
 

Co-organitzat amb: 

 

DATES: 10 i 17 de novembre 

HORARI: 17:30 h a 20:30 h 

DURADA: 6 h  

BLOC: formació complementària 

FORMACIÓ PRESENCIAL: Espai Arcadi Oliveres 
(Seu de Lafede.cat – C/Tàpies 1-3) 

PERSONES DESTINATÀRIES: responsables de la 
gestió i comunicació de l’associació 

METODOLOGIA: curs teòric - pràctic 

Inscripcions a: 
tjussana.cat/formacio 

Professorat 

Pablo Zareceansky,  
director creatiu i coordinador de 
projectes i campanyes a Quepo.  
En els últims 15 anys a més s’ha 

especialitzat en el 
desenvolupament d'estratègies de 
comunicació per a la transformació 
social i metodologies participatives 
de comunicació per al tercer sector. 

* Aquesta formació és gratuïta per a les associacions però suposa un cost total de 820€. Per tal de fer una gestió eficient dels recursos públics 

recomanem corresponsabilitat a totes les persones que s’hi inscriguin i que, per tant, assignada una plaça de la formació. 

#TJformació 

La comunicació com a eina de transformació social 

OBJECTIUS 

• Identificar els elements a definir per a desenvolupar una estratègia 
de comunicació per a la transformació social. 

• Entendre la comunicació comunitària com a base de la lògica de la 
comunicació transformadora. 

• Aprendre a mapejar les comunitats estratègiques per a la entitat i 
la seva tasca social. 

• Aprendre a analitzar les capacitats i recursos de l’entitat per a no 
dissenyar estratègies o plans de comunicació per sobre ni per sota 
de les seves possibilitats reals.  

• Aprendre a confeccionar un pla de comunicació basat en objectius 
estratègics de transformació social. 

• Conèixer un enfocament sobre indicadors d’avaluació del pla. 

CONTINGUTS 

SESSIÓ 1: Introducció a la comunicació transformadora 

o Una visió comunitària, transversal, estratègica i transformadora 
de la comunicació. 

o Objectius de la comunicación transformadora. 
o El Mapa d´actors i comunitats. 

SESSIÓ 2: El Pla de comunicació. 

o El múscul comunicatiu 
o Les accions del Pla  
o El Pla de comunicació en 5 preguntes 
o Indicadors 


