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“No sempre llances el missatge que 
vols sinó el que et demana el moment”
La Fundació Arrels ha fet una introducció a la comunicació digital i les xarxes socials

La primera sessió del curs de xarxes socials ha estat una aproximació al nou paradigma 
comunicatiu i en com aquest pot arribar a beneficiar a entitats socials. Marta Pulgar, 
cap de comunicació i incidència a Arrels Fundació, i Sílvia Torralba, responsable de 
continguts i incidència de la mateixa entitat, han fet un repàs de les maneres de dissenyar 
estratègies i projectes de comunicació online per a la transformació social.

Si bé s’han tractat diferents temàtiques, la xerrada ha orbitat al voltant de la nova realitat 
comunicativa i en com aquesta ha canviat el llenguatge i la manera d’entendre la societat. 
És a partir d’aquí que les entitats han de trobar mecanismes per adaptar-s’hi i portar-la al 
seu terreny.

Una nou paradigma comunicatiu

Una de les característiques principals d’aquest nou paradigma és la transformació de 
la cadena comunicativa. Pulgar i Torralba expliquen com hem passat d’un emissor únic 
i unidireccional a una “conversa constant on s’estableixen vincles i es fan propostes de 
tu a tu”. És en aquest diàleg que l’espectador ja no és un subjecte passiu sinó que també 
es converteix en emissor.
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La Sílvia Torralba i la Marta Pulgar expliquen com apropiar-se del nou paradigma comunicatiu.

https://www.arrelsfundacio.org/


Aquest nou context permet crear espais d’interacció amb comunitats concretes. A més, 
gràcies a les xarxes socials esdevé més fàcil informar, mostrar una causa i sensibilitzar a 
l’entorn més enllà de la base social ja activa. Ara bé, encara que existeixin infinitat d’eines 
per crear contingut i el públic potencial sembli més proper, no tot és útil: també cal 
entendre quins són els mecanismes del nou sistema.

“Les eines canvien i cal buscar-les” i, per això, cal no parar de descobrir ni reinventar-se. 
Des d’Arrels expliquen com, en algunes ocasions, s’han acomodat en formats concrets 
creient que ja funcionaven quan en realitat no havien sortit de la seva “bombolla de 
confort”.  Això és un exemple que, malgrat la comoditat del que ja és segur, “no sempre 
llances el missatge que vols sinó el que et demana el moment”.

Les claus per entendre el nou context

La sessió va continuar amb una descripció més detallada de com és aquest context i com 
entitats i moviments socials se’l poden fer seu. Un aspecte positiu aquí és la dissolució 
de rols: “tu transmets un missatge, però la gent l’agafa, se’l fa seu i el construeix”. Tot 
contingut té potencial per generar una conversa al seu voltant i ampliar el relat de forma 
col·lectiva. 

Per a una entitat, les xarxes socials no només serveixen per parlar sinó per estar pendents 
del que passa al seu voltant. L’activitat no s’atura, fet que obliga a mantenir una atenció 
constant de l’entorn (comentar, respondre, compartir, etc). Cal ser-hi sempre per posicionar-
te i ampliar el missatge.

Aquí és important segmentar les comunitats al màxim possible: segons el perfil, els 
espais de relació són diferents i cal saber com adequar el format i el contingut. L’important 
no és generar molt contingut sinó que el que fem aporti informació de qualitat orientada 
a la comunitat que ens interessa. “No es tracta de comunicar més, sinó millor” i, per a fer-
ho, cal acotar els missatges.

Explicar històries amb l’storytelling i l’storydoing

Un dels punts de partida d’Arrels a l’hora de comunicar és centrar-se a explicar històries.  
L’storytelling vol apel·lar a les emocions amb relats senzills (introducció, nus i desenllaç) 
i, a partir d’aquí, vincular-ho a continguts i idees més complexes. Un relat que crida més 
l’atenció que quatre dades que fan mandra a la gent.

Elles van un pas més enllà i parlen de l’storydoing: “ja no és que la gent s’emocioni amb 
la història, sinó que la vol continuar”. És una tècnica útil perquè incita a les comunitats a 
participar de manera activa tot obrint-los la possibilitat de, per exemple, “pensar què es 
pot fer per millorar la vida dels que estan al carrer”. Per fer-ho és important no perdre el 
focus del tema i treballar amb missatges senzills i repetitius. 
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Estratègia de continguts

Abans de transmetre un missatge és essencial definir perquè el fem en concordança 
amb l’objectiu, la missió i els valors de la mateixa entitat. L’estratègia de continguts ajuda 
a establir quin és l’objectiu, a qui es vol arribar i el missatge genèric. A partir d’aquest 
plantejament de base, el contingut es pot anar adaptant en funció del canal i les necessitats 
del moment.

Encara que les xarxes socials siguin un puntal per la comunicació de l’entitat, el més 
important segueix sent el contingut de la pàgina web. Des d’Arrels remarquen que “és 
el contingut de la web el que fa que la gent vagi a la pàgina i la posicioni bé”. Les xarxes 
fan de multiplicador de la web, on neix tot. Ja creat, es difón i s’adapta al registre de cada 
xarxa social tot “sent conscients de cada canal i fins on es pot arribar”. 

Escriure a les xarxes socials

No hi ha una “recepta màgica” per publicar a les xarxes. Tenint-ho en compte, des d’Arrels 
han fet una aproximació de diferents aspectes essencials per escriure a les xarxes socials. 
Deixen clar que el missatge ha de poder ser multiformat i adaptar-se a cada plataforma 
(text, imatge, vídeo, infografia, etc) en base als objectius específics que es defineixen per 
cada canal. Expliquen que “el missatge s’ha d’adaptar a cada plataforma i ha d’aportar 
contingut útil i rellevant per l’espectador”.

Més enllà de qüestions més bàsiques com que als posts no hi hagi faltes d’ortografia o els 
textos siguin clars, remarquen que cada publicació s’ha d’entendre per separat encara que 
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Campanya “Sabates per al record”: exemple d’storytelling a través d’un relat senzill, clar i concís. Font: Arrels.

https://www.arrelsfundacio.org/el-27-doctubre-recordem-les-persones-sense-llar-que-ens-han-deixat/


s’englobi dins una temàtica més àmplia. Això permet que altres actors puguin compartir-
ho i s’entengui igual. 

Entenent la realitat associativa, remarquen la importància d’intentar posar el màxim 
de recursos en comunicació. Les xarxes serveixen per “informar i mostrar una causa, 
sensibilitzar al públic i arribar a gent més enllà de la base social”. Des d’Arrels tenen una 
màxima amb l’ús de les xarxes: “poder arribar a prescindir-ne per canviar la realitat”. En 
el seu cas, que la gent comenci a actuar i “quan es trobin algú dormint al carrer, realment 
es facin coses”.
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“Twitter no substitueix el que es fa a 
la realitat”
El Sindicat d’Habitatge del Raval (SHR) ha parlat de com entendre i utilitzar Twitter 

La segona sessió del curs de xarxes socials s’ha centrat en el paper de Twitter com a eina 
per transformar els discursos. Sota el títol “Me pareció ver un lindo gatito”, el Sindicat 
d’Habitatge del Raval (SHR) ha aprofundit en la seva experiència comunicativa vinculada 
a la lluita per un habitatge digne i les lluites veïnals i de barri.

El SHR ha fet una aposta per vincular el món urbà i mainstream amb la realitat més okupa 
en defensa del dret a l’habitatge. Combinen els dos mons per fundar un nou model 
comunicatiu: venint d’un món de discursos trencadors han adaptat un to mainstream per 
seduir a un públic més ampli.

Estratègia i lluita

Hi ha comptes de Twitter amb un plantejament molt potent, però que no van més enllà. 
Es queden en un terreny hipotètic perquè no hi ha gent al darrere que faci feina: “un 
compte amb gent alliberada que no fa acció quotidiana no funcionarà mai”. Sentencien 
que “Twitter no substitueix el que es fa a la realitat”; les xarxes socials transformen la 
realitat, però primer cal una base sòlida i real.
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Amb el color rosa per bandera, el SHR defensen la importància de “ser honest amb tu mateix”. Font: SHR.

https://twitter.com/ravalsindicat
https://twitter.com/ravalsindicat


L’estil de Twitter ha de ser propi: tota entitat ha de definir una estratègia d’acord amb 
els seus objectius i manera de ser. Ara, això tampoc implica projectar l’entitat de forma 
literal: “les xarxes són una contradicció del que som i el que volem ser”. És a dir, es tracta 
de construir un marc discursiu propi que basculi entre el que es vol aparentar per tenir 
èxit i la realitat del dia a dia de l’entitat.

En funció de la xarxa social, variarà “la manera de comunicar les batalles”. Partint de 
públics objectius molt diferenciats segons la xarxa, hi ha discursos molt potents i exitosos 
a Twitter que a Instagram són irrellevants, i viceversa. Des del SHR expliquen que “mai 
guanyaran una batalla si el missatge no s’adapta al perfil que es vol arribar”. L’estratègia 
discursiva pot variar molt i més considerant que cal apel·lar a comunitats concretes 
i no a “perfils universals”. Per exemple, a Twitter, el SHR genera “marcs discursius més 
complexos” perquè saben que el seu públic objectiu està molt format i/o polititzat.

Les claus per entendre el nou context

Igual que la Fundació Arrels, per ells la segmentació és fonamental. Per exemple, al 
SHR coordinen grups de persones segmentades segons els interessos i quan els cal 
difusió recorren a un o a un altre. Els canals han d’estar molt diferenciats segons les 
característiques o els interessos per acotar el missatge al màxim.

D’entrada, Twitter no és un canal que beneficiï projectes col·lectius o entitats socials. 
Ans al contrari, qui té més èxit són persones individuals. Partint en desavantatge, és 
interessant que des de les entitats s’enforteixi el vincle amb influencers que ajudin a situar 
el missatge. Quan es defineixi l’estratègia també cal tenir en compte que aquests agents 
mediàtics poden jugar propi favor: “Twitter no és democràtic i premia molt més a gent 
individual”. 

Twitter també beneficia els tuits amb imatge o vídeo. Tot i que l’algoritme és secret i el 
que se’n sap és per intuïció, els tuits amb imatges ajuden a interactuar amb la gent alhora 
que posicionen millor el perfil. El SHR recomana “tenir una estètica molt uniforme per 
crear identitat pròpia” i fer-ho, per exemple, amb plantilles o colors repetitius. En el seu 
cas, el color de referència és el rosa i l’utilitzen en la majoria de publicacions, imatges i 
vídeos. 

Planificació de les publicacions

Eines com TweetDeck permeten planificar tuits i poden ser útils per entitats de caràcter 
més informatiu i institucional. Al SHR però, prefereixen la frescor: “a Twitter passen coses 
tota l’estona”. Ara bé, també cal tenir clar que tot el que es projecta acaba sent una 
impostura: “ha de semblar instantani però, en realitat, estigui tot planificat”. 

Seguint amb la planificació, és un error pensar que és dolent reciclar continguts. Si un 
format ha funcionat, pot estar bé reutilitzar-lo: Twitter és fluid i és fàcil que el contingut 
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quedi soterrat a la poca estona d’haver-se emès. “A vegades és més com ho dius i no què 
dius”: reaprofitar no implica calcar tuits però si repetir continguts amb un format diferent.

Entendre quin és el teu to comunicatiu

Si bé el SHR té una línia comunicativa disruptiva i combativa, el registre de cada entitat 
dependrà dels objectius establerts. Eines que serveixen a uns, a altres potser no tant i per 
això parlen de la “importància de ser honest amb tu mateix, conèixer els teus límits i fer 
estratègies realistes per no ficcionar una realitat que no és”. Així, des de l’entitat cal prou 
sensibilitat comunicativa per entendre quines són les eines necessàries en cada moment.

A dia d’avui, la gràcia de Twitter és que, més enllà de ser un fòrum, també és un laboratori 
de la comunicació en xarxes socials. És per això que des del SHR conclouen que “tot el 
que els funciona és fruit d’assaig-error” i que cal experimentar constantment, sempre 
des de l’estil, el to i els objectius de cadascú.
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“Les xarxes també poden ser una eina 
per sensibilitzar i fer activisme”
La Mònica Urrutia ha aprofundit en el potencial que tenen Instagram i TikTok

La tercera i última sessió del curs de xarxes socials s’ha centrat en exemples d’activisme a 
Instagram i TikTok. Per a fer-ho, la Mònica Urrutia, experta en en xarxes socials i continguts 
multimèdia, ha repassat les claus de la seva comunicació per donar eines a les entitats per 
la seva gestió diària de les xarxes, en concret, d’Instagram i TikTok.

Instagram: de la fotografia al video

Els orígens d’Instagram rauen en la fotografia i el postureig. Ara però, la xarxa està 
canviant i ja ha abandonat les imatges com a eix principal per posar el vídeo al centre. Ha 
passat de ser una plataforma estàtica a un espai més dinàmic on també es pot comprar 
i “es promouen els hàbits de consum”. Com a Twitter, no hi ha regles universals per l’èxit 
ni un algoritme públic. Ara, si que podem extreure idees bàsiques per la comunicació 
d’entitats. 

A diferència de la web, que és molt més estàtica, Instagram “mostra el que realment 
s’està fent”. Així doncs, si Instagram és com una web més dinàmica i actualitzada, el perfil 
o feed de l’usuari, la institució o l’entitat seria la pantalla d’inici i, per tant, també necessita 
un bon disseny, una bona imatge de perfil i una biografia que situïn a l’entitat. Un exemple 

Estem sobreinformats: Urrutia explica que abans de publicar res cal pensar si realment aportem alguna cosa.

https://www.monicaurrutia.com/


és la descripció del perfil de Proactiva Open Arms, que fa una crida a l’acció, interpel·la 
a l’espectador i ofereix la possibilitat de fer una donació.

Més val qualitat que quantitat

Instagram és multiplataforma: té diferents plataformes dins una (feed, històries, directes, 
vídeos i reels). Com cadascuna té eines diferents, com a entitat cal definir quins són 
els objectius que es volen aconseguir: si no es fa, s’estarà desaprofitant el potencial 
d’aquesta xarxa. Tal com explicava el Sindicat d’Habitatge del Raval (SHR), la història o el 
missatge poden repetir-se si ja s’ha comprovat que funcionen i s’adequen al registre que 
demana cada plataforma. 

És fàcil pensar en Instagram com un flyer o una mera eina de marketing on explicar què 
fas i així vendre el producte. “Aquest contingut no ven”: les xarxes socials també poden 
ser una bona eina per sensibilitzar i fer activisme. En un context on la ciutadania està 
sobreinformada, l’important no és la quantitat sinó la qualitat del contingut i que aquest 
sigui coherent amb els valors i la manera de fer de l’entitat. 

Els missatges banals de “bon dia” o “bona nit” ja no funcionen: “abans de publicar, 
planteja’t si realment aporta alguna cosa”. És important identificar què agrada més 
al teu públic per fer-lo partícip de la conversa sent conscients que cada publicació pot 
generar un diàleg on l’entitat també hauria de participar perquè, si no es fa, “créixer és 
més difícil”.

La importància dels valors a Instagram

Igual que el SHR i Arrels, Urrutia també fa èmfasi en la definició d’objectius. Per ella, a 
Instagram tota entitat s’ha de centrar en conscienciar, aconseguir voluntariat i donacions i 
crear comunitat. A Instagram, el que vincula a les marques comercials amb la gent són els 
valors i no tant el producte; aquí les entitats socials parteixen en avantatge.

En línia amb els valors de l’entitat, és important que al contingut que es publiqui 
apareguin persones: “persones com ‘jo’ -gent de la pròpia entitat i projecte, com ‘tu’ 
-a qui s’interpel·la- i com ‘nosaltres’ -tothom-”. Explicar en primera persona apropa 
l’entitat al públic i una bona manera de fer-ho és ensenyant cares i gent real. Una bona 
manera d’explicar l’organització és humanitzant les tasques que s’hi fan, ensenyar la gent 
i les instal·lacions o parlar de projectes.

Una estètica cuidada, coherent i diversa

El feed o pantalla d’inici és l’aparador d’Instagram. L’estètica ha d’estar cuidada però 
tampoc de manera exagerada per no perdre veracitat. Ara, més enllà d’això, el feed és 
cada cop menys important ja que Instagram cada cop dona més visibilitat a altres formats 
abans que als posts. 
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Les històries són l’eina que més ajuda a crear comunitat: l’ideal és que sigui contingut 
poc editat i el més natural possible. Les històries i els vídeos han d’explicar coses i ser 
interessants perquè el públic s’hi aturi: aquí, un bon format és el de preguntar o 
interpel·lar. L’algoritme d’Instagram premia el contingut amb interacció ja que, determina 
que és més interessant i el difón a més gent. A més, també permeten que la comunitat se 
senti més partícip i escoltada per l’entitat base. 

Respecte als vídeos en directe, n’hi ha de dos tipus: d’esdeveniments i d’algú explicant 
coses o sent entrevistat. Urrutia recomana fer directes molt sovint perquè “encara que 
es connecti poca gent, la que ho fa està molt interessada en l’acció”. Aquests directes 
després es poden penjar i acaben sent un recurs de l’entitat a l’hora de donar informació 
de temes concrets.

La última novetat d’Instagram són els reels: “vídeos editats, més dinàmics i amb música”. 
A diferència de les històries, molt més informals, els reels estan més preparats i són molt 
més dinàmics. Naixent com una “còpia de TikTok”, Instagram beneficia als perfils que 
fan reels, donant-los molta més visibilitat per intentar treure quota a l’altre xarxa. Igual 
que TikTok, són vídeos que han de desprendre alegria, humor i bon rotllo.

TikTok: una nova xarxa, un nou llenguatge

Mentres que Instagram és una xarxa visual i estètica, TikTok és “diversió i entreteniment”. 
L’usuari ja no només es diverteix mirant els vídeos, més dinàmics, moderns i actius que els 
reels, sinó fent-ne i participant de forma activa. 

TikTok és una xarxa de perfil molt més jove que la resta: un 20% té menys de 19 anys i un 
32% entre 20 i 24. Ara, ja no només és un espai per joves sinó una xarxa amb un llenguatge 
modern i fresc que vol arribar a tothom. Des de l’humor i la diversió, s’ha anat estenent 
una nova manera de comunicar-se que, més enllà de bromes i coreografies virals, també 
permet explicar i conscienciar al públic.

Urrutia explica que és un “lloc de noves oportunitats” perquè dona molta visibilitat 
a perfils nous independentment del nombre de seguidors que tinguin, a diferència 
d’Instagram. A TikTok hi ha tendències efímeres amb balls o continguts concrets que es 
viralitzen molt ràpid: “la gràcia és fer servir ‘aquesta’ cançó per fer ‘aquesta’ coreografia”. 
Amb els trends, l’espectador és còmplice dels videos aliens perquè ja sap què passarà 
a continuació i li és més fàcil empatitzar amb qui surt en pantalla.

Un espai desconegut per les entitats socials

A dia d’avui, les entitats socials i les ONG encara no han entrat gaire a TikTok. És per això 
que trobem pocs exemples que serveixin de referent; alguns d’aquests són la biblioteca 
de Palafrugell (@bibliotecadepalafrugell), Greenpeace Mèxic (@greenpeacemexico) o 
l’ONU (@who). A nivell català no hi ha quasi cap cas i encara queda camp per córrer. 
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Així, cal saber com començar. Urrutia deixa clar que, per a fer-ho, cal seguir les tendències 
i adaptar-les a la realitat de l’organització i, sobretot, ser atrevits i perdre la vergonya 
d’aparèixer fent bromes. Un bon perfil de TikTok per a una entitat és aquell que és fidel als 
seus principis i objectius alhora que publica contingut variat i seguei.

El contingut ha de ser divers per no ser un perfil avorrit i previsible. Això implica alternar 
vídeos de denúncia i reivindicatius amb d’altres amb històries personals (de voluntariat, 
per exemple), vídeos didàctics que expliquin aspectes concrets o vídeos que segueixin les 
tendències del moment. És a dir, cal empapar-se de la realitat de TikTok per adequar-la 
al to de l’entitat. Un cop familiaritzats amb la xarxa i havent publicat vídeos, el pas següent 
és incentivar a la participació de la gent amb la creació de Tiktoks com una activitat més.
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