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A l’anàlisi DAFO prèvia a la confecció del Pla estratègic Òrbita 18-22 vam detectar 
que una de les mancances/deficiències de la biblioteca era la comunicació. Tots 
els agents a qui es va preguntar i les evidències que es van treballar ens portaven a 
concloure que ens calia millorar en aquest aspecte. 

La comunicació ha d’esdevenir un eix transversal que incideixi en els quatre eixos 
principals del Pla: #SomBiblioteca, #SomInstitució, #SomTerritori i #SomProfessionals. 
És a dir, cal comunicar i donar a conèixer els objectius que es deriven de les línies 
estratègiques, adaptant la difusió als diferents tipus d’usuaris. 

A mesura que hem anat desplegant el pla estratègic ens hem adonat que ens cal un 
document marc que articuli aquesta transversalitat i a la vegada ens doti d’uns proto-
cols bàsics tant per a la comunicació interna com externa.
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Eix transversal: Comuniquem d’una manera efectiva

En el pla estratègic vam volem destacar l’atribut “efectiu”, en el sentit que el missatge 
ha d’arribar a qui realment volem que el rebi. Per aconseguir-ho, ens cal, en primer 
lloc, establir tres premisses bàsiques que han de regular qualsevol acte comunicatiu 
de la biblioteca: 

Criteris lingüístics

• Utilitzarem el català com a llengua preferent. 

• Intentarem mantenir un to institucional amb frases curtes i ordenades. 

• Els titulars han de ser curts i directes, per tal que siguin entenedors. 

• Cal evitar faltes tipogràfiques i d’ortografia.

Normativa de participació

Perseguim una comunicació bidireccional: busquem la interacció amb els usuaris i 
aprofitar els seus comentaris per millorar els serveis. 

Conseqüentment, la majoria dels nostres canals de comunicació estan oberts a 
consultes i comentaris que respondrem sempre que: 

1. Siguin pertinents al tema tractat. 

2. Mantinguin el respecte i no ofenguin ni atemptin contra la dignitat de les 
persones. 

3. No continguin dades de caràcter personal ni informació publicitària.

Els gestors dels canals de comunicació es reserven el dret de no respondre si no es 
respecten aquests punts. 

De la mateixa manera, el personal de la Biblioteca responsable dels canals de comuni-
cació: 

• No pot emetre opinions personals. Parlem en nom de la Biblioteca en primer 
lloc i, en última instància, de la Universitat de Girona.
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• Utilitzar el compte de Gmail institucional sobretot a les xarxes socials per evitar 
carregar el compte institucional de la UdG.

• Respectar la normativa de privacitat de les dades i no publicar comentaris 
despectius o ofensius. 

• Recordar que qualsevol activitat a la xarxa queda enregistrada indefinidament i 
és accessible per a tots els usuaris. 

Protecció de dades i propietat intel·lectual

És bàsic el compliment estricte de la normativa de protecció de dades i de propietat 
intel·lectual, especialment dels continguts que la Biblioteca mateixa publica directa-
ment, però també dels que altres publiquen i es visualitzen des de les nostres xarxes 
socials.

S’ha de tenir en compte també el respecte a la propietat intel·lectual de les imatges 
i que les imatges que s’usin segueixin criteris ètics. Entre altres elements, cal evitar que 
les imatges utilitzades puguin ferir la sensibilitat dels usuaris i que tinguin contingut 
ideològic.

Es recomana utilitzar imatges i icones propietat de la Universitat de Girona 

Objectius

El Pla de comunicació, un cop desplegat, ens dotarà de: 

• Una segmentació clara dels usuaris que ens permeti definir el model de comu-
nicació que volem establir i, en definitiva, que ens porti a una difusió més selectiva 
dels recursos i serveis.

• Un cens dels canals de comunicació de què disposem. 

• El pla de màrqueting anual: un cronograma que facilitarà que les actuacions 
cícliques només s’hagin d’organitzar una vegada. 

• Les mètriques que evidenciaran l’èxit de les diferents campanyes de màrque-
ting i, conseqüentment, l’increment d’ús del recurs o servei objecte de la 
campanya.
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Segmentació d’usuaris

Els col·lectius que utilitzen la Biblioteca són diversos i els hem englobat en 10 
segments. A cada segment se li adreçaran campanyes i missatges específics de les 
línies estratègiques especificades amb l’objectiu de que cada segment d’usuaris rebi 
exclusivament els missatges que son adients al seu perfil. 

Segmentació Línia estratègica

Estudiants de grau #SomBiblioteca

Estudiants de doctorat i de màster #SomBiblioteca, #SomInstitució

Personal docent i investigador #SomInstitució, #SomTerritori

Personal d’administració i serveis #SomBiblioteca, #SomTerritori, 
#SomProfessionals

Erasmus #SomBiblioteca

Externs, Alumni i més grans de 50 #SomBiblioteca, #SomTerritori

Estudiants de secundària #SomBiblioteca

Escoles adscrites #SomBiblioteca, #SomTerritori

Donants i amics de la BiblioUdG #SomBiblioteca, #SomTerritori

Socis (CSUC, REBIUN, COBDC) #SomTerritori, #SomProfessionals

Cens dels canals de comunicació 

A continuació detallem els diferents canals de comunicació de la Biblioteca. Cada 
canal, en funció del seu abast i públic potencial ens serveix per difondre les actua-
cions d’unes línies estratègiques específiques: 
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Canals de la Biblioteca 

Canal Línia estratègica 

Web de la Biblioteca #SomBiblioteca, #SomInstitució, 
#SomTerritori

Google Business #SomBiblioteca

Llistes de distribució  
per correu electrònic

#SomBiblioteca, #SomInstitució, 
#SomTerritori

Llista de distribució a Whatsapp #SomBiblioteca

Butlletí de notícies #SomProfessionals

Pantalles digitals #SomBiblioteca

Estalvis de pantalla  
(ordinadors i autopréstec) #SomBiblioteca

Cartelleria física #SomBiblioteca, #SomInstitució

Guies i tutorials #SomBiblioteca, #SomInstitució

Marxandatge #SomBiblioteca

Visites guiades #SomBiblioteca, #SomTerritori

Taulers d’informació #SomBiblioteca

Twitter #SomInstitució, #SomTerritori, 
#SomProfessionals

Instagram #SomBiblioteca, #SomTerritori, 
#SomProfessionals 

Youtube #SomBiblioteca, #SomTerritori, 
#SomProfessionals
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Canals de la UdG

Canal Línia estratègica

Jornada de Portes Obertes (JPO) #SomBiblioteca

Notícies al web de la UdG #SomInstitució, #SomTerritori

Notes de premsa #SomTerritori

Campanyes de difusió i màrqueting

Definim tres tipus de campanyes: 

• Cícliques: es repeteixen cada any, en el mateix període i coincideixen amb 
una aturada/inici del curs acadèmic: “Benvinguts!” (inici de curs), “la Biblioteca per 
[Fires, Nadal, Setmana Santa i Estiu]”. 

• Recurrents: són campanyes “latents” que s’activen en moments puntuals. Són 
exemples de campanyes recurrents: “Tingues cura dels teus objectes personals” o 
“Troba el teu espai de silenci”. 

• Puntuals: només es fan una vegada, sense previsió de repetir-les. Notícies sobre 
exposicions i actes de recepció de Fons Especials en són exemples. 

Cada campanya o acció tindrà una persona responsable d’activar-la, fer-ne el segui-
ment i avaluar-la un cop finalitzada. Perseguint l’efectivitat definida en el Pla Òrbita 
18-22, podrà ser responsable de campanya qualsevol membre del personal de la 
Biblioteca. 

El pla de màrqueting anual 

El pla de màrqueting tindrà una vigència anual i el seu desplegament i seguiment és 
competència del Consell Tècnic. 
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Els dos elements del pla són: 

4. Un cronograma on s’especificaran les campanyes cícliques i recurrents. 
També s’hi incorporaran les campanyes puntuals que es facin.

5. Les fitxes de cada campanya o una fitxa per a cada acció definida dins una 
campanya concreta (vegeu els annexos). 

Seguiment del pla i impacte de les campanyes

El pla anual de cada any començarà i finalitzarà el 15 de gener i, com hem dit, incorpo-
rarà totes les campanyes que es duguin a terme. 

A cada reunió del Consell Tècnic de la Biblioteca es revisaran les campanyes fetes o 
que s’estiguin desplegant i s’afegiran les campanyes puntuals que es considerin perti-
nents. 

L’avaluació/impacte de cada campanya es determinarà segons uns indicadors esta-
blerts. Ens interessarà conèixer l’impacte real de la campanya, i per tant caldrà buscar, 
sempre que sigui possible, indicadors que mesurin l’increment de l’ús del recurs o 
servei promocionat. 

Annex 1: Campanya cíclica

Nom de la campanya

Data de publicació

Accions 
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Per a cada acció caldrà emplenar:

Acció: (nom de l’acció)

Públic objectiu (segment)

Canal de comunicació

Tipus de missatge

Responsable 

Document/text

Pressupost (si escau) 

Indicadors 
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Annex 2: Campanya recurrent: 

Nom de la campanya

Públic objectiu (segment) 

Canal de comunicació

Tipus de missatge 

Responsable 

Document/text 

Activació recomanable

Pressupost (si escau) 

Indicadors
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Tel. 972 41 80 37 
biblioteca@udg.edu 
@UdGBiblioteca

Foto de portada: 
by Tony Stoddard on Unsplash


