10. Logotip Fundació ONCE anterior. 

Font:  ElPublicista Revista (Abril 2010). 'El otro 
Epi’, de Slogan Madrid para la Once. 
GP1990.mpg [Vídeo] Recuperat de https://www.-
youtube.com/watch?v=UwLd2eNt5fI 

Figura 11. Logotip Fundació ONCE actual.  

Font: Fundación ONCE (2017) Quiénes somos. 
Presentación. Recuperat de http://www.fundacio-
nonce.es/es/pagina/presentacion 
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       - Campanya i relat que s’exposa

Aquesta campanya va ser publicada l’any 1990 i consta de dos espots d’un minut de 
duració respectivament. Aquests van ser ideats per l’agència Slogan, comptant amb 
Fernando Vallejo i Horario Bertolotti com a creatius. Tal com s’ha explicat al marc teòric 
de la present investigació, a partir dels anys 80 i amb l’establiment de la democràcia, a 
Espanya va ressorgir la publicitat destacant en la creativitat. 

És un clar exemple, ja que, el mateix any de la seva publicació, va ser guardonada amb 
el “Gran Premio del Festival Publicitario, de cine y televisión” del Sol, Festival Iberoameri-
cano de la Comunicación Publicitaria. 

Figura 12.  Frames de la campanya ‘El otro Corgos’. 

Font: ElPublicista Revista (Abril 2010). 'El otro Corgos’, de Slogan Madrid para la Once. GP1990.mpg [Vídeo] Recuperat 
de https://www.youtube.com/watch?v=V-58UPMx2r0 

Figura 13 . Frames de la campanya ‘El otro Epi’.

Font: ElPublicista Revista (Abril 2010). 'El otro Epi’, de Slogan Madrid para la Once. GP1990.mpg [Vídeo] Recuperat de 
https://www.youtube.com/watch?v=UwLd2eNt5fI 
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Tot i ser dos espots, comparteixen la majoria de les seves característiques. Mostren 
imatges de dos atletes cecs, un corredor d’atletisme i un jugador de bàsquet. Tots dos 
acompanyats pels seus entrenadors. Els acompanya la mateixa la cançó; “Don’t give up”  
de Peter Gabriel, que transmet un missatge positiu i motivador. Com que la cançó és en 
anglès, i l’anunci es va emetre a l’estat espanyol, podem veure la lletra d’aquesta en 
forma de subtítols. Finalment, apareix una veu en off que diu: “Fundación ONCE, patroci-
nador del equipo olímpico español.”

La metàfora que s’amaga rere aquesta campanya és clara, tots els atletes, amb les 
capacitats que tinguin, seguiran sent atletes i podran triomfar. Això és el que dóna sentit 
al títol dels espots: El otro Corgos y El otro Epi. Antonio Corgos i Juan Antonio San Epifa-
no, varen ser un corredor i un jugador de bàsquet professionals amb una carrera esporti-
va destacable. La campanya fa una comparació entre dos esportistes d’elit (al títol de la 
campanya) i dos paralímpics (a les imatges de l’espot) deixant-los al mateix nivell i 
demostrant al públic que no hi ha d’haver comparatives entre competicions olímpiques i 
paralímpiques.  

- Valors associats

La Fundación ONCE amb aquesta campanya volia transmetre valors lúdics i crítics. La 
creativitat de comparar esportistes paralímpics amb personalitats olímpiques, crea una 
certa expectativa, incorporant a petita escala una Star Strategy, per a cridar l’atenció. 
Mostra una realitat, per tal de normalitzar-la i que el públic sigui conscient dels prejudicis 
que poden haver-hi envers les persones cegues, tenint com a objectiu principal la seva 
inclusió en la societat d’una manera normalitzada.
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4.2.1.3. Red. Amnesty International.

- Breu descripció de l’entitat

Tot va començar quan Peter Benenson, advocat de Gran Bretanya va conèixer la història 
de dos estudiants de Portugal que van entrar a presó simplement per brindar per la lliber-
tat. Aquest va ser el seu detonant per iniciar una campanya contra aquesta injustícia a 
escala mundial. A partir d’aquest moment va començar un moviment social per lluitar 
contra la injustícia, que avui dia tothom coneix com Amnistia Internacional, on participen 
més de 7 milions de persones.

“Only when the last prisoner of conscience has been freed, when the last torture chamber 
has been closed, when the United Nations Universal Declaration of Human Rights is a 
reality for the world’s people, will our work be done.”

Peter Benenson, Fundador d’Amnistia Internacional (2017)
- Logotip

El logotip d’Amnistia Internacional està compost per dos elements. En primer lloc, el nom 
de l’organització amb una tipografia clara i amb una alta llegibilitat. Per altra banda, una 
espelma envoltada per un cordó d’espines, element gràfic identificable a escala interna-
cional per a tothom. S’associa l’espelma a l’esperança i el cordó d’espines a les injustí-
cies que encara són presents al món. 

ENTITAT Amnesty International

AGÈNCIA Publicis Stockholm

DIRECTOR D’ART Yasin Lekorchi

ANY DE PUBLICACIÓ 2007

PAÍS Suècia

TIPOLOGIA Cartell 

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Denúncia: Mutilació genital femenina

Taula 7. Fitxa tècnica campanya Amnesty International. Elaboració pròpia.
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Amnistia Internacional (2017) afirma: “Better to light a candle than curs the darkness”. 
Ambdós elements són de color negre, que destacant sobre un fons de color groc. El groc 
s’associa a l’esperança però també és un color que crida l’atenció per sobre els altres, a 
manera d’alarma per comunicar les injustícies que s’estan produint al món. 

- Campanya i relat que s’exposa 

Figura 14. Logotip Amnesty International. 

Font: Amnesty International (2017) Who we are. 
Recuperat de https://www.amnesty.org/en/who-we-are/ 

Figura 15. Campanya Red. Amnesty International. 

Font: Ads of the World (2017) Red. Amnesty International. Recuperat de http://adsoftheworld.com/media/print/red_7 

Aquesta campanya que s’analit-
za per tractar l’eterna lluita entre 
les organitzacions i els mitjans 
de comunicació, es titula “Red”. 
Va ser desenvolupada per 
l’agència Publicis Stockholm de 
Suècia l’any 2007, per denunciar 
un problema social que perdura 
al llarg dels anys.

“Red” és un cartell format per 
dos elements. En primer pla, una 
rosa de color vermell, que el seu 
interior està cosit per un fil negre. 
L’acompanya el següent copy: 
“Every year, two million girls 
suffer the pain of genital mutila-
tion – a clerar violation of their 
human rights. No government 
should continue to ignore this 
crime. Help us to stop violence 
against women. Give your 
support at www.amnesty.se “.
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La metàfora d’aquesta campanya és clara, una rosa que té un obstacle per seguir 
creixent i fer-se bonica, és el mateix patiment que sofreixen totes les nenes i dones que 
se’ls practica l’ablació genital. Es tracta el tema d’una manera molt clara i entenedora 
però en cap moment veiem la cara de sofriment de les víctimes d’aquesta horrible situa-
ció. El vermell de la rosa i el títol de la campanya, també remeten i reforcen el missatge 
de la sang que perden les persones que són sotmeses a aquestes horribles pràctiques.

Pel que fa a la premsa escrita, El Mundo (2012) publica un article titulat “La mutilación 
genital femenina sigue siendo una epidemia”. En aquest cas, d’acord amb les afirma-
cions d’Erro Sala, Javier (2003: 63) que realitzava sobre com els mitjans de comunicació 
tracten els temes de desenvolupament. S’afirma en aquest article:

• L’aparició d’una imatge de la víctima després del procés d’ablació, d’una manera 
molt explícita.
• La utilització de la paraula “epidèmia” per referir-se a aquesta pràctica, de manera 
depreciativa, com si es tractés d’una malaltia.  
• La notícia es troba dins l’apartat: Salud: Mujer. Però no hi ha cap secció al diari El 
Mundo, per a tractar temes sobre desenvolupament. 

 

No es pot dir el mateix del contingut que difonen  alguns 
mitjans de comunicació per a tractar aquest tema. Per a 
reflectir-ho s’ha seleccionat un reportatge de televisió i 
dos articles de premsa escrita.

Televisió Espanyola va emetre l’any 2011 un reportatge 
sobre l’ablació titulat “Vidas mutiladas”. En aquest s’ex-
plica la problemàtica de la situació combinant imatges 
d’experts com poden ser una matrona, una mediadora 
cultural, una regidora d’assumptes socials i una fiscal, 
que expliquen la situació segons la seva posició profes-
sional. Però a la vegada, el reportatge ens mostra imat-
ges de les víctimes que ho pateixen, les pràctiques als 
països on es desenvolupa, veient el rostre i les llàgrimes 
de les nenes. 

Figura 16. Frames del reportatge “Vidas mutliadas”.

Font: Radio y Televisión Española (2017). Mutilación genital femenina, la 
ablación. Vidas mutiladas. Recuperat de http://www.rtve.es/noticias/20110205/mutila-
cion-genital-feminina-ablacion/400794.shtml 
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El mateix mitjà (s.d.) publica un article a la seva secció ElMundo.es Blogs, un article 
titulat “La ablación del clítoris... silencio y gritos en el desierto”. En aquest, de nou ens 
mostren imatges de la víctima i de l’eina utilitzada per a la pràctica.

- Valors associats

Els valors associats a la campanya d’Amnistia Internacional són utòpics en primera 
instància, ja que l’objectiu principal és acabar amb l’ablació femenina. També són crítics, 
ja que en el seu copy mencionen als governs per tal que deixin d’ignorar aquesta 
problemàtica i prenguin mesures per aturar-la. 

Figura 17. Captura de l’article. “La mutilación genital femenina sigue siendo una epidemia”. 

Font: EL MUNDO (2012) Salud. Mujer: La mutilación genital femenina sigue siendo una epidemia. Recuperat de 
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2012/02/01/mujer/1328116489.html 

Figura 18. Imatges de l’article “La ablación del clítoris... silencia y gritos en el desierto”.

Font: Elmundo.es Blogs (s.d.) La ablación del clítoris... silencio y gritos en el desierto. Recuperat de http://www.elmun-
do.es/elmundo/2008/07/29/orienteproximo/1217289407.html 



57

4.2.1.4. A Social Board Game. Observatoire des inégalités.

- Breu descripció de l’entitat

L’Observatorie des Inégalites de França, creat l’any 2003, té com a objectiu lluitar contra 
les desigualtats en àmbits d’inclusió social, habitatge i del deteriorament del mercat laboral. 
És per això que actua per aconseguir que les institucions públiques millorin les pràctiques 
que desenvolupen envers aquests àmbits. Realitza estudis, a través de la recol·lecció de 
dades per tal de plasmar la desigualtat existent a França i a diferents països del món. 

- Logotip

Podem dividir el logotip de l’Observatorie des Inégalites en dues parts. En primer lloc, i 
com a simbologia de l’acció que desenvolupa l’entitat, es representen dues persones 
agafades de la mà, dividides en dos colors (tonalitats blaves) per tal de reflectir els estudis 
estadístics que realitzen. Per altra banda, el nom de l’entitat se situa a la dreta amb una 
tipografia Serif de color blanc sobre fons marró. És un logotip que no destaca per la seva 
creativitat però és clar i mostra d’una sola ullada quina és la finalitat de l’organització. 

ENTITAT Observatoire des inégalités

AGÈNCIA Herizie Group

DIRECTOR D’ART Jules Perron

ANY DE PUBLICACIÓ 2017

PAÍS França

TIPOLOGIA Experiment social en format vídeo

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Mostrar les desigualtats socials en
el marc de l’habitatge principalment

Taula 8. Fitxa tècnica campanya de l’Obersavatorie des inegalités. Elaboració pròpia.

Figura 19. Logotip Observatoire des 
inégalités.

Font: Observatorie des Inégalites (2017) 
Recuperat de http://inegalites.fr 
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- Campanya i relat que s’exposa 

L’elecció d’analitzar aquesta campanya es fomenta en dos motius principals. D’entrada, 
perquè l’àmbit d’actuació és similar a Vincle, ja que tracten temes d’habitatge ambdues 
entitats. En segon lloc, perquè reflexa moltes de les característiques d’una campanya de 
comunicació educativa. 

Aquest experiment social en format vídeo té una durada de 2:13 minuts, i a la plataforma 
YouTube ja disposa més de 46.000 visualitzacions. La presentació del vídeo la realitza un 
narrador, ens explica que s’ha reunit una sèrie de nens i nenes per a jugar a un famós joc 
de taula, però amb normes diferents per a cadascun d’ells. Aquests entren acompanyats 
d’un adult, que serà el que guiarà la partida. Podem veure que només començar els nens 
i nenes comencen a queixar-se per algunes normes que els explica.

Els infants que intervenen a la partida provenen de diferents ètnies i classes socials, de 
manera que les noves normes del joc simulen la realitat i no tots tenen les mateixes facilitats 
per a guanyar o passar de nivell. Un cop acabada la partida, el vídeo ens dóna una sèrie de 
dades reals en les quals s’han basat per a realitzar l’experiment social. Mostrant als més 
petits la realitat d’una manera educativa i en primera instància divertida. Algunes són: 

La metàfora d’aquesta campanya és conscienciar de la problemàtica amb la qual la societat 
francesa es troba avui dia. Sent impossible que les normes d’un conegut joc de taula puguin

Figura 20. Frames de la campanya A Social Board Game (1). 
Font: Observatorie des Inégalites (Abril 2017) A social board game [Vídeo] Recuperat de https://www.youtube.com/wat-
ch?v=S8r7h-WgEDs 

Figura 20. Frames de la campanya A Social Board Game (2). 
Font: Observatorie des Inégalites (Abril 2017) A social board game [Vídeo] Recuperat de https://www.youtube.com/wat-
ch?v=S8r7h-WgEDs 
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ser diferents per a cada jugador, també hauria de ser impossible que ser d’un altre país, 
ser dona o anar amb cadira rodes no es tinguin les mateixes oportunitats en l’àmbit de 
l’habitatge, laboral o en l’accessibilitat als llocs públics.  

- Valors associats

Els valors d’aquesta campanya són totalment lúdics. Ja que la creativitat i la utilització 
d’una comunicació educativa ha donat peu a què sigui una acció que provoca que el públic 
hi pari atenció i rebi el missatge clau. 

4.2.1.5. Yo no soy trapacero/trapacera. Fundación secretariado gitano.

- Breu descripció de l’entitat

Essent des del 1982, Asociación Secretariado General Gitano, l’any 2001 varen canviar 
la forma jurídica per passar a ser la Fundación Secretariado Gitano, nom actual de l’enti-
tat. Té com a objectiu aconseguir un canvi en la mentalitat de les persones envers la 
comunitat gitana. Oferint al col·lectiu programes per aconseguir la igualtat en àmbits com 
poden ser educació, habitatge, salut, joventut, igualtat de gènere o promoció cultural. 

ENTITAT Fundación Secretariado Gitano (FSG)

AGÈNCIA IMPLICATE.org

DIRECTOR CREATIU Martin Haas

ANY DE PUBLICACIÓ 2015

PAÍS Espanya

TIPOLOGIA Vídeo viral

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Sensibilitzar sobre la definició de
Gitano/a del diccionari de la RAE

Taula 9. Fitxa tècnica campanya Fundacón Secretariado Gitano. Elaboració pròpia.
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La Fundación Secretariado Gitano, a partir d’ara FSG, realitza campanyes de conscien-
ciació des de l’any 2004. Totes aquestes les recull en un portal de creació pròpia per a tot 
aquell que les vulgui consultar. 

- Logotip

El logotip de la FSG es caracteritza pel color taronja que evoca caliu i germanor, la unió 
de la comunitat que mai deixen de costat per tirar endavant i defensar els seus drets 
davant els prejudicis de la societat. Aquest caliu es reforça amb la foguera que hi apareix. 
La foguera és un símbol d’unió, utilitzat pels gitanos els mesos d’hivern per cuinar i com-
partir vivències en comunitat. 

- Campanya i relat que s’exposa 

El segon àmbit d’actuació on desenvolupa més projectes Vincle, és amb el poble gitano, 
aquest és el motiu d’analitzar aquesta campanya. Per tal de reivindicar el dia internacio-
nal del poble gitano, l’any 2015 la FSG va començar una campanya anomenada #YoNo-
SoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera. La campanya es va realitzar amb el suport de 
l’agència IMPLICATE.org, on el director creatiu va ser Martin Haas i el guionista Carlos 
Martin. La peça comunicativa que més repercussió va tenir va ser un vídeo publicat a 
Youtube que ha superat el milió de visualitzacions, esdevenint un vídeo viral. Una de les 
tècniques en comunicació social mencionada prèviament al marc teòric i conceptual. 

Figura 23. Frames de la campanya #YoNoSoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera.

Font: Fund. Secretariado Gitano (Abril 2015) #YoNoSoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera | Subtítulos inglés, 
euskera, gallego y catalán. [Vídeo] Recuperat de  https://www.youtube.com/watch?v=DqBvpWbmdkQ 

Figura 22. Logotip FSG.

Font: Fundació Secretariado Gitano (2017) Zona de 
descargas. Logotipo de la fundación secretariado gitano 
(FSG). Recuperat de  https://www.gitanos.org/servi-
cios/prensa/zona_de_descargas/ 
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Durant 2:10, podem veure els protagonistes de la campanya. Nens i nenes de la comuni-
tat que després de presentar-se i explicar les seves aficions i quin és el futur que els 
agradaria tenir, llegeixen la definició de gitano/a al diccionari de la Real Acadèmia Espan-
yola (2017). Que diu així: 

gitano, na
De egiptano, porque se creyó que procedían de Egipto.
1. adj. Dicho de una persona: De un pueblo originario de la India, extendi-
do por diversos países, que mantiene en gran parte un nomadismo y ha 
conservado rasgos físicos y culturales propios. U. t. c. s.
5. adj. trapacero. U. como ofensivo o discriminatorio. U. t. c. s.

Aquesta inclou l’adjectiu trapacero,ra. A la reacció dels infants de no saber quin és el seu 
significat, la veu en off que els guia en tot moment, els demana que busquin al diccionari 
trapacero. La RAE (2017) el defineix així: 

trapacero, ra
De trapaza.
1. adj. Que emplea trapazas. U. t. c. s.
2. adj. Que con astucias, falsedades y mentiras procura engañar a alguien 
en un asunto. U. t. c. s.

Tots coincideixen en el fet que no se senten identificats amb aquesta definició, i se 
senten ofesos. Demanen a la RAE que realitzi un canvi al diccionari que s’adeqüi a la 
realitat. Per generar un impacte mediàtic i que el missatge arribi als alts càrrecs de la 
RAE, comparteixen l’etiqueta #YoNoSoyTrapacero #YoNoSoyTrapacera. La campanya 
acaba amb un claim molt clar: “Una definición descriminatoria genera discriminación”. 

- Valors associats

Els valors associats a la campanya de la FSG són utòpics en mostrar un objectiu clar: 
que la RAE modifiqui la definició gitano,na que no fa referència a la realitat i alhora és 
discriminatòria. Fet que genera més rebuig per part de la societat cap a aquest col·lectiu. 
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4.2.1.6. #CIERRAUNICEF. Unicef España.

- Breu descripció de l’entitat

Unicef (United Nations International Children’s Emergency Fund) neix arran de la Segona 
Guerra Mundial per atendre els nens d’Europa que patiren el conflicte bèl·lic l’any 1946. 
No és fins al 1961 que s’instal·len també a Espanya a causa de les conseqüències de la 
Guerra Civil. El primer espot de l’organització data l’any 1986. Al llarg dels anys ha treba-
llat amb agències com poden ser J. Walter Thompson o Contrapunto. 

- Logotip 

El logotip d’UNICEF està format per dos colors. El blau, que actua com a fons del logotip 
i coincideix amb el blau que utilitza les Nacions Unides per a la seva imatge corporativa. 
I el blanc, que correspon a la tipografia i a la simbologia del logotip. Podem observar un 
símbol compost per tres elements: dues branques d’olivera (que fan referència a la pau), 
un globus terraqüi (en referència al territori d’actuació de l’entitat) i per últim la silueta 
d’una mare amb el seu infant (en referència a la cura dels més petits). 

ENTITAT Unicef España

AGÈNCIA J. Walter Thompson

DIRECTOR CREATIU Iván de Dios

ANY DE PUBLICACIÓ 2017

PAÍS
Espanya

TIPOLOGIA Campanya ciberactivista per XXSS

TEMÀTICA DE LA CAMPANYA Aconseguir que la tasca d’Unicef
ja no sigui necessària. 

Taula 10. Fitxa tècnica campanya Unicef España. Elaboració pròpia.

Figura 24. Logotip UNICEF.

Font: Unicef (2017) Conócenos. Recuperat de 
https://www.unicef.es/quienes-somos/unicef-espana
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- Campanya i relat que s’exposa

Per tal de plasmar una campanya amb molta repercussió a les Xarxes Socials, s’ha 
seleccionat la campanya desenvolupada per l’agència J. Walter Thompson per a 
UNICEF Espanya el passat mes de març. Una campanya amb un objectiu molt clar: 
aconseguir les suficients donacions econòmiques perquè la tasca social que empra 
UNICEF ja no sigui necessària. 

Per això, es va crear en primer lloc, una campanya teaser que consistia en un tweet que 
va realitzar l’organització al seu perfil de Twitter, on només apareixia l’etiqueta de la cam-
panya: #CIERRAUnicef. Les següents 8 hores va ser trending topic i milers de persones 
especulaven sobre què podia tractar aquest misteriós missatge. A més a més, durant 
unes hores la pàgina web oficial d’UNICEF Espanya estava inactiva apareixent un “Error 
404” en entrar. A la vegada, la seu espanyola d’Unicef situada a Madrid, va estar tancada 
unes hores. Fou uns dies després que es va presentar la peça principal de la campanya 
en forma d’espot on s’expliquen els motius de la campanya. Un vídeo on la narradora és 
una nena que ens explica que ha arribat el dia d’acomiadar-se de totes aquelles perso-
nes d’UNICEF que els han ajudat. És un dia feliç perquè poden viure sense necessitar la 
seva tasca, però encara és un somni. Per això, al final de l’espot veiem reflectit l’objectiu 
de la campanya amb un missatge que diu: “Dona ahora, 900 907 133, cierraunicef.es” 

Figura 25. Frames de la campanya #CierraUNICEF.

Font: UNICEF Comité Español (Març 2017) #CierraUNICEF: hoy un sueño; algún día, una realidad. [Vídeo] Recuperat 
de https://www.youtube.com/watch?v=dMZXv53XrFM 



64

La campanya que es va fer viral amb pocs dies, ha comptat també amb la participació de 
personalitats com poden ser Pau Gasol, David Bisbal o José Sacristán, per difondre el 
missatge a través de les XXSS, a través de l’Star Strategy. Com a resultat, ha aconseguit 
més de 22.000.000 impressions.  

- Valors associats

Per finalitzar l’anàlisi de la campanya, els valors associats en aquest cas són clarament 
pràctics, ja que en tot moment l’objectiu marcat és aconseguir fons econòmics suficients 
per a poder tancar l’organització i que no calguin els seus programes i accions per millo-
rar la vida dels nens i nenes. 

4.2.2. Entrevistes en profunditat 

Per a complementar l’anàlisi sobre la comunicació al tercer sector, s’ha considerat relle-
vant realitzar dues entrevistes en profunditat a expertes del sector. La primera de manera 
presencial i la segona via e-mail. A continuació, s’exposen les idees més rellevants sobre 
cada una, la totalitat de les entrevistes es pot trobar als annexos del present projecte.

4.2.2.1. Entrevista a Maria Lluïsa Geronès. Àkan Associació de Suport i Acollida d’Immigrants. 

L’Associació Àkan va néixer l’any 2003 arran d’un grup de persones que realitzaven 
activitats amb gent jove de caràcter cristià. S’adonen que volen profunditzar en aquest 
camp i es dirigeixen a Càrites que els informen d’un grup de persones que s’havien 
quedat sense llar i que necessitaven classes de català per poder seguir endavant. A 
partir d’aquí, Àkan se’n fa càrrec començant les classes i llogant un pis perquè tinguessin 
un habitatge digne.

L’objectiu que caracteritza Àkan és l’ajuda a la persona en tots els àmbits possibles. 
Que puguin aconseguir autonomia per a ells mateixos gràcies a les eines que els propor-
cionen. L’arribada de la crisi econòmica l’any 2008, va provocar que els professionals 
d’Àkan haguessin de fer un treball molt més intern amb els usuaris. Guiant-los amb un 
treball psicològic, social, econòmic i educatiu.

La missió d’Àkan definida per Geronès, Maria Lluïsa (2017) és: “Que la persona pugui 
arribar a ser persona. Que es pugui viure ell mateix.” Alhora els valors que caracteritzen 
aquesta entitat són: la recuperació de la dignitat, la igualtat, la paciència, l’espera i el fet 
de saber aguantar.
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L’estructuració dels Recursos Humans es basa en el fet que tothom és voluntari. 
Compten amb un equip responsable de 4 persones, un suport de voluntariat extern que 
en varia el nombre segons els projectes i un consell assessor format per 10 persones. 

El servei bàsic que ofereix són les classes de català i alfabetització a homes i dones 
d’entre 40 i 60 anys, la majoria aturats. Compta amb un total de 140 alumnes inscrits a 
les classes de català. Un grup coral d’entre 25 i 30 persones. I també hi ha 25 persones 
amb assistència en pisos. Tot i que aquest últim nombre, està en fase de reducció. 

Els fons recaptats provenen de persones particulars, anteriorment un 30% provenia 
d’ajudes públiques tot i que actualment està reduït a mínims. També els donen suport 
comunitats religioses. 

En referència a la comunicació, Àkan ha utilitzat els canals de comunicació com: televi-
sió, ràdio, premsa i Internet. Han participat en taules rodones, varen publicar un llibre i un 
quadren amb testimonis. Van aparèixer al programa “Actua” de TV3 l’any 2013. Cada 
mes realitzen un butlletí i anteriorment publicaven entrades al seu bloc, actualment està 
parat. 

Tot i realitzar totes aquestes accions de comunicació no disposen d’un pla de comunica-
ció. “Anem fent el que va sorgint”  (Maria Lluïsa Geronès, 2017).

4.2.2.2. Entrevista a Elisa Zaragoza. Subdirectora i secretaria de Publicitarios Implicados.

L’inici de Publicitarios Implicados és l’any 2004, quan Richard Wakefield va realitzar 
juntament amb altres professionals un vídeo per a Pallassos Sense Fronteres. A partir 
d’aquí, entren a l’associació estudiants de Publicitat i Relacions Públiques de la Universi-
tat Blanquerna i compten amb l’ajuda de José María Ricarte, Catedràtic de Creativitat 
Publicitària de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

Elisa Zaragoza, subdirectora i secretaria de Publicitarios Implicados, en forma part des 
de l’any 2006. En l’última etapa dels seus estudis universitaris en Publicitat i RRPP va 
tenir com a professor a Richard Wakefield, actual director, que en explicar-li el projecte 
Elisa va decidir que era una bona oportunitat per introduir-se al món de la comunicació 
en un àmbit que li interessava: la solidaritat. 

A partir del 2008, ja consten com a Associació Solidària al Registre d’Associacions de la 
Generalitat de Catalunya i a partir de llavors passen a ser un projecte únic a Europa. 
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La finalitat de l’Associació és: “Ofrecer servicios de comunicación a todas aquellas orga-
nizaciones, asociaciones y actividades que fomenten la solidaridad y que no puedan 
acceder a la contratación de servicios de comunicación remunerados.” Zaragoza, Elisa 
(2017).

En l’àmbit intern, és un equip format per professionals, tots voluntaris, especialitzats en 
comunicació i estudiants del mateix àmbit o del camp audiovisual. Actualment, són 24 
persones amb un càrrec fixe i més de 80 col·laboradors. L’organigrama es divideix en: 
Director (Richard Wakefield), Subdirectora i gestora interna i econòmica (Elisa Zarago-
za), Coordinadors que varien segons el nombre de projectes que s’estan desenvolupant 
i els departaments de creativitat, direcció d’art, producció i Relacions Públiques.

La recaptació de fons econòmics prové principalment d’una subvenció que els dóna la 
Facultat de Comunicació i Relacions Institucionals Blanquerna, que a la vegada és el lloc 
on es va iniciar el projecte. A més a més, la Facultat els posa a la seva disposició les 
instal·lacions i material audiovisual. En algun punt de la seva trajectòria han realitzat 
accions específiques per a reunir més aportacions econòmiques, com un sopar solidari 
o un concert a la Sala Luz de Gas de Barcelona. 

Perquè els seus serveis arribin al públic extern, utilitzen el boca-orella, les recomana-
cions de professionals relacionats amb l’entitat, difusió de contingut a les xarxes socials 
i a la pàgina web, i per últim realitzen xerrades a universitats o assisteixen a Networkings 
amb professionals.  

Els “clients” de Publicitarios Implicados són micro ONGs, Associacions o Plataformes de 
malalts que no disposen de recursos econòmics per a realitzar accions de comunicació. 
Per a esdevenir “client” cal que l’entitat social sigui de petita dimensió i que no disposi de 
gran quantitat de recursos econòmics. Adapten cada campanya segons la disciplina 
comunicativa que sigui necessària.  

L’àmbit geogràfic d’actuació de les seves campanyes es centra a Catalunya i en la seva 
majoria a Barcelona. Tot i que hi ha professionals de l’Associació en altres comunitats, i 
molts projectes que són coordinats des d’aquí són presents en altres països. Durant la 
seva trajectòria han portat a terme més de 70 campanyes gratuïtament i han rebut 
premis de creativitat a escala nacional i internacional. 

Per desenvolupar una campanya pel tercer sector, Zaragoza, Elisa (2017) afirma que hi 
ha més llibertat a l’hora de proposar. No hi ha test, ni pretest. Només les ganes i la neces-
sitat de difondre el missatge, perquè en moltes ocasions, ser visibles o no, canviarà 
radicalment la situació d’una organització. 
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Per últim, Elisa destaca, que el canal digital és primordial i necessari en aquest tipus de 
projectes amb un baix pressupost o nul. Accions de street marketing o realitzar campan-
yes de Star Strategy també tenen bons resultats. Afirma que la comunicació és 
necessària en tot tipus d’organitzacions, independentment de la seva dimensió. Remar-
cant que no cal un gran pressupost, sinó que cal focalitzar els recursos econòmics en la 
creativitat, el realisme i l’eficiència. 

4.3. Anàlisi de resultats 

Per a concloure l’anàlisi qualitatiu realitzat a través de 6 campanyes de comunicació 
complementades amb dues entrevistes en profunditat. A continuació s’exposen els resul-
tats obtinguts. 

En relació a l’anàlisi de les campanyes, es pot observar i corroborar clarament l’evolució 
que s’ha produït envers la comunicació en l’àmbit social. Iniciant-se amb un estil més pla 
i amb tipologia periodística, esdevenint un referent en creativitat. Posteriorment, evolu-
cionant i introduint una comunicació de caràcter educativa utilitzant els recursos que ens 
proporcionen les TIC, les noves tecnologies i les xarxes socials per crear un impacte 
mediàtic. Però, també s’ha pogut corroborar que segueix existint la lluita amb els mitjans 
de comunicació, i que la visió de mostrar la informació segueix sent dispar. Campanyes 
on predominen els valors utòpics, lúdics i crítics. Mostrant la gravetat dels problemes 
plantejats i els objectius per a frenar-les, però sense oblidar la creativitat que és 
necessària en tots els aspectes. La lluita contra els prejudicis de les persones s’ha vist 
reflectit en aquesta anàlisi, on la Fundació ONCE l’any 1990 ja tractava d’eradicar però 
la FSG hi segueix tractant actualment. 

Pel que fa a les aportacions de les dues expertes, remarcar que l’ajuda és l’acció princi-
pal per ambdues associacions. En el cas d’Àkan en termes de suport a les persones en 
tots els àmbits i en el de Publicitarios Implicados en aconseguir la visibilitat d’aquelles 
entitats que no poden destinar recursos econòmics en publicitat. Coincideixen també en 
el fet que tots els membres de les dues entitats són voluntaris. L’Associació Àkan no 
compta amb un pla de comunicació però tot i així, ha realitzat accions en ràdio, premsa, 
internet, televisió i assistència en jornades. En aquest aspecte Publicitarios Implicados, 
projecte únic a Europa, aposta per realitzar accions de comunicació a través d’un canal 
digital. Essent des del seu punt de vista primordial i necessari, ja que el pressupost és 
baix o nul. Per obtenir bons resultats es poden realitzar campanyes que comptin amb 
estratègies com l’Star Strategy o l’street marketing. Per últim, recalcar que la comunica-
ció ha de ser present en les organitzacions sense tenir en compte la seva dimensió o 
tipologia. Enfocant els recursos econòmics en la creativitat, el realisme i l’eficiència. 
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5. EL CAS DE VINCLE 

Per respondre al segon objectiu específic de la present investigació, que correspon a 
plantejar un recurs comunicatiu per a l’Associació Vincle, a continuació; es realitza una 
anàlisi en profunditat de l’entitat. Per a desenvolupar-la s’ha realitzat una entrevista en 
profunditat al Director, Francesc X. Rodríguez i Burch. A la vegada, Vincle ha propor-
cionat material corporatiu i documents interns per a ampliar aquesta informació. S’ha 
complementat la cerca d’informació amb material informatiu i didàctic extret de la seva 
pàgina web. Per últim, s’ha comptat amb l’opinió de 12 usuàries del taller “Parlem”, del 
projecte Xarxa Tallers amb Famílies, de l’Escola El Pla de Salt, per tal de tenir en compte 
la seva visió del projecte comunicativament.

5.1. Vincle Associació per la recerca i l’acció social

Vincle és una marca registrada que dóna nom a l’entitat: Associació per la recerca i 
l’acció social. Aquesta pertanyia a una empresa SL, fundada l’any 2003, però l’Associa-
ció no va ser activa en tots els aspectes fins a l’any 2009. En un primer moment, es 
cooperava des de l’empresa SL que pertanyia al grup Vincle, però els guanys econòmics 
es derivaven a l’Associació i així poder-los destinar accions solidàries. A partir del 2009 
es va fer un traspàs de capital econòmic, social i instrumental cap a l’Associació i la SL 
va quedar inactiva. La trajectòria de Vincle suma més de 15 anys d’experiència. 

Els inicis de l’activitat de Vincle, sorgeixen arran d’una petició que se’ls fa a un grup de 
professionals de l’administració pública de departaments com benestar social o justícia 
de la Generalitat de Catalunya, per tal de realitzar actuacions en el sector de l’habitat-
ge. Les primeres accions varen ser afrontar accions com desnonaments, desallotja-
ments de barris o demolició de Barris a Barcelona i voltants (Can Toni, El Polvorí o Sant 
Roc). Varen aportar una contraoferta per tal de gestionar-ho des de l’àmbit social apor-
tant la seva experiència prèvia en intervenció socioeducativa en situacions on hi ha 
problemàtiques amb la relació social. 

Així doncs, Vincle (2015: 2) acompanya camins i processos de les persones amb les 
quals treballa. Marcant-se fites, objectius, buscant resultats, impactes positius, i amb 
això, ser conscients que els recorreguts no els desenvolupen ells mateixos, sinó els 
homes, dones, joves i infants amb els quals enllacen el seu saber fer tècnic amb les 
seves aspiracions i voluntats. 
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La seva missió és: 

Promoure la inclusió social de persones i col·lectius en risc, des del seu 
hàbitat social, assolint processos de conscienciació, millora, apodera-
ment i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat 
d’oportunitats i construir una societat més solidària, justa i cohesionada. 
(Vincle, 2015: 3).

A la vegada, tenen com a visió: 

Ser una entitat cohesionada, sostenible i independent, un referent de 
qualitat i especialitzat en les dinàmiques d’inclusió residencial i social 
amb perspectiva comunitària, dels diferents col·lectius en risc d’exclusió. 
(Vincle, 2015: 3)

Defineixen els seus valors en tres àmbits:

Orientats a les persones; el respecte i el compromís. Orientats a la socie-
tat; la igualtat i justícia social i la democràcia i participació. I orientats a 
l’organització; la transparència, la innovació, la creativitat i l’excel·lència. 
(Vincle, 2015: 5)

L’organització interna de Vincle, es distribueix de la següent manera:

Figura 26. Organigrama Vincle. Elaboració pròpia a partir de Vincle (2017).
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Tenint com a eix central de l’organització interna l’anterior organigrama, l’Associació està 
formada per 14 socis amb una Junta Directiva de 5 persones. Una assemblea de 15 
persones, i un equip tècnic de 45 professionals d’àmbits tals com: treball social, psicolo-
gia, psicopedagogia, sociologia, història o treball familiar. A la vegada, compten amb 
col·laboradors, voluntaris i persones en pràctiques professionals, per a realitzar accions 
puntuals.

Per l’estratègia, segueixen tres passos. En primer lloc, la projecció interna per enfortir 
l’organització. Seguidament, la projecció externa de cara a la societat amb un referent de 
qualitat. Finalment, el compliment de la missió envers les persones on es desenvolupa 
una acció social transformadora. 

Els serveis d’una organització es diferencien entre bàsics i perifèrics. Vernis, A., [et al] els 
defineixen de la següent manera: 

El servei bàsic és el que motiva que el possible usuari es dirigeixi a 
l’associació i satisfà la seva necessitat principal.
Els serveis perifèrics s’estructuren al voltant del servei bàsic facilitant 
l’accés o afegint-li valor. L’usuari pot accedir-hi normalment perquè és 
consumidor del servei bàsic. (1997: 88)

En aquest cas, el servei bàsic de Vincle és l’habitatge, amb el nombre més gran de 
projectes dedicats a aquesta àrea. En referència als perifèrics, ordenats per freqüència 
de projectes i actuació, trobem: Poble Gitano, Immigració, Infància i Família, Mediació i 
Educació, i per últim, Inserció laboral. Durant els últims 5 anys, Vincle ha desenvolupat 
els seus projectes arreu del territori català exceptuant l’alt Pirineu i l’Aran. I disposa la 
seva seu central a Barcelona amb delegacions a Girona, Tarragona, Lleida i Vic. 

D’aquesta manera, el seu volum d’incidència l’any 2015 va ser:

• Desenvolupament de 19 programes i projectes, 42 persones a l’equip i 25 voluntaris 
i voluntàries.
• Un abast total de 3.676 persones directament, 1.742 famílies i 13.784 persones de 
manera indirecta.
• Arribant a 143 comunitats de veïns, 1.816 habitatges, 10 assentaments i 29 localitats. 

En relació a la captació de fons econòmics, Rodríguez Burch, Francesc X. (2017) 
exposa que s’obtenen de dues maneres. Principalment, a través de concurs públic de 
l’administració pública (estatal o autonòmica), sigui per prestació de serveis o subven-
cions públiques. 



Figura 27. Xarxes de Vincle.

Font: Vincle (2017) Amb qui treballem: Xarxes i espai de treball. 
Recuperat de http://www.vincle.org/amb-qui-treballem/xarxes-i-espais-de-treball/ 
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I per altra banda, amb menys freqüència, del vessant privat, s’ha treballat amb entitats 
financeres i altres entitats privades com fundacions o empreses. Traduït a percentatges, 
l’any 2015, les fonts de finançament varen ser un 0,2% pròpies, un 4% privades i un 96% 
públiques. 

Per últim, afegir que l’Associació realitza xarxes en col·laboració amb les següents 
entitats: 

5.2. La comunicació realitzada per Vincle

Per tal de valorar i determinar quina és la situació comunicativa de Vincle, a continuació 
s’analitzaran les accions més rellevants dutes a terme, tant internament com externament.

- Comunicació interna 

La comunicació interna de l’Associació es pot dividir de la següent manera:

En primer lloc, la que es centra en aspectes administratius com poden ser; computació 
d’horaris, incidències, baixes, sol·licituds de vacances, assumptes laborals, convenis labo-
rals, etc. Tots aquests aspectes es gestionen des d’una intranet interna. Aquesta fa gaire-
bé un any que està inactiva però, hi ha intenció de reactivar-la de nou. Tot i això, es trami-
ten aquests aspectes a través de correu electrònic i formularis concrets. 
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Per altra banda, la que engloba qüestions tècniques i funcionals. Equivaldria a la 
intervenció pròpia i específica, suport, seguiment, programació o avaluació a través de 
reports.

A més a més, s’hi afegeixen trobades d’equip, que es realitzen el mes de desembre i 
juny. En aquestes, es realitzen xerrades formatives sobre una temàtica concreta a 
manera de formació interna. O reunions d’avaluació de projectes amb els seus respon-
sables, per tal de solucionar incidències o coordinar aspectes tècnics segons les neces-
sitats de cada projecte. 

- Comunicació externa

Abans de mostrar quines han estat les accions de comunicació externa de l’Associació, 
cal entendre on se situa aquest àmbit dins d’aquesta. El propòsit principal és que el 
públic conegui quines són les activitats i projectes que desenvolupa Vincle, és a dir 
accions de coneixement, però no es tracta en cap cas de grans campanyes. Aquest fet 
es deu, a què aposten per desenvolupar i dedicar la majoria del seu treball i esforços a 
oferir un servei final de qualitat. Aposten per una bona comunicació interna, que doni els 
seus fruits, i així assegurar l’èxit dels projectes. Alhora cal tenir en compte, que al no 
disposar de base social i obtenir gran part dels fons de l’administració, no els ha calgut 
assistir en fires o desenvolupar campanyes específiques per obtenir socis, com fan la 
majoria d’entitats del sector. 

Tot i això, s’han realitzat accions de comunicació al llarg de la seva trajectòria. Els canals 
principals per a desenvolupar-les són bàsicament, Internet, peces corporatives, interven-
cions en ràdio i televisió, gestió i organització de diverses jornades. 

En primer lloc, i des de fa 15 anys, Vincle obsequia al seu públic intern i extern amb un 
calendari corporatiu. Una peça que va començar com a detall per a desitjar unes 
“Bones Festes de Nadal” ha esdevingut una acció que la gent els demana. Any rere any, 
totes aquestes persones tenen present a Vincle al seu escriptori a través d’un calendari 
pràctic i utilitari. Tot i l’èxit, Rodríguez Bruch, Francesc X. (2017), es planteja la revisió de 
la distribució d’alguns elements com podria ser les dimensions del logotip.

Una de les accions per les quals més aposten i creuen en la seva eficàcia, és l’enviament 
d’un butlletí electrònic. Aquest, titulat “El Vincle” recull actuacions i activitats realitzades 
per l’entitat en diverses seccions. Els serveix com una eina per a comunicar el que s’està 
fent a col·laboradors, institucions-amigues, públic de l’àmbit social. 
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Tot i que l’objectiu inicial era publicar-ne un al mes, de moment se n’han realitzat; al juliol 
del 2015, gener i abril del 2017. La realització d’aquesta acció també reforçaria la comu-
nicació interna, ja que d’aquesta manera tots els departaments estarien actualitzats 
sobre els projectes que es desenvolupen en altres àmbits i col·lectius. 

A la vegada, assistir a una fira d’entitats del poble de Salt, els va portar a preparar un 
estand i tot el material corporatiu necessari per a col·locar-hi. Van realitzar bolígrafs, 
pòsters, fulletons, entre d’altres.

En haver-hi una inexistència d’un pla de comunicació, pels motius explicats anterior-
ment, a través de l’entrevista en profunditat al Director de Vincle, es va plantejar quins 
serien els objectius que es voldrien complir en cas que aquest es desenvolupés. 

En primer lloc, seria en si, obrir un departament de comunicació, on la persona enca-
rregada pogués desenvolupar les peces de comunicació necessàries. Actualment, l’àrea 
de comunicació es desenvolupa des de direcció general, adjudicat en diverses funcions. 
Aquest objectiu, seria a llarg termini, ja que perquè es pogués obrir, caldria que cap de 
les àrees que conformen l’Associació es veiés afectada o s’haguessin de destinar menys 
recursos per a dedicar-los a la comunicació. Això és un principi inamovible per a Vincle.

L’altre objectiu principal a cobrir en el desenvolupament d’un pla de comunicació, seria 
realitzar una estratègia dirigida al coneixement de tot el que s’està duent a terme. Fer 
arribar per diferents canals a tot el públic intern i extern els projectes, novetats i accions 
rellevants per l’Associació. 

- Peces comunicatives

Així doncs, a continuació, es realitza una anàlisi, dels elements i peces més rellevants 
realitzades per l’associació. Aquests són: el logotip, el calendari, el butlletí electrònic, la 
pàgina web i material corporatiu divers. 

Logotip

El logotip, com anteriorment ja s’ha mencionat, és l’element de presentació per a qualse-
vol marca. En aquest cas, a continuació, es presenta el logotip actual de l’Associació 
Vincle: 
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El logotip de Vincle, està compost per dos colors. En primer lloc, el blau, un color primari 
que connota valors com: tranquil·litat, seguretat, pau, quietud o estabilitat. Per altra 
banda, el complementa el color marró, un color neutre que en termes de màrqueting, es 
relaciona amb la confiança, l’amistat, la terra o l’acollida. Dos colors que són comple-
mentaris, i que reflecteixen l’activitat que desenvolupa l’Associació als seus programes i 
projectes. 

En relació a la tipografia, també es diferencien dos elements. En primer lloc, la paraula 
“Vincle” realitzada amb una tipografia Sans Serif, permet una claredat a l’hora d’identifi-
car-la, mostrant només la meitat superior de les lletres que formen la paraula. Es comple-
ta amb: “Associació per la recerca i l’acció social”, nom complet de l’entitat. Aquest 
aspecte també està realitzat amb una tipografia Sans Serif, situada a la part inferior del 
primer element. 

L’entitat també disposa d’una versió simplificada. Depenent de l’ocasió, s’utilitzarà una 
versió o l’altre. 

Calendari

El calendari com a obsequi al públic intern i extern, és la peça comunicativa que l’Associació 
porta realitzant des de fa 15 anys.  

 Figura 28. Logotip Vincle (1)

Font: Vincle. Associació per la recerca i l’acció 
social (2017). Recuperat de http://www.vincle.org

 Figura 29. Logotip Vincle (2)

Font: Vincle. Associació per la recerca i l’acció 
social (2017). Recuperat de http://www.vincle.org

 Figura 30. Calendari 2017 Vincle.
 Fotografies realitzades per l’autora del present projecte al material cedit per Vincle. 
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Tal com es pot observar a les fotografies, és un calendari anual, amb un sistema particu-
lar. Es tracta, d’una capsa de plàstic, que conté una portada, un calendari anual i un 
calendari mensual per a cadascun dels mesos. Es caracteritza per ser pràctic per a la 
persona que l’utilitza, ja que permet anotar qualsevol aspecte i tenir a la vista tant la 
versió anual com la mensual. Les fotografies que acompanyen la portada i cada mes, 
són fotografies de barris i carrers, fet que reflecteix l’àmbit d’actuació principal de l’entitat, 
l’habitatge. 

Comunicativament, i tal com ens indicava, Rodríguez Burch, Francesc X. (2017), a 
l’entrevista, és un disseny que agrada molt a les persones que el reben, però per exem-
ple, un l’element tan rellevant com el logotip només és present a les dues primeres pàgi-
nes. Tot i que la pàgina web i el nom de l’Associació sí que hi apareixen durant tots els 
mesos. Caldria valorar si es pot incorporar algun aspecte. 

Butlletí electrònic

Corporativament, es respecten els colors, ja que el disseny del butlletí electrònic es 
conforma en color blau i marró, combinat amb el blanc i el negre per tal de facilitar la 
lectura. Cada una de les informacions publicades compta amb un enllaç que porta 
l’usuari a la notícia de Blog, de la pàgina web de l’entitat per tal d’ampliar el coneixement 
sobre aquella temàtica en concret. 

A la part final del butlletí, també s’inclouen les dades de contacte amb l’adreça de la seu 
principal, telèfon, e-mail de contacte i l’enllaç a la pàgina web. Perquè l’usuari, pugui 
subscriure’s a aquests enviaments, s’ha d’adreçar a la pàgina web de l’entitat i a la 
pantalla d’inici es troben les indicacions per a fer-ho. 

“El Vincle” és el nom que ha determinat 
l’Associació per a desenvolupar una 
Newsletter, en un primer moment de tipus 
mensual, però plantejada actualment de 
manera trimestral. Recull totes aquelles 
qüestions d’actualitat referents a l’entitat. 
És un mitjà molt interessant per tal de fer 
arribar a tot aquell públic intern, extern o 
interessat en la tasca de Vincle. Compta 
amb diferents seccions com: “Desta-
quem”, “Iniciativa”, “El factor humà”, 
“Recomanem”, o “Notícies”. 

Figura 31. Butlletí “El Vincle”.

Font: Vincle (2017) El Vincle. Núm. 3, abril 2017. 
Recuperat de http://bit.ly/2rCRetU
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Pàgina web

El portal web actual, va ser renovat l’any 2015. L’enllaç és: http://www.vincle.org, comptant 
amb el domini .org, que s’utilitza en entitats sense ànim de lucre o ONGs. Està realitzat a 
través de la plataforma WordPress per l’agència Sumem. Aquesta és adaptable a totes les 
pantalles, fet que facilita la navegació de l’usuari. 

A l’inici hi trobem el menú principal de manera horitzontal, una imatge de capçalera i 
quatre seccions que són: Els nostres àmbits, Destaquem, Col·lectius i El Vincle.

La gamma cromàtica que predomina al llarg de totes les seccions són els colors corpora-
tius combinats amb; el negre i gris (per a les caixes de text i títols), varietat de colors com 
blau, taronja, verd, rosa, vermell... (per a diferenciar àmbits d’actuació), i el color blanc 
per al fons. És una pàgina web accessible i ben estructurada. 

El menú està organitzat de la següent manera: 

• Qui som (Presentació / Òrgans i Equip)
• Què fem (Àmbits d’actuació / Projectes)
• Amb qui treballem (Col·lectius / Institucions / Xarxes i espais de treball)
• Transparència (Pla de qualitat / Memòria / Memòria econòmica)
• Edicions
• Contacte
• Intranet
• Buscador
• Idioma (Català / Castellà)

Figura 32. Mock-up responsive. 
Pàgina Web Vincle. Elaboració pròpia. 



Figura 33. Targeta de visita.

Fotografia realitzada per l’autora del present 
projecte al material cedit per Vincle.
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Material corporatiu

Per acabar, val a dir que Vincle, al llarg de la seva trajectòria ha desenvolupat material 
corporatiu divers. Alguns dels motius podrien ser, l’assistència en jornades, fires d’enti-
tats o bé per a complementar altres accions de comunicació. En són exemple, fulletons, 
bolígrafs, pòsters, targetes de visita, carpetes corporatives, o bolígrafs. A tall d’exemple, 
a continuació es mostren dos exemples: una targeta de visita i un fulletó explicatiu. 

Targeta de visita 
 
Com es pot observar la targeta de visita és totalment corporativa respectant els colors i 
tipografia de l’entitat. La part superior l’ocupa el logotip. Al centre s’hi troba el nom i 
càrrec del professional de l’entitat. Per últim, a la part inferior esquerra hi ha l’adreça de 
la seu principal i a la part inferior dreta les dades de contacte. 

Fulletó informatiu 

 

Aquest fulletó informatiu es va realitzar després 
d’arribar als 10 anys de trajectòria. Utilitzant 
com a únics colors el blau i el marró per a text i 
grafisme i el blanc per al fons, mostra al lector 
els serveis a la societat que desenvolupa Vincle. 
La cara A mostra el logotip, el títol de la peça, 
una fotografia principal, i la informació de 
contacte. A la cara B, s’hi situen quatre de les 
accions principals realitzades: Inclusió residen-
cial i social, Desenvolupament comunitari, Inter-
venció amb col·lectius vulnerables i Consultoria 
i recerca. Aquesta informació està acompanya-
da per fotografies referents a aquestes tasques, 
el logotip amb una dimensió més petita que a la 
cara A i l’enllaç a la pàgina web. 
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5.3. Pla de comunicació

Un cop analitzada la trajectòria comunicativa realitzada per l’Associació, a continuació es 
plantejarà un pla de comunicació, basat en el model realitzat per l’ECAS (Entitats catala-
nes d’acció social (2010). D’aquesta manera, es podrà planificar una sèrie d’actuacions 
durant un període de temps específic, tenint en compte el posicionament, objectius, 
estratègia, públics objectius, canals i materials.  Val a dir que al tractar-se d’un planteja-
ment en fase inicial, el pressupost i l’avaluació no seran considerats dels elements princi-
pals, ja que serien fases posteriors.

Anàlisi DAFO

Per a poder desenvolupar el pla de comunicació, el primer pas i essencial, és dur a terme 
una anàlisi DAFO per saber quines són les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats 
de l’entitat. 

ANÀLISI INTERNA

ANÀLISI EXTERNA

Debilitats Fortaleses

•  No s’obtenen els fons d’una base social
• Falta d’un departament de comunicació  
dins l’entitat
•  Manca d’un pla de comunicació
•  Inestabilitat econòmica en alguns períodes 

• Trajectòria professional de més de 15 anys
• Èxits dels projectes socioeducatius desen-
volupats en diferents àmbits, principalment 
l’habitatge i la inclusió social 
• Territori d’actuació extens arreu de Catalunya
• Eines per potenciar la comunicació interna 
(intranet, xerrades formatives, trobades)
• S’obtenen la majoria dels ingressos del 
vessant públic

Amenaces Oportunitats

• Organitzacions del mateix àmbit d’actuació
• Disminució de les ajudes o subvencions 
públiques
• Prejudicis de les persones envers alguns 
col·lectius 
• Desconeixement de les activitats que 
desenvolupa l’Associació  
 

• Intercomunicacions múltiples amb l’Admi-
nistració pública, entitats socials i xarxes 
col·laboradores. 
• Assessorament a organitzacions de la resta 
de l’estat Espanyol
• Incloure un pla de comunicació i així donar 
a conèixer l’activitat de l’entitat a tots els 
públics 

Taula 11. Anàlisi DAFO Associació Vincle. Elaboració pròpia.
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Figura 35. Mapa de públics de Vincle.
Elaboració pròpia.

Posicionament

L’anàlisi DAFO ens permet definir quin és el posicionament actual de l’entitat i alhora 
possibles posicionaments que podrem aconseguir. És a dir, quin és el missatge i imatge 
que tenim actualment i quins poden ser els possibles missatges i imatges a projectar en 
un futur. 

Tenint en compte aquests factors i l’anàlisi, podem definir:

El posicionament actual
• Desenvolupem projectes i programes al llarg del territori català per aconseguir una 
integració d’aquelles persones i col·lectius en risc d’exclusió social.

Possibles posicionaments
• Treballem per aconseguir que totes les persones disposin de les mateixes oportunitats.
• L’habitatge és el factor que determinarà la situació de la resta de peces de la vida 
d’una persona.

Públics objectius

Els públics objectius segons l’ECAS (2010: 14) corresponen als grups de persones als 
que una organització vol dirigir-se en un determinat moment. Cal segmentar-los, ja que 
és imprescindible dirigir les accions de comunicació segons les necessitats de cada 
grup, per tal de satisfer-los de manera individualitzada i personalitzada. Caldrà diferen-
ciar-los per dibuixar el mapa de públics. En el cas de Vincle, aquest seria el mapa dels 
seus públics principals i identificats realitzant la investigació: 



80

Tenint els grups de públic identificats, els diferenciarem segons siguin interns o externs, 
per poder definir una estratègia més acotada. 

Seran públic intern:  Treballadors, Socis, Voluntariat i Practicants professionals. 

Seran públic extern: Administració pública local i estatal, Associacions i Fundacions 
col·laboradores, Empreses privades, Xarxes i espais de treball, Mitjans de comunicació i 
Societat.  

Objectius

El que es vol aconseguir amb aquest pla de comunicació, s’ha de reflectir en uns objec-
tius definits i mesurables en el temps. Aquests objectius comunicatius potenciaran les 
fortaleses i reduiran els factors més dèbils. A la vegada, ens ajudaran a aconseguir les 
oportunitats sense perdre de vista les amenaces de l’entitat. Els diferenciarem entre; 
objectiu general i objectius específics. En referència a l’objectiu general del pla de comu-
nicació per a  Vincle, el podem definir com: “Desenvolupar una estratègia de comunica-
ció que permeti  conèixer la tasca que desenvolupa i ha desenvolupat Vincle al llarg de 
la seva trajectòria a tots els seus públics”. Pel que fa als objectius específics, remeten al 
que volem aconseguir i com ens volem comunicar amb un grup de públic objectiu especí-
fic. Per tal de dissenyar estratègies de comunicació adreçades als grups més rellevants, 
es plantegen els objectius específics de la següent forma: 

• Públic intern
“Reactivar la intranet per tal de potenciar la comunicació interna entre departaments de 
nou, a través d’una eina en específic.”
“Informar un cop l’any, de totes les accions que s’han desenvolupat.”

• Administració pública i entitats col·laboradores
“Mantenir el contacte amb tots els agents col·laboradors, a través de correu electrònic, 
cuidant-ne la relació.”
“Informar un cop o dos l’any, depenent de la freqüència de col·laboració, sobre els projec-
tes i programes desenvolupats conjuntament i els resultats que s’han obtingut”. 

• Mitjans de comunicació
“Ser presents als mitjans de comunicació, siguin locals o a autonòmics, mostrant les 
tasques desenvolupades o informant de nous projectes i/o serveis”. 

• Societat
“Desenvolupar accions de coneixement, tenint en compte diferents canals, per tal que 
noves persones puguin conèixer quina és la labor de Vincle i com s’hi poden implicar.”
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Estratègia

En relació al tipus d’estratègia que s’utilitzarà en aquest Pla de Comunicació, serà de 
coneixement. Al no haver-se efectuat un gran nombre d’accions comunicatives, és 
important no començar la casa per la teulada. 

D’aquesta manera, les accions que més endavant s’explicaran tindran un enfocament 
perquè el públic al qual es dirigeixin pugui conèixer d’una manera creativa, realista i infor-
mativa, quina és la tasca que desenvolupa l’Associació. Així doncs, es combinaran tècni-
ques tradicionals i innovadores per tal d’arribar a un graó més i crear impacte. 

Canals

Per tal d’arribar, als públics objectius, els canals que s’utilitzaran per desenvolupar les 
accions seran en la seva majoria:

• Canals convencionals: mitjans de comunicació locals i autonòmics, material corpo-
ratiu, cartells gràfics. 

• Canals digitals: pàgina web, newsletter, xarxes socials, intranet i correu electrònic.

Tenint present que les campanyes de comunicació perquè siguin més efectives, és 
convenient utilitzar diferents canals, s’utilitzarà una combinació de canals digital i 
convencionals en algunes de les accions plantejades. 

Materials

Per a elaborar un pla de comunicació, és necessari dissenyar el conjunt d’accions. 
D’aquesta manera, aquests materials o peces comunicatives, segons l’ECAS (2010: 26) 
cal que plasmin el valor diferencial, segueixin amb la imatge corporativa, comptin amb un 
missatge clar i entenedor, s’utilitzin imatges i missatges que compleixen els codis de 
conducta amb una redacció excel·lent, s’adaptin al grup de públic al qual es dirigeixen i 
mostrin que la causa de la campanya necessita una implicació per part de la societat.

Per tal d’exemplificar l’objectiu específic 2.1. de la present investigació, a continuació, es 
plantejaran les accions i propostes de comunicació per a l’Associació Vincle i per un dels 
seus projectes, Xarxa Tallers amb Famílies.
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5.4. Propostes d’aplicació pràctica

5.4.1. Accions per a l’Associació Vincle

a. Creació del manual d’identitat corporativa

És un element essencial per a qualsevol marca registrada, per això s’ha considerat 
essencial crear-lo per a Vincle. En primer lloc, es presenta un restyling del logotip, per tal 
de donar-li una renovació mantenint en tot moment l’essència inicial. També s’ha creat el 
logotip en negatiu com a recurs segons l’aplicació o suport. També s’ha considerat 
necessària crear una versió de logotip adaptat a cada àmbit d’actuació de l’Associació, 
diferenciats per colors. És una proposta que permetria, utilitzar-los segons conveniència 
i classificar les accions futures d’una manera molt visual. El manual també indica les 
tipografies utilitzades i els colors corporatius amb les referències corresponents RGB i 
CMYK.

Tenint com a base aquest manual, es desenvoluparien les peces corporatives 
necessàries. Com podrien ser el calendari anual, les targetes de visita, les carpetes 
corporatives, el disseny gràfic de la memòria anual, documents corporatius o els apartats 
dels àmbits d’actuació de la pàgina web segons els colors establerts. 

Evolució del logotip

Figura 36. Logotip Vincle

Font: Vincle. Associació per la recerca i l’acció 
social (2017). Recuperat de http://www.vincle.org

Figura 37. Restyling Logotip Vincle

Elaboració pròpia a partir de Vincle Associació 
per la recerca i l’acció social (2017)
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b. Iniciar-se en les Xarxes Socials

Tenint com a precedent que; no s’ha realitzat cap campanya de comunicació en tots els 
aspectes, que l’objectiu principal és el de donar a conèixer l’entitat i que el pressupost 
per dedicar-hi no seria molt extens (per les dimensions de l’entitat) el canal més adient 
per començar a realitzar accions comunicatives, són les Xarxes Socials.

Aquesta proposta té la finalitat d’obrir un perfil a les Xarxes Socials Facebook i Twitter, 
de moment. A la vegada, aprofitant que l’Associació ja compta amb un canal de Youtube, 
també es proposa penjar-hi contingut periòdicament. És una eina que no requereix un 
gran pressupost i permet difondre grans quantitats d’informació de maneres diverses 
(escrits, fotografies, vídeos, esdeveniments, etc.). Permeten arribar a un gran nombre de 
persones d’arreu del món, transmetent una campanya de coneixement que es pot enfo-
car en molts aspectes i als diferents àmbits d’actuació.

c. Propostes per la pàgina web

El lloc web de Vincle, renovat l’any 2015, és accessible i de fàcil navegació però per tal 
d’actualitzar-lo, es proposen un seguit de propostes per a transmetre més dinamisme:

• Incorporar a la pàgina d’inici un slider de quatre seccions en lloc d’una imatge fixe. 
Aquest s’aniria actualitzant periòdicament per incorporar fotografies de projectes que 
s’estan realitzant, notícies, o informar de nous programes. 
• La pàgina compta amb un apartat de blog on es col·loquen les notícies relatives a 
l’Associació de manera periòdica. És un aspecte important per mantenir al públic 
objectiu informat, per això, seria interessant fer-lo més visible incorporant una secció 
de notícies a la pàgina d’inici. 
• Tal com comentava Francesc X. Rodríguez i Bruch, a l’entrevista en profunditat, la 
Intranet està poc activa. Per això, es proposa tornar a activar aquest servei per tal de 
millorar i dinamitzar la comunicació interna dels treballadors de Vincle.
 • Restyling de l’apartat “Els nostres àmbits” seguint els colors establerts al manual 
d’identitat corporativa. 
• Donada la segona proposta, seria interessant afegir a la pàgina web els enllaços als 
perfils de les Xarxes Socials.

A continuació, s’exposa gràficament com quedarien les propostes que es plantegen i 
l’evolució envers la pàgina d’inici actual de la web. 
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Figura 40. Mockup de la pantalla d’inici de la pàgina web. Elaboració pròpia.

Figura 41. Imatges de l’slider.
Elaboració pròpia.

Figura 39. Pantalla d’inici actual de la pàgina web. Font: Vincle. Associació per la recerca i  l’acció social (2017).  
Recuperat de http://www.vincle.org 

Evolució de la pàgina d’inici
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d. Enviaments del butlletí personalitzats 

Tenint en compte que l’enviament d’informació actualitzada, a través d’una Newsletter, 
és l’eina comunicativa per la qual més ha apostat Vincle, s’ha de mantenir i alhora es 
proposen les següents actuacions: 

• Seguir realitzant un enviament trimestral, tal com planteja l’Associació, dirigit a la 
societat en general, totes aquelles persones interessades en l’activitat de Vincle i els 
seus projectes. Es podran aconseguir nous subscriptors a través de les Xarxes 
Socials, si comuniquem que disposem d’aquest servei. 
• Dues vegades l’any, fer un enviament més personalitzat del butlletí, dirigit a públic 
intern. En aquest es poden afegir, a més a més de les notícies, recordatoris de 
reunions, trobades o jornades pròximes. Seria interessant per seguir reforçant i man-
tenint “connectats” a tots els membres de l’Associació.

e. Informar dels resultats als agents col·laboradors

Les institucions públiques, Associacions i Fundacions col·laboradores i Empreses Priva-
des, són tres grups de públic objectiu molt presents en l’activitat de Vincle. Coordinant 
esforços es desenvolupen programes i projectes. Per consolidar la relació amb aquests 
tres grups, es proposa realitzar un enviament d’un document personalitzat un cop l’any, 
on es resumeixin els resultats obtinguts dels projectes o programes desenvolupats 
conjuntament. Aquest seguiria l’estructura d’una memòria anual, però molt més simplifi-
cada i dirigida a la institució receptora.

f. La relació amb els mitjans de comunicació

Per reforçar el tracte amb els mitjans de comunicació, es proposa que periòdicament (3 
o 4 vegades l’any) s’enviïn notes de premsa als mitjans de comunicació, siguin locals o 
a autonòmics. D’aquesta manera, es reforcen les accions de coneixement i s’exposa a la 
societat els assoliments que s’han obtingut després de realitzar un programa o projecte. 
Tenint sempre en compte, el “conflicte” amb els mitjans de comunicació mencionat ante-
riorment al marc teòric i en l’anàlisi del present projecte. Caldrà ser curós amb el tipus 
d’informació que se’ls facilita per evitar manipulacions. 
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5.4.2. Accions pel projecte Xarxa Tallers amb Famílies (XTF)

La XTF és un projecte desenvolupat per l’Associació Vincle, juntament amb l’Ajuntament 
de Salt, l’Àrea d’Integració i Convivència, Àrea d’Ensenyament, Consorci de Serveis 
Socials de Salt/Gironès, Departament d’Ensenyament, Punt de Voluntariat de Salt, Fun-
dació Atenea i Casal dels Infants. La finalitat principal és millorar l’èxit escolar a la vila de 
Salt a través d’un treball coordinat per diferents institucions i entitats assentades al 
poble. Es treballa amb les famílies a partir de quatre tallers: conversa en català (Parlem), 
tallers d’informàtica (Cliquem), treballs manuals (Creem), i sessions grupals amb pares i 
mares per tractar temes com la salut o la participació a l’escola (Creixem). D’aquesta 
manera, s’utilitza la llengua catalana com a instrument per millorar el vincle comunicatiu 
entre el centre educatiu i les famílies, així aconseguir millores en el desenvolupament 
dels alumnes. Aquests tallers són efectuats per voluntaris amb un equip tècnic per a 
fer-ne la supervisió i el suport necessari. L’elecció d’aquest projecte, d’entre tots els que 
realitza Vincle, es deu a la meva implicació directa, realitzant una tasca de voluntària al 
taller Parlem a l’Escola El Pla.

Quant a accions de comunicació realitzades per a aquest projecte, es té constància de 
cartells repartits a les diferents escoles i difusió a la Universitat de Girona per aconseguir 
participació per part dels estudiants com a voluntaris. A continuació, es plantegen les 
següents accions de comunicació per a aquest projecte. Aquestes, volen ser una mostra 
del que es podria aplicar a qualsevol projecte de l’Associació, adaptant-les en àmbit i 
col·lectiu pertinents. 

a. Creació del manual d’identitat corporativa

Per un projecte d’aquesta dimensió, i tenint en compte que ja compte amb un logotip 
propi, s’ha creat el manual d’identitat per la XTF. Consta d’un restyling del logotip amb 
diferents versions per a possibles aplicacions, els colors i les tipografies corporatives 
amb les referències corresponents.

Evolució del logotip

Figura 42. Logotip XTF actual.
Font: Vincle. Associació per la recerca

i l’acció social (2017). 

Figura 43. Restyling Logotip XTF.
Elaboració pròpia.
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Figura 44. Manual d’Identitat Corporativa XTF. Elaboració pròpia.
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b. Unificar gràficament el material didàctic 

En aquest projecte, l’activitat principal és el desenvolupament de 4 tallers, essent el 
material didàctic un suport per a realitzar-los. S’ha creat un adhesiu identificador pels 
alumnes, una carpeta corporativa de Vincle amb el mateix adhesiu, un llapis i una planti-
lla de presentació en format power point del projecte. Aquesta acció té la intensió de 
reflectir el manual d’identitat corporativa, de manera que si s’hagués de portar a la pràcti-
ca realment, caldria acabar-ne de perfilar el contingut, ja que s’ha utilitzat generador de 
text Lorem Ipsum en un dos dels apartats.

Convé destacar que les següents dues figures, poden ser complementàries o anar per 
separat. Essent la primera molt més econòmica i adaptable. Podent ser l’identificador 
d’una carpeta, llibre, dossier o qualsevol element de llarga duració per usuari. En el cas 
de la carpeta ja el porta incorporat, seria també un element corporatiu que podria reforçar 
la campanya de coneixement de l’entitat, però seria més costosa econòmicament. 
 

Figura 45. Adhesiu identificador alumnes XTF. 
Elaboració pròpia.

Figura 46. Carpeta i llapis XTF. Elaboració pròpia.
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Figura 47. Presentació del Projecte XTF en format Power Point. Elaboració pròpia.
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c. Campanya de coneixement del projecte

Per desenvolupar la campanya de coneixement del projecte s’han realitzat dues versions 
de cartell i un tríptic informatiu. El primer cartell (Figura 48), està enfocat a un públic més 
ampli i extern. Es col·locaria en espais públics de la vila de Salt, Girona i pobles veïns. 
Té un objectiu més informatiu, ja que engloba les quatre peces que conformen el projec-
te i es presenten els quatre tallers donant dades de contacte per a sol·licitar més informa-
ció. El segon cartell (Figura 49), està pensat per situar-lo en tots els centres educatius 
que hi participen informant els pares i mares de quins seran els dies i els horaris dels 
tallers, donant-los també les dades necessàries de contacte perquè puguin apuntar-se. 
Com es pot observar a ambdós cartells s’ha utilitzat una tipografia clara, entenedora i 
amb majúscula en la seva majoria d’espai. Tenint en compte que aquests tallers estan 
dirigits a persones que estan aprenent català, la lectura de les paraules és molt més fàcil 
d’aquesta manera. 

El segon element de la campanya de coneixement és el tríptic informatiu (Figura 50) que 
presenta el projecte. La part exterior mostra la portada del tríptic amb el logotip del 
projecte, les dades de contacte de Vincle amb el logotip de l’àmbit d’infància i família i es 
destina els altres terços per explicar en què consisteix el projecte. La part interior del 
tríptic la compon una infografia que presenta els quatre tallers i ens dóna dades de l’ante-
rior edició. 

És una peça comunicativa que es presenta per ser col·locada en tots aquells llocs que 
disposin d’un espai per compartir material d’aquest caire. Un exemple, podria ser el Mas 
Mota de Salt on es troba el Punt de Voluntariat. Allà hi assisteixen un gran nombre de 
persones que poden ser públic objectiu potencial, siguin participants, voluntaris o alguna 
entitat que hi vulgui participar. És un material individual, contràriament als cartells, però 
que complementa la informació d’una manera més extensa. Compta amb les dades de 
Vincle i la seva pàgina web, fet que contribuiria a un major coneixement global de l’Asso-
ciació en darrer terme. 

Afegir que aquests materials serien adaptables i vàlids per fer-ne difusió a través de les 
Xarxes Socials, el butlletí i la pàgina web de l’Associació i així, aconseguir-ne un major 
retorn. A la vegada essent una mesura de reduir costos, ja que no caldria la impressió, 
però es seguiria comunicant. 
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Figura 48. Cartell 1 Campanya coneixement XTF. Elaboració pròpia.
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Figura 49. Cartell 2 Campanya coneixement XTF. Elaboració pròpia.
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Figura 50. Tríptic Campanya coneixement XTF. Elaboració pròpia.



d. Acció experimental per trobar persones voluntàries

La següent proposta és la més innovadora i té la intenció i l’objectiu d’aconseguir nous 
voluntaris i voluntàries reforçant simultàniament la campanya de coneixement del projec-
te i l’Associació. 

Es tracta d’un cartell mida A3 i adaptable a Roll Up o superior que compta amb un 
element diferenciador. Tenint com a base l’estructura dels quatre elements del projecte; 
centres educatius, municipi, famílies i voluntaris. Aquest últim es diferencia dels altres 
per la seva mida i material, essent un mirall. Es vol aconseguir, que la persona que es 
trobi davant el cartell, tot llegint el missatge, es vegi reflectida. Amb l’objectiu que es deci-
deixi a ser voluntària del projecte. 

Aquests podrien col·locar-se a tots els espais públics mencionats en les altres accions, 
afegint la Universitat de Girona, com a principal ubicació. S’optaria per situar-los a 
l’entrada de les facultats, la cafeteria, la biblioteca o espais concorreguts pels estudiants. 

És una acció, que aporta un element diferenciador i que pot cridar l’atenció per sobre 
d’altres. D’aquesta manera, s’aconseguiria un impacte a tots aquells que s’hi trobessin 
davant, i el boca-orella de l’acció experiència ajudaria que arribés a un nombre més gran 
de persones i en conseqüència, trobar més voluntaris. 
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Figura 51. Cartell experiencial XTF. Elaboració pròpia.
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e. Espai d’intercanvi i visualització del projecte a través de les Xarxes Socials

Per últim, es proposa en comptar amb una pàgina a Facebook. Amb l’objectiu d’esdeve-
nir un espai per difondre i compartir informació sobre activitats rellevants que es realitzen 
als tallers. L’administració de la pàgina es realitzaria des de l’Associació, i totes aquelles 
persones implicades en el projecte podrien enviar a través de correu electrònic tot aquell 
material i contingut interessant. 

Esdevenir un canal més per a la difusió de la campanya de coneixement i aportar un 
valor diferencial són els principals objectius d’acció. Tenint en compte, que és una 
proposta que no implica gaire pressupost, per no dir nul. L’esforç es derivaria en planifi-
car, redactar i dissenyar el contingut. Per la creació d’una comunitat activa a qualsevol 
xarxa social, blog o eina digital similar, és important mantenir una constància en les publi-
cacions. Entre 2-3 a la setmana seria una freqüència òptima. Seria un espai per canalit-
zar contingut extern en referència a l’àmbit d’actuació propens a l’interès de les persones 
lectores. Entrades de blog de l’Associació, informació jurídica per aquest col·lectiu o 
activitats culturals de la vila de Salt. Projectant a llarg termini, si aquesta acció tingués 

Figura 52. Mockup de la Pàgina de Facebook de XTF. 
Elaboració pròpia.

una bona acceptació, i fos rendible a 
escala d’esforços i dedicació per part de 
les persones implicades, es planteja la 
iniciació en altres xarxes socials com 
podria ser Instagram (per un contingut 
totalment visual a través de fotografies i 
vídeo), o bé crear un blog (per un contingut 
més centrat en la narrativa) del projecte a 
través de la plataforma Wordpress, a tall de 
diari de l’experiència d’alguns usuaris o 
voluntaris. 



6. CONCLUSIONS

Per finalitzar aquest projecte, a continuació es realitzarà una valoració global a tall de 
conclusions. En primer lloc, es farà referència als objectius tant generals com específics 
i a les preguntes d’investigació inicials, per concloure de quina manera s’han resolt. A 
continuació, i a manera de recapitulació s’exposarà la importància de la comunicació al 
tercer sector i quines són les males pràctiques que haurien d’evitar les entitats. I per 
últim, s’acabarà aquest apartat amb una valoració personal sobre l’execució d’aquest 
projecte. 

L’objectiu general marcat al principi del present projecte és: Analitzar la comunicació de 
les Organitzacions No Lucratives pel Desenvolupament i crear un pla de comunicació 
per Vincle que sigui viable en els màxims aspectes. 

Aquest ha estat resolt amb èxit, es pot observar als apartats 3 i 4 la resposta a la primera 
part de l’objectiu, i a l’apartat 5 la segona part d’aquest. Complementat amb la resolució 
dels objectius específics i les corresponents respostes a les preguntes d’investigació. 

El primer objectiu específic es centrava a analitzar la comunicació que han realitzat les 
entitats del tercer sector des d’uns inicis, s’ha corroborat la importància que aquesta té 
actualment. Però també s’ha pogut comprovar que no sempre ha estat així. Sent en un 
primer moment massa explícit en les imatges que es mostraven amb un estil pla i infor-
matiu, la comunicació al tercer sector ha anat evolucionant a una comunicació que aposta 
per les accions amb un estil educatiu, i aportant valor a la societat. A Espanya, no va ser 
fins als anys 80 coincidint amb la democràcia que la publicitat al tercer sector va prendre 
rellevància, tot i que les primeres entitats varen ser creades a partir dels anys 60. 

A mesura que han anat avançant els anys, la comunicació a pres més rellevància dins les 
entitats. Val a dir, però, que aquesta presència s’efectua majoritàriament en organitza-
cions que disposen de més recursos, tant econòmics com humans per tenir dins l’organi-
grama intern, un departament de comunicació amb professionals especialitzats en l’àm-
bit que dediquen les seves hores de treball a desenvolupar les accions de comunicació.

Per altra banda, tenint com a referència les Associacions Vincle i Àkan, es pot afirmar que 
les entitats d’una dimensió més petita i amb menys recursos, destinen pràcticament la 
seva totalitat de recursos en desenvolupar els projectes i programes. I aquest fet, no vol 
dir que aquestes no comuniquin, simplement que ho fan d’una manera més esporàdica 
amb un objectiu de cobrir necessitats d’aquell moment, adaptant-se a la situació. 
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Ja que s’ha de tenir en compte, que les funcions que desenvolupa un departament de 
comunicació en una entitat de grans dimensions, no existeixen, i les han de desenvolu-
par els membres de les Associacions mencionades. Que conseqüentment no hi poden 
dedicar els mateixos esforços o recursos, ja que no es tracta de la seva tasca principal. 

En referència al segon objectiu que tractava de plantejar un pla de comunicació per a 
Vincle Associació per la recerca i l’acció social i desenvolupar accions de comunicació 
per a un dels seus projectes, també es pot afirmar que s’ha resolt correctament. En 
primer lloc, s’ha dissenyat un pla de comunicació, adaptat al tercer sector, per trobar 
quina era la situació actual a través d’una anàlisi DAFO. A partir d’aquest, s’ha formulat 
el pla passant per les etapes necessàries que són: posicionament, públics objectius, 
estratègia, objectius, plantejament dels materials i canals. Per últim, s’han desenvolupat 
gràficament, els materials plantejats més rellevants. S’ha aconseguit unificar la imatge 
corporativa, incloent-hi els àmbits d’actuació de l’entitat, diferenciats per colors. Afegint 
també, una nova imatge corporativa i peces de comunicació pel projecte seleccionat. 
Concloent així, que els canals de comunicació més adequats en aquest cas són el 
presencial a través de material gràfic com poden ser els cartells, i mitjançant eines 
d’Internet com pot ser la pàgina web, el butlletí electrònic o les xarxes socials. 

L’últim i tercer objectiu específic era valorar si les propostes comunicatives podrien 
dur-se a la pràctica. Tenint en compte, les paraules de Rodríguez Burch, Francesc X. 
(2017), quan se’l va preguntar pels objectius que haurien de complir les possibles 
accions de comunicació: “Que allò que fem, tingui més compactació amb els diferents 
agents que intervenim, de gent propera, de voluntaris, de la gent interna, dels antics 
treballadors, i això ens serviria”. Es pot concloure que les accions i propostes que s’expo-
sen al pla de comunicació per l’Associació, tenen un propòsit principal de fer arribar a 
tots els seus públics, tant interns com externs, l’activitat de Vincle. Tenint present en el 
plantejament de totes elles, que no requereixen una gran inversió econòmica. L’estratè-
gia que s’ha seguit per totes les accions, és la de coneixement, ja que tenint en compte 
la trajectòria comunicativa de l’entitat, aquesta és la més adient. Amb un objectiu clar de 
crear uns fonaments comunicatius, que a llarg termini anirien incorporant  diferents estra-
tègies segons les necessitats del futur període.

S’afegeix a la resolució d’aquest objectiu per a contestar la pregunta formulada anterior-
ment: És necessari per a una Associació comptar amb un pla de comunicació?, l’opinió 
de l’experta en comunicació pel tercer sector, Elisa Zaragoza subdirectora i secretaria de 
l’Associació Solidària Publicitarios Implicados.
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Ens indicava que la comunicació no depèn de les dimensions i que és necessària inclou-
re-la a l’estratègia de qualsevol entitat. Serà imprescindible que es disposi del pressu-
post que es disposi, els esforços s’encarin realitzar una campanya creativa, realista i 
eficient.

D’aquesta manera, es demostra amb el present projecte, que la dimensió, la quantitat 
d’àmbits d’actuació o pressupost d’una entitat no ha de frenar la comunicació. Tots els 
projectes i accions que aquestes han desenvolupat al llarg de la història, cal que siguin 
comunicats a la societat perquè aquesta sigui conscient de la importància de la seva 
tasca social.

Així doncs, adaptant esforços i interessos segons les necessitats de cada entitat es pot 
dur a terme un pla de comunicació amb les accions que l’acompanyin. Tenint present, 
que el més adient seria que es desenvolupés per a professionals d’aquest àmbit. En cap 
cas, es tradueix en haver de crear de manera imprescindible un departament de comuni-
cació, sinó que es pot contemplar l’opció de realitzar col·laboracions externes amb 
aquests professionals quan sigui necessari. Perquè els recursos destinats a una cam-
panya, no haurien de passar per sobre dels que es necessiten per dur a terme una acció, 
projecte o programa que contribuirà positivament a la societat. 

A la vegada, s’ha fet arribar al director de Vincle el projecte juntament amb una carta de 
presentació, per tal que aquest el pugui valorar i obtenir-ne una resposta vàlida per a 
concloure aquest objectiu. S’està a l’espera de la seva resposta.

Per finalitzar aquest projecte i com a valoració personal puc concloure que ha estat una 
experiència positiva. En tractar-se d’un tema tan específic dins la publicitat, primerament 
tenia la impressió que seria dificultós trobar autors especialitzats en aquesta temàtica. 
Després d’una exhaustiva recerca, m’he adonat del contrari trobant articles acadèmics, 
llibres, informes i guies que han estat de gran ajuda per la recerca. Un altre factor que ha 
influït positivament a dedicar-hi tots els meus esforços, ha estat el fet de poder plantejar 
un projecte a una Associació real. Aquest ha estat un dels detonants perquè aquest 
projecte no passés com un més dels realitzats al llarg de la carrera. Si no que ha estat 
una forma d’acabar aquesta etapa universitària, treballant amb l’exterior responent a 
unes necessitats reals. Per acabar, destacar que arran d’aquesta investigació s’ha  
corroborat la importància de la tasca social que duen a terme totes les Entitats, Organit-
zacions, ONG, ONGD, Associacions i Fundacions del món que lluiten per contribuir en la 
millora de la societat. Aquestes accions necessiten la col·laboració mundial de totes les 
persones, i la comunicació és una de les eines més efectives perquè el missatge de cada 
una de les entitats arribi arreu del món. 
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