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L’ABC de la Comunicació



Per què és important la comunicació?

� Comunicar és existir, allò que no expliques i no 
dónes a conèixer és com si no existís
v 1 tr Transmetre, fer conèixer (alguna cosa) a algú.

� La comunicació és clau en tot projecte cultural
� Configura la imatge que la gent té de nosaltres i del 

nostre projecte



Per què hem de cuidar la nostra 
comunicació?

- Per arribar al públic general, a programadors, 
mitjans de comunicació..., i projectar una imatge 
positiva. 

- Per introduir-nos i mantenir-nos als canals de 
comunicació (tv, radio, premsa escrita, webs, 
xarxes socials,...).
� Hem de ser conscients de què comuniquem, a 

qui, com i quan (=Planificació)



� Un projecte/companyia/empresa que planifiqui 
correctament la seva comunicació
millorarà els seus objectius socials, 
comercials o corporatius. 

� La gestió de la comunicació és tant necessària
com fer pressupost, planificar els recursos tècnics 
o humans,... Cal dedicar-li temps.



Per on comencem?

Definint els següents punts:
Ø Què? / Objectius. Determinar què volem 

aconseguir
Ø A qui? / Públic. Definir a qui dirigim la 

nostra comunicació 
Ø Amb què / Materials informatius. 

Dossier de premsa, nota de premsa, web, 
flyers,… 

Ø Com? /Estratègia de comunicació. A 
quins mitjans ens hem de dirigir, com i quan.

Ø Amb quins diners? /Pressupost 
Ø Quan? /Calendari
Ø Avaluació

El pla de comunicació és un document en el 
qual recollirem les accions anuals previstes i tots 
els punts descrits.



1. Què /Objectius

� Pot haver-hi un objectiu únic o 
diversos:

ü Donar a conèixer qui som i què fem
ü Donar a conèixer un 

projecte/espectacle,…
ü Posicionar-nos com a pioners o líders 

si realitzem una tasca excepcional, i 
diferenciar-nos de la resta.

ü Establir relació amb els mitjans o 
millorar la que ja tenim.

ü Etc.



2. A qui? /Públic

� Hem de connectar el projecte amb els seus diferents públics 
Cal diferenciar entre comunicació interna i externa:

1) Comunicació interna amb: components del projecte, alumnes, 
membres del teu col·lectiu,…

2) Comunicació externa amb:

-Mitjans de comunicació

-Societat en general

-Possibles col·laboradors, programadors, coproductors, patrocinadors,…

� Hem de detectar i diferenciar els públics i fer-ne una comunicació 
específica per a cada un: personalitzar missatge i canal.



3. Amb què? / Materials informatius

� La importància d’una bona imatge: fotografies i vídeos 
de qualitat. Els podem allotjar a plataformes gratuïtes com 
Flickr o Picasa (foto), i de vídeo com YouTube (darrerament es 
pot saltar la limitació de 15 min.) o Vimeo (500MG a la 
setmana, no limitació temporal). En poden enviar a través de 
pàgines com Wetransfer (10 GB), Dropbox (2,8 GB),...

� Material imprès: Flyers, cartells, lones,... per a fires i 
festivals, entre d’altres (Imatges de qualitat, logotips propi en 
cas de tenir-ne, i dels col·laboradors, claredat en el text, 
opcional codi QR www.codigos-qr.com...)



� La pàgina web o blog: la cara del projecte. Plataformes gratuïtes 
com WordPress i blogspot. Informació clara i ben redactada. 
Sempre a la vista el contacte: telèfon, mail,...Recomanable 
apartat per a premsa amb dossier informatiu, fotografies, 
vídeos, què ha dit la premsa del projecte, etc. Molt important 
l’actualització. 

� Presència a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Google+, 
Instagram, Linkedin, etc. És molt important fer una 
comunicació constant i no puntual per a una estrena. La 
fidelitat en aquests casos es tradueix en efectivitat.

� El mailing / neewsletter (adaptar-los als diferents receptors)



� El Dossier artístic o del projecte/espectacle (dirigit a 
programadors, col·laboradors,...) ha de tenir:

Ø Portada (títol + breu frase que resumeixi el projecte, promotors del 
projecte + una bona imatge)

Ø Índex (facilita la cerca d’informació concreta)
Ø Introducció (resum del projecte /presentació de la companyia, premis)
Ø Explicació del projecte (origen de la idea, destinataris, calendari,...), 

acompanyat amb bones imatges.
Ø Fitxa artística/ Currículums
Ø Fitxa tècnica  (llums)
Ø Properes dates d’actuació (opcional afegir actuacions fetes + destacables)
Ø Promotors del projecte (Coproductors, patrocinadors, i logotips de les 

institucions que donen suport)
Ø Dades de contacte, pàgina web, links de vídeo, (codi QR 

opcional)



¡ Altres aspectes a considerar:
÷ El catxet. Hi ha artistes que prefereixen posar-lo al mail o a la carta 

que acompanya el dossier ja que el catxet pot anar variant.
÷ El dossier pot contenir una traducció en una altra llengua.
÷ S’aconsella que el fons del dossier (o de la web ) no sigui fosc i que el 

format permeti una fàcil impressió. 
÷ Sempre s’ha d’enviar en format pdf i no ha de pesar massa

(aconsellem 3MB com a molt).
÷ L’assumpte del mail ha de ser clar i atractiu. 
÷ És important  que l’artista/projecte tingui una pàgina web 

atractiva i actualitzada que presenti la informació que hi ha al 
dossier, i que tota aquesta informació es pugui descarregar 
directament de la web.

÷ És important que l’artista utilitzi les xarxes socials per incrementar 
la seva presència i donar-se conèixer.



Alguns exemples de dossier artístic:

-Shalosh
-Odori Gokoro

Nota: Treballarem diversos exemples a la part pràctica del curs.



• Què és notícia? Un fet novedós, d’actualitat un fet 
extraordinari, humà i proper o polèmic.

ØUna mostra o un festival, una estrena d’espectacle/ inici o 
presentació d’un projecte, una col·laboració amb un 
professional conegut/ reconegut pels mitjans, un premi 
(finalista /guanyador,…), acte en motiu de o vinculat amb 
Dia internacional de…, any de…

Presència als mitjans de comunicació
Com ser-hi? Primer pas: sent notícia.



� El Dossier de premsa i la nota de premsa són documents 
imprescindibles per a comunicar-se amb els mitjans. La nota de premsa 
és un escrit que reuneix informació fonamental  sobre el 
projecte/espectacle i se centra en un fet concret en un moment determinat. 

El dossier de premsa és una extensió de la nota però va més enllà 
oferint més dades i material. 

� En el dos casos  han de respondre a les  5 W, les 5  preguntes clau:

Què? (what) fets / Qui? (who) involucrats/ Com? (how) la manera en 
què s’ha donat el fet / Quan? (when) el dia, l’ hora i el moment/ On?
(where) 

� La redacció ha de ser clara, cal defugir de les frases llargues i de l’abús 
de subordinades. 

� Han de ser documents atractius a nivell visual, amb imatges de qualitat 
que cridin l’atenció.



Diferències Dossier de premsa Nota de premsa
Estructura Presentació breu del projecte/espectacle

El projecte: en què consisteix, explicar les 
5W i quin és l’ objectiu. 
Autors/artistes/organitzadors: text 
amb la informació del seus perfils, què han 
fet abans, d’on venen, etc.
La premsa valora que dins del dossier hi 
hagi declaracions dels implicats, així com 
links a fotos, vídeos,…
Fitxa artística: direcció, interpretació, 
il·luminació, vestuari,...
La Premsa ha dit… en cas de tenir 
crítiques sobre el projecte/espectacle, les 
podem incloure.
Contacte: per si volen ampliar informació: 
nom, e-mail, web i telèfon mòbil. 

Titular: no pot ser massa llarg i ha de 
recollir el fet més destacat o impactant. 
L’ordre de prioritat normalment és: què, 
qui, on. 

Subtítol o destacats: no és obligatori, 
però pot ser-hi si hi ha una informació 
molt important a destacar, però no tant 
important com la del titular.

Cos de text: als primers paràgrafs hi ha 
d’haver la informació més important, ha 
de contenir les 5 W.

S’ha d’incloure fotografies i links a 
vídeos.

Sempre que es pugui, cal incloure 
declaracions dels artistes i oferir la 
possibilitat de contactar amb ells.

Contacte: per si volen ampliar 
informació: nom, e-mail, web i telèfon 
mòbil. 

Extensió Pot tenir una extensió d’entre 3 i 5 folis, tot 
i que en alguns casos pot tenir una major 
extensió (ex. Dossier de festival/mostra) 

No ha de ser massa extensa (1-2 folis), 
evitar posar-hi palla, anar al gra. Molts 
mitjans copien i enganxen parts del text 
idèntiques.

Vida Pot tenir una vida llarga, però és 
imprescindible anar actualitzant-lo amb els 
bolos que ja s’han fet, el que la premsa ha 
dit, etc.

Té una vida curta ja que es fa per un fet
puntual.



Exemples de dossier de premsa i nota de premsa:
� Espectacles de dansa per a tots públics:
http://mercatflors.cat/wp-content/uploads/2013/04/DP-Nats-Nus_Mons.pdf
� Dansa:
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/nota-de-prensa-autorretrato-2660.pdf
� Teatre:
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/ddp-al-galop_baixa_def-12347.pdf
http://www.lacosta.cat/Estem-fent/Projectes-estem-fent/AVENTURA--T-de-Teatre-i-

Alfredo-Sanzol.html
� Circ:
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/20140404-ndp-presentacio-oficial-12205.pdf
http://www.comedia.cat/proyectos/docu/20140404-dossier-de-premsa-presentacio-

12204.pdf
� Fira d’arts escèniques: 
http://www.firatarrega.cat/media/upload/pdf/suport_a_la_creacio_2013_dossier-

premsa_editora_14_6_1.pdf



• Com fem arribar la nota de premsa als mitjans?
ØEl subject/ Assumpte és determinant, els periodistes 

reben més de 200 e-mails diaris i el subject és el que marca la 
diferència. Ha de ser atractiu i donar la informació clau, 
podem utilitzar la majúscula i l'exclamació per a que es vegi 
més.
ØEx: Asunto: NdP Finalistes dels PREMIS DANSACAT
ØEl remitent: hem d’evitar notes de premsa des de yahoo i 

hotmail, treu credibilitat. 
ØEnviar la nota de premsa de forma massiva sempre en còpia 

oculta: CCO



ØEnganxar el text al cos de mail i a més adjuntar la nota i /o 
dossier, en pdf, i adjuntar fotos o imatges en alta resolució (no més 
de 2MB) sinó pot saturar el mail de qui ho rep, o els enllaços al 
material gràfic. Important que els arxius adjunts tinguin un nom 
clar. Ex: “Dossier de premsa Dia Internacional del Circ.pdf”, i no 
“dpdefinitiu_revisat”. “Foto + nom d’espectacle”, en comptes de 
“4785_08.jpg”. 

No hem de saturar als periodistes amb notes de premsa, o 
acabarem sent spam per a ells. Si volem ser efectius és preferible
trucar a les poques hores per a confirmar que l’hagin rebuda i així 
tenir un contacte més directe.



� Timings orientatius per enviar una nota de premsa:
Ø Revistes bimensuals i mensuals: 2-3 mesos abans
Ø Publicacions setmanals: amb un parell de setmanes d’antelació.
Ø Diaris:  entre 7 i 3 dies abans.
Ø Webs: entre 4 i 2 dies abans.
Ø Agències: entre 5 i 3 dies abans.
Ø Ràdios: Una setmana d’antelació per a magazines, 3 dies per a 

informatius.
Ø Televisió: una setmana abans per programes i per a informatius.

En general es recomana enviar un e-mail recordatori el dia 
abans, per a tots els mitjans (excepte els de periodicitat mensual i 
setmanal), i també  trucar a les redaccions el dia abans.
Les rodes de premsa cada vegada són menys efectives. Si es convoquen es 
recomanable fer-ho conjuntament amb l’espai al qual es vincula un projecte 
(teatre, centre de creació,…), per a tenir més força.



Exemple recordatori premsa:
Assumpte mail: 

RECORDATORI DEMÀ: Roda 
de premsa ARTSY, la 
plataforma de Movistar per a 
projectes culturals. 11h. Mobile 
World Centre – Barcelona



� La selecció de mitjans és clau per poder arribar amb efectivitat als 
públics senyalats. Aquesta selecció dels mitjans s’hauria de fer després de 
preguntar-nos quins són els més adequats per a fer arribar els 
nostres missatges de manera efectiva als públics seleccionats amb 
el menor cost humà i econòmic.

� Mitjans de comunicació als quals ens hem d’adreçar: 
-Premsa generalista: 
*Diaris  (secció de cultura i espectacles): Vanguardia, Periódico, Punt, País, 

Mundo, Razón, Público, 20 minutos,... No oblidar els diaris regionals i locals.
*Ràdio: informatius i magazines d’actualitat: Ràdio 4 (RNE), Rac 1, Com Ràdio, 

Catalunya Ràdio,...
*Televisions: TV3, Canal 33, Tele 5, Antena3, TVE, BTV, (informatius i 

magazines)
*Webs: comunicació 21, La Malla, Vilaweb,...

4. Com? Estratègia de 
comunicació



*Agències: són molt importants, distribueixen la informació a diferents 
webs i diaris. EFE, Europa Press, Agència Catalana de notícies (ACN)

-Premsa especialitzada:
Revistes (Entreacte, TimeOut, SusyQ), Webs (Teatralnet) i blogs de cultura i 

sectorials,...

No podem oblidar la responsabilitat dels mitjans de 
comunicació però la realitat és que estan atravessant una gran 
crisi i això ens obliga a buscar alternatives i ser el nostre propi 
mitjà de comunicació.



5. Amb quins diners?/Pressupost

� Tot projecte ha de tenir un pressupost assignat per a la 
comunicació (recursos humans, web, material imprès, 
fotografies, vídeos, publicitat, etc.

� Es pot fer una bona campanya de comunicació on-line low
cost gràcies a les eines gratuïtes 2.0. La major inversió és de 
temps.  

� Hem de ser realistes i projectar i planificar accions 
factibles, saber què costen i tenir-les pressupostades.

� Invertir en comunicació sempre costa perquè els resultats 
acostumen a ser intangibles, però invertir en una bona 
comunicació pot donar uns grans resultats. 



6. Quan? / Calendari

� És imprescindible posar al calendari cada una de les 
accions que durem a terme, encara que sigui d’una forma 
orientativa. Cal planificar per a ser efectius.
Cal tenir en compte que accions com l’elaboració de flyers, l’ enviament de nota de premsa, etc., 
tenen una primera fase d’elaboració i una segona fase de distribució, que cal fer constar al 
calendari. Per a tenir una visió més global també es pot utilitzar un cronograma.

� Ex: Premis Dansacat



Com mesurar i avaluar l’ impacte de la nostra 
comunicació?

Als mitjans de comunicació:
• Clipping: recull de premsa. Hem de fer un seguiment dels 

mitjans i anar recollint tots els nostres impactes a premsa, 
guardar els reculls de premsa impresos i els on-line  (per 
afegir-los al dossier,...). Podem fer cerca a través de:
Øgoogle news/ google alerts (crear alertes amb paraules clau 

i cada vegada que es publiquin rebrem un e-mail)
ØHemeroteca d’arts escèniques: 

http://hemerotecadigital.institutdelteatre.cat

7. Avaluació



• Una bona plantilla per a elaborar el recull de premsa és un 
excel on consti: Data/ Mitjà/ Titular/Link

• Per a fer una valoració econòmica d’una campanya de 
comunicació, hem de calcular què costaria posar un anunci 
del tampany que ocupa o de la duració de la notícia en aquell 
mitjà.

A la xarxa:  eines de medició com google analytics, Alexa, 
estadístiques de wordpress, estadístiques de les pàgines de 
facebook,...



Bibliografia

� Us recomanem que us doneu d’alta a SDE
http://sde.cultura.gencat.cat/cultura/ Rebreu les formacions sobre 
comunicació i podreu accedir als materials de les sessions anteriors

� Butlletí Xarxanet http://www.xarxanet.org/
� Comunicar per a existir. Manual sobre la comunicació global de les 

associacions. D’Elisenda Figueras i Llaveria . Editada per Torre 
Jussana http://xarxanet.org/sites/default/files/tj-comunicar-
existir.pdf

� La comunicació cultural. Fitxa pedagògica de  l’Associació de 
Professionals de la Dansa, escrita per Cristna Salvador, d’Aportada
http://dansacat.org/recursos/7/

� 8 claus per elaborar i fer eficaç una nota de premsa. Xarxanet
http://xarxanet.org/projectes/recursos/8-claus-elaborar-i-fer-eficac-
una-nota-de-premsa



� Les 10 claus de l’èxit per a una convocatòria de mitjans. Monmar 
comunicació

http://www.monmar.net/2012/12/31/els-10-punts-clau-perque-una-
convocatoria-de-mitjans-tingui-exit/

� 10 consejos para hacer un buen dossier artístico. Gescaem
http://www.gescaem.com/2011/12/17/10-consejos-para-hacer-un-buen-

dossier-artistico/

� Notes de premsa. Manual del CRAJ
http://www.crajbcn.cat/butlleti-901-51-52-53/notes-de-

premsa/download.html

� La gestión de la comunicación - Guía Profesional. Johnsson, Hans. 
Ediciones Ciencias Sociales. Madrid ‘91. Mèxic ‘03 



Exercicis pràctics

� Grup 1-2: 
En base al material lliurat elaboreu un 
calendari amb les accions de comunicació 
que faríeu per a l’estrena d’un espectacle.

� Grup 3-4: 
Anàlisi de dossiers artístics: estructura, text, 
imatges,.. 

� Grup 5-6: 
En base al material lliurat elaboreu una nota 
de premsa 



Gràcies!

Xènia Guirao (Responsable de comunicació de l’ APdC)
Per a qualsevol consulta ens podeu contactar a comunicacio@dansacat.org , o 
podeu contactar  amb el departament de comunicació de la vostra associació.


