
LA COMUNICACIÓ 
DE LES ENTITATS
En la societat actual, estar connectat és cabdal per 
poder portar a terme qualsevol iniciativa. Per aquest 
motiu, la comunicació i especialment com comu-
niquem, és un element imprescindible per donar-
nos a conèixer. Les entitats i el teixit associatiu, no 
s’escapen d’aquest fet i necessiten comunicar cons-
tantment la seva tasca, ja sigui per difondre-la, per 
captar recursos o socis/es, o pel simple fet de ser pre-
sent i reconegut. Des de l’Ajuntament de Mataró amb 
la col·laboració de diverses entitats i col·lectius de la 
ciutat, hem elaborat un programa d’activitats per al 
mes de juny, adreçat principalment al teixit associatiu, 
però també a la ciutadania en general, amb l’objectiu 
de reflexionar i conèixer experiències entorn de la co-
municació associativa i el fet comunicatiu en general.

Tot el programa del JUNY ASSOCIATIU és un seguit 
d’activitats pensades principalment per donar eines 
i coneixements sobre comunicació associativa,que 
tindran el seu exemple més clar en la Nit de la Soli-
daritat. 
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Per a més informació:

Telèfon d’atenció ciutadana 010*
www.mataro.cat

         partipaciomataro

         @ParticipaMataro

#JunyAssociatiu

* Des de Mataró 010: establiment 
de trucada: 0,34 euros, IVA inclòs. 
Cost/minut: 0,26 euros, IVA inclòs, 
tarifat per segons. 

Des de fora de Mataró 807 11 70 10: 
establiment de trucada: 0,19 euros, 
IVA inclòs. Cost/minut: 0,74 euros, 
IVA inclòs, tarifat per segons. 

NOU HORARI: de dilluns a divendres, 
de les 8 a les 19 hores. Horari mes d’agost: 
de dilluns a divendres de les 8 a les 15 hores

Amb la col·laboració de:

• AE Arrels
• Associació cultural Cronopis
• Associació de familiars de malalts 
d’Alzheimer del Maresme
• Associació de Veïns de l’Havana 
i Rodalies
• Fundació Privada Grup Tercer 
Món Mataró
• Associació d’integració social 
Taller d’Idees
• Espai Cultural El Públic 
• Cafè “la Selva” del Centre de Soli-
daritat i Cooperació “la Peixateria”
• Càritas Interparroquial de Mataró
• Casal de Barri de les Esmandies
• CLACK Produccions
• CLARABOIA Audiovisuals, SCCL 
• Colla castellera Capgrossos  
de Mataró
• Comissió de la Setmana  
Santa de Mataró
• Creu Roja Mataró
• Dones Reporteres de Mataró
• Col·lectiu de teatre EPMA
• Equips de suport per a Mataró
• Foment Mataroní
• Fundació Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena 
• Fundació Iluro
• Fundació Unió de Cooperadors
• Germandat de Jesús Captiu i 
Nostra Senyora dels Dolors
• Hermandad Nuestro Padre  
Jesús Nazareno
• Mataró Ràdio
• M1TV
• Televisió de Catalunya



Dijous 27 
de juny
Taller de 
Comunicació 2.0: 
Com treure tot 
el suc de la 
comunicació 
digital des 
d’una associació
Centre Cívic Cabot i Barba, 
de 18.30 a 21h

En aquest taller es donaran eines 
per millorar la comunicació de les 
associacions, facilitant recursos 
enginyosos a cost zero, i aprofitant 
moltes solucions de l’àmbit digitat 
i el món 2.0., per promoure i difon-
dre la tasca de les entitats.
Inscripció prèvia i gratuïta a partici-
pacio@ajmataro.cat
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Divendres 28 
de juny
16a Nit de la  
Solidaritat,  
projectes de  
cooperació i  
sensibilització 
2012
A la Sala d’actes de la Fundació Iluro 
(C. de Santa Teresa, 61), a les 20 h

Conferència “Integració de la 
comunicació al desenvolupament” 
a càrrec de la Sra. Rita Marzoa, 
periodista i directora del progra-
ma Solidaris de Catalunya Ràdio. 
Actuarà el grup Tuparik Xaobs.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró 
i Consell de Solidaritat, Cooperació 
i Convivència
Hi col·labora: Diputació de Barcelona 
i Fundació Iluro

Dimarts 25 
de juny
Taula
d’experiències 
comunicatives
Casal de barri de les Esmandies (Rda. 
de Leopoldo O’Donnell, 94), a les 19h

Mostra d’experiències comunica-
tives d’entitats de la ciutat, que 
tenen per objectiu difondre la tasca 
d’aquestes o els seus projectes.  Es 
presentaran les experiències de la 
Fundació Hospital Sant Jaume i 
Santa Magdalena, Colla castellera 
Capgrossos de Mataró, la Creu 
Roja, l’Associació de Veïns de 
l’Havana i Rodalies, i els Equips 
de suport per a Mataró.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
Hi col·labora: Casal de Barri de les Esmandies

Dimecres 26 
de juny
Xerrada “La comu-
nicació associativa 
i els mitjans de 
comunicació”
Biblioteca Antoni Comas (Prat de la 
Riba, 110 - antic Escorxador), a les 19h

Amb la participació de la Sra. Sílvia 
Cóppulo, periodista i presentadora 
del programa El suplement de Cata-
lunya Ràdio, i professora a la UB; el 
Sr. Carles Prats, periodista i conduc-
tor del Telenotícies Migdia de TV3, ex 
corresponsal a Brussel·les i París, i 
el Sr. Saül Gordillo, periodista i cap 
de continguts digitals d’El Periódico 
de Catalunya, exdirector de l’Agència 
Catalana de Notícies. Moderat per la 
Sra. Ma. Lluïsa Aranaz presentadora 
del programa Viu la vida dia a dia de 
Mataró Ràdio.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Dijous 20 
de juny
Experiències 
de vídeos 
associatius
Cafè “la Selva” del Centre de Solida-
ritat i Cooperació “la Peixateria” 
(C. de Barcelona, 50), dues 
projeccions a les 10 i a les 19h

Mostra de vídeos realitzats  
per les entitats de la ciutat  
amb l’objectiu de difondre  
la tasca d’aquestes o dels  
seus projectes. 
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
Hi col·labora: Fundació Privada 
Grup Tercer Món Mataró

Divendres 21 
de juny
Cloenda 
formació 
Wordpress
Centre Cívic del Pla d’en Boet  
(C. de Juan Sebastián Elcano, 6),  
a les 19h

Darrera sessió de formació de 
les entitats del Portal d’Entitats 
de Mataró, i que han realitzat 
el curs de Wordpress per a 
conèixer la nova plataforma 
de blocs que posa al seu 
abast l’Ajuntament de Mataró 
i la Diputació de Barcelona. Es 
visualitzarà el nou Portal de les 
Entitats i es realitzarà la píndola 
formativa sobre “La importància 
de les xarxes socials dins del pla 
de comunicació de les entitats”.
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

Dissabte 6 
de juliol
Jornada inicial 
d’elaboració 
del Pla de millora 
per a entitats
Centre Cívic del Pla d’en Boet 
(C. de Juan Sebastián Elcano, 6), 
de 10 a 14h

Amb motiu del desplegament 
del Reglament de Participació es 
proposa a les entitats iniciar el  
disseny d’un Pla de millora per 
a les entitats, que doni lloc a un 
projecte a llarg termini.
Inscripció: www.mataro.cat i 
       partipaciomataro
Ho organitza: Ajuntament de Mataró

A totes les 
activitats 
del Juny 
Associatiu 
Recapte d’aliments
Vine i dóna suport a la  
Campanya de Creu Roja de 
Mataró: “Aliments per a la  
Solidaritat”, portant galetes,  
llet i especialment llet de  
continuació infantil.

vol donar a conèixer el projecte, 
a partir de diverses activitats. 
Durant l’acte es farà la taula rodona 
“Comunicar amb veu de dona”, 
una projecció de fotos i vídeos, i la 
dramatització d’un conte.
Ho organitza: Dones Reporteres de Mataró

Dimarts 18 
de juny
Experiències 
de vídeos 
associatius
Bar El Públic (C. d’en Xammar, 6 bis), 
a les 19h

Mostra de vídeos realitzats per les 
entitats de la ciutat amb l’objectiu 
de difondre la tasca d’aquestes o 
dels seus projectes. 
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
Hi col·labora: Espai Cultural El Públic

Dimecres 19 
de juny
Experiències 
de vídeos 
associatius
Foment Mataroní (C. Nou, 11), 
dues projeccions a les 10 
i a les 18h

Mostra de vídeos realitzats 
per les entitats de la ciutat 
amb l’objectiu de difondre la 
tasca d’aquestes o dels seus 
projectes. 
Ho organitza: Ajuntament de Mataró
Hi col·labora: Foment Mataroní

Dijous 13 
de juny
Taller 
d’audiovisuals: 
Planifica i pensa 
el vídeo de la 
teva entitat
Centre de formació permanent 
Tres Roques (Pl. Canigó, 7 - 
C. Tres Roques), de 19 a 21h

En aquest taller es mostraran 
vídeos amb formats i objectius 
diferents, alhora que es treballarà 
l’edició d’un vídeo, passant de la 
idea a la difusió tractant elements 
com la infraestructura, el guió, 
l’objectiu i la planificació.
Inscripció prèvia i gratuïta a 
participacio@ajmataro.cat
Ho organitza: CLACK Produccions i 
CLARABOIA Audiovisuals, SCCL

Divendres 14 
de juny
5 anys de 
Dones Reporteres 
de Mataró
Centre Cívic del Pla d’en Boet (C. de 
Juan Sebastián Elcano, 6) a les 19h

Acte de celebració dels 5 anys del 
col·lectiu que realitza el programa 
de ràdio Amb Veu de Dona a Mataró 
Ràdio, amb contingut i perspectiva 
de gènere. L’acte, obert a tothom, 
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