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IV Congrés del Tercer Sector Social 

 
"En xarxa a la xarxa" 

Barcelona, 28 de novembre de 2013 
 
 
CONTEXT GENERAL 
 

- Bauman: Modernitat líquida, tot és volàtil, canvia ràpid i inestable. 

- Exemple: Be water my, friend (Bruce Lee) 

- Exemple: Rellotges de Dalí 

- Abans el progrés era avançar. Ara el progrés molts cops s’associa a l’estrés. 

Les TIC contribueixen al progrés? Diuen que sí però no sempre s’acaba de 

veure perquè els canvis van molt ràpids. 

- Digitalització de la música: Millora de procés i l’economia d’escala.  

a) 1a etapa: Substitució: La indústria força la digitalizació de la música 

(de discos a CD). 

b) 2a etapa: transformació disruptiva (Spotify). Això no agrada a 

la indústria perquè els fa canviar el model de negoci. 

  - Exemple: Cassette 

  - Exemple: Evolució dels fans 

- És difícil reinventar el negoci des del negoci perquè suposa un trencament de 

paradigmes. El nouvingut no té tantes barreres mentals. 

- La digitalització permet que qualsevol creï i publiqui continguts 

- Espectador vs actor 

- Transmissió del coneixement vs creació 

- Aprenentatge individual vs aprenentatge en xarxa 

- Comunicació individual vs comunicació bidireccional 

- Tecnologies vs habilitats 

- De sistemes que gestionen el coneixement a xarxes que l’habiliten. 

- Jerarquia vs en ‘redactia’ (en xarxa) 
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ELS NOUS HÀBITS  I NOUS PARADIGMES COMUNICATIUS 
 

- La fi de l’era de la premsa (res ja no serà el que era. Bye-bye Gutenberg). 

 - De la informació vertical a la horitzontal. 

- Passa-ho 11-M (SMS), Estatut (blocs), Eleccions Parlament (web 2.0). 

- Exemple1: Nevada 2.0 (#neucat). 

- Exemple 2: #15M #acampadabcn (Verkami) 

- Exemple 3: #novullpagar 

- Exemple 4: Notícia cobertura #novullpagar de Media.cat 

- Exemple 5: ‘Els silencis mediàtics’ de Media.cat a Verkami 

- Exemple 6: #Nous Ajuntaments 

- Exemple 7: Mapa de tuits a la #viacatalana. Cadena virtual 

- Exemple 8: A nivell internacional, la  dona jove egípcia Asmaa Mafhouz 

 penja un vídeo en el seu Facebook que es difon viralment i provoca les 

 històriques manifestacions a la plaça Tahrir del Cairo 

 - Democratització de la informació (tots hi accedim, i tots comuniquem). 

- No hi ha barreres a Internet (excepte l’exclusió digital). 

- De font a mitjà (ciutadà, entitats, administracions, empreses, etc). 

- Exemple 1: Portada You  com a personatge de l’any de ‘Time’ 

- Exemple 2: Rodalia.info (#rod1, #rod2,... ). 

- Exemple 3: Portal de la Generalitat creat com a resposta a Rodalia.info. 

 - Nous usos i consums. 

- La televisió ja no és la reina entre els joves (98,6  % de joves de 16 a 24 

anys utilitzen Internet habitualment segons estudi Tic-Llars 2012). 

- Nous suports (mòbil, missatgeria, xat, fòrums, blocs, xarxes socials). 

   - Perfils diferents: dels immigrants als nadius digitals. 

 - Dues crisis en una (crisi econòmica i crisi del sector). 

  - Pèrdua de vendes al quiosc (la gratuïtat, primer en paper,  

ara digital). 

  - Pèrdua de la publicitat (ull viu amb aquest punt feble). 

- Exemple1: D’anunci de feina al diari a Linkedin (networking, xaxa) 
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- Exemple 2: De ‘Segunda Mano’ a Fotocasa (visita virtual al pis). 

 - Impera la incertesa. 

  - Vertigen als canvis (periodistes i empreses encarcarades). 

  - La marca, la comunitat, versus el suport (el què importa, no  

com). 

- Grans monstres que no coneixem, paguem amb la nostra privacitat 

(Google, Facebook,...) 

- Exemple 1: Robatori de contrasenyes Linkedin 

- Exemple 2: Censura a Twitter 

- Exemple 3: Interior persegueix les convocatòries a Internet 

- Exemple 4: ‘Wanted’ d’Interior 

- Exemple 5: L'Iran desbloqueja Twitter i Facebook 

- Exemple 6: Fals rumor sobre la censura de Twitter de #viacatalana  

- Suports de primera i segona (no coherència de qualitat i rigor al digital). 

  - Consumidor actiu, no passiu (riu Hudson). 

  - Disputa periodista-ciutadà (els professionals, en evidència). 

 
LA XARXA I LES ONG 
- Algunes de les conclusions que es desprenen Tendencias del Tercer Sector Social 

en España editat per la Fundació Luís Vives: 

- Mancança de comunicació interna i externa que propiciï una major confiança 

en la ciutadania, les possibles empreses inversores i les administracions. 

- La crisi ha demostrat la necessitat de diversificar fonts de finançament i de 

compartir recursos. 

- És necessària la formació interna en aquest àmbit i en Tecnologies de la 

Informació i la Comunicació (TIC). 

- Envelliment del voluntariat. 

- Cal que facin més incidència política (treball en xarxa a les ONG per 

aconseguir-ho). 

- Els moviments socials s'avancen a les ONG, més ràpids i espontanis. 

 - Exemple 1: Moviment dels indignats. 

 - Exemple 2: Change.org (obtenció de capital privat). 
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- Els valors de la Xarxa: 

- Transparència. 

- Comunitat. 

- Compartir. 

- Sumar. 

- Conversa. 

- Educació. 

- Democràcia. 

- Trencament de les barreres de temps i espai. 

- Gratuït. 

- Interacció. 

- Relacions horitzontals. 

- Fòrum. 

- Dinamisme. 

- Visibilitat. 

- Honestedat. 

- Mobilitat. 

- Deslocalització. 

- Fragmentació. 

- Rapidesa. 

- Push (apropar els continguts als usuaris). 

- Efímer. 

- Rellevància. 

- Activisme. 

- Solidari. 

- Multimèdia. 

- Generositat. 

- Global. 

- Mobilització. 

- Nous lideratges. 

- Nous llenguatges. 
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- Immediatesa. 

- Eines intuïtives. 

- Constància. 

- Eines consensuades. 

- Participatives. 

- Facilitat d’ús. 

- Recomanació. 

- Col·laboració. 

- Usabilitat. 

- Centrat en l’usuari. 

- Estandardització. 

- Associació. 

- Confiança. 

- Xarxa. 

- Punt de trobada. 

- Involucració. 

- Personalització. 

- Viralitat. 

- Socials. 

- Creativitat. 

- Independència dels mitjans de comunicació tradicionals. 

- Constància. 

 

Per què ser 2.0: 

- Guanyar confiança i legitimitat social: visibilitat, impacte social i reconeixement 

per part de la ciutadania. 

-  Comunicar d'una manera més personalitzada, directa i immediata 

-  Formar part de la identitat digital de les persones.  

- Crear un espai en línia viu i actiu. 

- Treballar en xarxa. 

- Expressar visió i presentar les idees: Comunicar de manera multimèdia la tasca 

(activitats i esdeveniments,...).  
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- Fomentar el diàleg permanent i participar-hi. 

- Aconseguir voluntaris i socis. 

- Documentar la nostra tasca. 

- Proporcion 

- ar recursos útils. 

- Crear un espai de participació i opinió de voluntaris. 

- Crear un espai de relació amb altres entitats. 

- Guanyar notorietat i influència. 

- Establir comunicació amb líders d’opinió (incidència política). 

- Crear comunitat. 

- Relacionar-se amb els mitjans de comunicació tradicionals (periodisme 

col·laboratiu). 

- Obtenir una retroalimentació immediata. 

- Atraure potencials socis. 

- Atraure una base social més jove. 

- Convertir la formació en un procés continu.  

- Atraure i retenir els millors activistes. 

- Compartir coneixement. 

- Afavorir la generació d’idees i d’informació. 

- Generar un context d’intercanvi. 

- Transcendir les barreres d’espai i de temps. 

- Aprofitar la viralitat de la xarxa. 

- Copsar els corrents d’opinió. 

- Bona gestió i transparència (rendició de comptes). 

- Diversificar els recursos (i les plataformes per aconseguir-los). 

- Eines gratuïtes i obertes. 

- Intercanviar coneixement. 

- Fomentar la participació horitzontal. 

- Ser fexible per adaptar-se als nous contextos (i sobreviure-hi) 
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- Oportunitats 2.0:  

 - Arriben a més audiència. 

 - Tenen més flexibilitat i potència que un web. 

- Permeten més participació i conèixer millor els usuaris. 

- Faciliten l’ús als internautes. També a través d’eines mòbils. 

- Són fàcils d’administrar. 

- Són eines gratuïtes. 

- S’adapten als canvis d’Internet amb més rapidesa. 

- Permeten reutilitzar els continguts estalviant temps i esforços. 

- Augmenten la presència i visibilitat de l’organització a la xarxa. 

- Són eines actuals i, per tant, els usuaris esperen que les utilitzin. 

- L’emissor i receptors es converteixen en nodes que creen i rededistribueixen 

els continguts cap a altres nodes produint-se un efecte viral i multiplicador. 

- Permet un millor domini del missatge. 

- Més i millor accés i als continguts (estratègia push vs pull) 

- Missatge adaptable als col·lectius involucrats (interns i externs). 

- Es trenquen les barreres geogràfiques i de temps. 

- Actitud 2.0 

- Defineix una estratègia. 

- Disposa’t a escoltar i conversar. 

- No converteixis els teus canals 2.0 en simples repositoris d’enllaços. 

- Difon contingut de valor (no necessàriament de la teva organització). 

- Sigues col·laborador i solidari. 

- Vigila amb les actualitzacions automàtiques. 

- Utilitza material multimèdia. 

- Informa, no espamegis. 

- Sigues honest i ret compte dels resultats. 

- Sigues generós: cita i ofereix enllaços i recomanacions. 

- Actualitza constantment la teva informació del canal, no només amb contingut 

de l’organització (La gent valora la informació de diverses fonts. Cita-les). 

- Personalitza la teva pàgina. 
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- Transforma el teu compte amb la veu de l’organització. 

- Crea llistes de mitjans, blocaires, ONG,... segons els teus interessos. 

- Prepara’t per rebre preguntes i comentaris. Les has de respondre i recollir les 

opinions crítiques, poden ser bones aportacions per a l’organització. 

- Busca cada dia el que es diu de tu a la xarxa (per exemple, a Twitter Search). 

- Els líders de la teva organització haurien d’estar a Twitter. 

- Documenta les teves accions amb documents, fotos, vídeos, etc. 

- Crea missatges clars, concrets i que transmetin emoció. 

- A Facebook crea una pàgina per a l’organització i no un perfil. Si ho creus 

convenient, obre grups per a campanyes específiques. 

- Estima i cuida la teva comunitat. 

- Genera debat i estigues atent a l’evolució de la conversa. 

- Sigues informal i adapta’t a l’entorn utilitzant el llenguatge i les normes tàcites 

de cada plataforma. 

- Actualitza el perfil encara que no tinguis contingut propi. A la xarxa corre un 

munt d’informació que pot interessar a la teva audiència. 

- Motiva la gent de la teva organització a fer difusió i a animar als seus contactes 

a sumar-se al teu perfil. 

- Explota les possibilitats de cada plataforma. 

- Convoca i mobilitza la teva base social també a través de les plataformes 2.0. 

- Fes difusió de les bones pràctiques. 

- Vincula el món offline i el món online. 

- Sigues coherent. 

- Utilitza el sentit comú. 

 

- Els falsos 2.0: 

- Absència de planificació estratègica. 

- Menteixen. 

- Ignoren la comunitat. 

- Ometen part de la informació. 

- Deixen de ser útils. 

- Bombardegen amb informació (spam). 
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- Apareixen només quan hi ha notícies de l’organització. 

- No rectifiquen en cas d’error. 

- No escolten. 

- No conversen. 

- No accepten les crítiques. 

- Parlen amb un llenguatge diferent al de l’audiència de cadascuna de les 

plataformes. 

 

 


