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1. CONSIDERACIONS PRELIMINARS 
 

Abans de presentar els resultats de la diagnosi realitzada sobre la comunicació de l’Ajuntament de Masquefa 

s’apunten algunes reflexions o consideracions inicials que ajudaran a comprendre la realitat comunicativa del 

consistori. 

 

 Municipi petit i molt actiu 
 

Masquefa és un municipi de poc menys de 10.000 habitants que presenta un nivell de dinamisme i activitat 

cultural, social i lúdica molt elevats, molt per sobre -parlant en termes relatius- del que li correspondria per 

volum demogràfic. 

 

 Comunicació externalitzada 
 

Existeix un compromís important de l’Ajuntament amb la comunicació, tal com posa de manifest el fet que 

tota la tasca comunicativa estigui externalitzada a una empresa especialitzada en aquest àmbit, així com les 

continuades accions que es duen a terme per tal de millorar la transmissió d’informació a la ciutadania.  

 

 Dispersió geogràfica i creixement demogràfic continuat 
 

El municipi de Masquefa compta amb diversos nuclis de població disseminats, alguns d’ells amb una notable 

vida social i personalitat pròpia. En el seu conjunt, el terme municipal presenta una línia demogràfica de 

creixement constant i sostingut. És destacable la recent adhesió al municipi de La Beguda Alta, un nucli que 

fins ara estava repartit entre tres poblacions diferents. Aquesta adhesió va ser fruit de diverses actuacions i 

d’un estudi del Servei de Cartografia de la UdL que incloïa una enquesta que es va realitzar als propis veïns. 

 

 Existència d’una figura orgànica per a la coordinació de les diferents àrees 
 

L’Ajuntament compta entre el seu personal amb una persona que assumeix les tasques de direcció general de 

les àrees i que, per tant, vetlla per l’impuls i bona marxa dels projectes i actuacions de cada departament, així 

com de l’aprofitament de les sinergies sorgides entre tots ells. 

 

 Ventall ampli de canals comunicatius 
 

L’Ajuntament de Masquefa compta amb un ventall complet de canals i mecanismes comunicatius, incloent 

entre ells una revista d’informació municipal que s’edita en 5-6 ocasions l’any, aproximadament. 

 

 Ràdio municipal  
 

Un dels canals de què disposa l’Ajuntament és Ràdio Masquefa, un mitjà radiofònic autònom que dona una 

bona cobertura d’actes i esdeveniments i disposa d’espais regulars d’informació municipals.



 

 

 

 

2. RADIOGRAFIA DE L’ECOSISTEMA COMUNICATIU  

 

 

 Gestió o responsabilitat Freqüència de publicació Abast 

Tipologia o 

recurs 

comunicatiu 

Relació amb 

l’Ajuntament 
Consideracions 

Web municipal 
Personal del CTC, empresa 

externa i totes les àrees de 

l’Ajuntament 

Secció notícies: publicació de 

dues notícies al dia de mitjana 

Nombre mitjà de visites 

mensuals: 2.786  
Online Canal propi 

La versió del web és del 2018. Una empresa externa és responsable 

de la gestió de la secció ‘Notícies’ del web. La resta de seccions estan 

gestionades a través del CTC i, una segona empresa, s’encarrega del 

manteniment tècnic.  

Ràdio Masquefa Director de la ràdio Programació diària - Offline i online Canal propi 

Funciona de manera autònoma i independent i es pot escoltar en el 

dial 91,6 FM i també en streaming. Dóna cobertura als actes més 

rellevants del municipi i disposa d’una base de col·laboradors. 

També edita un informatiu setmanal. 

Newsletter intern Empresa externa Periòdica 

79 subscriptors 

(treballadors de 

l’Ajuntament) 

Online Canal propi 
Els seus continguts estan relacionats amb temes interns i de 

recursos humans.  

Newsletter extern Empresa externa Setmanal 362 subscriptors Online Canal propi 

S’envia a totes aquelles persones que ho han sol·licitat a través del 

web institucional i el seu contingut el conformen notícies i activitats 

de l’agenda municipal 

Revista 

d’informació 

municipal 

‘Masquefa 

Batega’ 

Coordinadora de l’Ajuntament i 

empresa de comunicació 

  

5-6 edicions l’any 

Repartiment a totes les 

persones empadronades a 

la vila i distribució pels 

equipaments municipals 

Impresa i online Canal propi 

La revista es confecciona intentant aglutinar l’activitat de les 

diferents àrees i de les entitats del municipi. La publicació inclou 

consells de salut i una secció destinada als grups polítics municipals. 

Actualment compta amb una mitjana de 40 pàgines 

Cartelleria i 

fulletons 
Tècnics d’àrea 

Segons necessitats de les 

regidories 

 

Es pengen cartells als 

panells informatius, i es 

publiquen al web de 

l’Ajuntament i als perfils 

socials  

Imprès i online 

 

Canal propi 

 

L’àrea de Comunicació no supervisa els cartells i fulletons que 

s’editen. 

Facebook de 

l’Ajuntament 
Empresa externa 5 posts/dia (mitjana) 1.188 seguidors Online Canal propi 

Les informacions publicades són recordatoris d’activitats, terminis 

d’inscripcions i notícies. L’ús d’emoticones i llenguatge és correcte. 

Twitter de 

l’Ajuntament 
Empresa externa 5 posts/dia (mitjana) 908 seguidors Online Canal propi 

Grup de WhatsApp Empresa externa  Permanent 

Aquest grup està integrat 

per l’alcalde, regidors/es 

del govern, la tècnica de 

Cultura, la coordinadora de 

l’Ajuntament, responsables 

de l’empresa de 

comunicació externa, així 

com el director de Ràdio 

Masquefa 

Online Canal intern 

Aquest canal esdevé un recurs àgil i de comunicació interna per a la 

gestió i coordinació de l’acció comunicativa del dia a dia de la 

institució. 

 

Grup de WhatsApp 
Coordinadora de l’Ajuntament Permanent 

Aquest grup està integrat 

pels diversos caps d’àrea de 

l’Ajuntament 

Online Canal intern 
Aquest canal esdevé una eina àgil i eficient de coordinació entre 

departaments. 

Mitjans de 

comunicació 
Equips externs privats 

 

Periòdica 

 

- 

 

Imprès i online 

 

Canal extern 

Des de l’àrea de Comunicació se’ls fa arribar, sota criteri periodístic, 

les notes de premsa que es generen 

 

L’Ajuntament també contracta espais publicitaris esporàdics en 

aquests mitjans: Regió7, Anoia Diari, L’Enllaç i La Bústia 

Canals online del 

Centre Tecnològic 

i Comunitari (CTC) 

Personal del centre 
Facebook i Twitter: setmanal 

Web: en funció de les activitats 

Facebook: 2.332 seguidors 

Twitter: 552 seguidors 
Online Canal extern 

Tots aquests canals són gestionats, amb major o menor freqüència, 

pels respectius equips i sense la supervisió de la Regidoria de 

Comunicació. Els continguts publicats són específics de l’activitat 

pròpia. Caldria homogeneïtzar l’estil de publicació.    

Perfils socials del 

Casal de Joves 
Personal del centre Facebook i Twitter: setmanal 

Facebook: 986 seguidors 

Twitter: 360 seguidors 
Online Canal extern 

Perfils socials 

Biblioteca 

municipal 

Personal del centre Facebook i Twitter: setmanal 
Facebook: 573 seguidors 

Twitter: 1.215 seguidors 
Online Canal extern 



 

 

 

3. LA COMUNICACIÓ ONLINE, EN XIFRES 
 

 

La present secció realitza una visualització de l’estat dels canals digitals de l’Ajuntament tot fent ús dels 

principals indicadors numèrics que habitualment s’utilitzen per a avaluar la tasca que es realitza en xarxes 

socials i altres entorns virtuals. Les explicacions que acompanyen les gràfiques i taules subsegüents tenen 

un caràcter a voltes descriptiu i a voltes analític. Al final de l’anàlisi de cada bloc s’extreuen algunes 

consideracions a tall de resum de tot allò detectat que seran recuperades uns capítols més endavant per tal 

de definir les conclusions diagnòstiques generals del Pla.  

 

 Facebook 

L’Ajuntament de Masquefa presenta en l’actualitat un total de 1.188 seguidors al seu perfil de Facebook (en 

data 14 de desembre de 2018). Com es pot observar en els gràfics, el seu creixement, des de la seva creació 

el desembre de 2016, ha estat constant fins a dies d’ara, ja que no es detecta cap davallada en tot aquest 

període. Si fa 2 anys aquest perfil de xarxa socials comptava amb 487 seguidors, a dia d’avui compta amb 

701 seguidors més.   

Pel que fa a dades contínues, aquest perfil assoleix una mitjana de 7 seguidors nous cada setmana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pel que fa a l’abast de les publicacions, en el mateix període de temps no ha presentat la mateixa constància 

que el creixement dels seguidors. En aquest sentit, tot i presentar molt bons resultats pel que fa a l’abast en 

el seu públic, es poden observar petites davallades puntuals en el nombre de visualitzacions en alguns 

mesos de l’any que es repeteixen respecte a l’exercici anterior 2017, com succeeix en mesos marcadament 

vacacionals com són el gener, juny o agost. 

 

 

+ 

Mentrestant, des de la seva posada en marxa s’han dut a terme únicament dues campanyes de pagament en 

aquesta plataforma que van assolir, ambdues, una destacada xifra de prop de 3.000 visualitzacions.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb tot, la gran majoria del material publicat a la xarxa social és de caràcter orgànic (publicacions no 

promocionades o de pagament). 

 

 

 

 



 

 

 

La mitjana de l’abast de les publicacions arriba a prop del miler d’usuaris (946) a la setmana, on aquests 

acostumen a accedir a la publicació i van més enllà compartint-la, deixant algun comentari o, fins i tot, fent 

ús d’una de les eines que ofereix la plataforma per deixar constància de la reacció (m’encanta, em sorprèn, 

em diverteix, em fa enfadar, m’agrada i m’entristeix) que els ha transmès aquella publicació.  

 

Els següents gràfics fan referència a la quantitat de vegades que el perfil ha estat visitat per un usuari.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pàgina ha tingut una mitjana estable de 105 visualitzacions a la setmana, tot i que en èpoques puntuals 

com el gener o el febrer se n’ha detectat un augment.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

•  Perfil de l’audiència 

El perfil majoritari de persones que segueixen la pàgina de Facebook se situa entre els 25 i 54 anys, ja que 

entre aquestes diverses franges d’edat es troba el 76% del total de seguidors. La franja d’edat més 

nombrosa és la de 35 a 44 anys, que representa un 31% del total, seguida per la franja de 45-54 anys, que 

es correspon al 23% del total. Entre aquestes dues franges d’edat sumen el 54%. Quant al sexe, el 66% són 

dones i el 33% homes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

La majoria de seguidors d’aquesta pàgina pertanyen al poble de Masquefa (521); en un segon nivell s’hi 

troben els usuaris de Barcelona (273); i a més distància, de poblacions pròximes com Piera (60).  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les publicacions amb més repercussió són aquelles que contenen fotografies i vídeos; no en va, un dels 

punts forts d’aquesta xarxa és el format de tipus visual. En aquesta línia, cal potenciar aquesta tipologia de 

posts per aconseguir més seguidors i, conseqüentment, augmentar l’abast de la resta de publicacions de 

tipus informatiu.  

 

La resta de contingut té a veure amb cartelleria de les activitats organitzades per l’Ajuntament o per les 

associacions de la població. Aquest tipus d’informació també presenta un abast força alt, ja que serveix als 

usuaris -a tall d’agenda- per consultar la data, l’hora i lloc de les activitats. 

 

 

 Twitter 

 

Pel que fa al nombre de seguidors, el compte de Twitter de l’Ajuntament de Masquefa creix de forma 

gradual. Twitter Analytics, l’eina que fem servir per analitzar les dades, ens indica que actualment, aquest 

perfil, disposa de 908 seguidors (14 de desembre de 2018) i en l’últim mes (els darrers 30 dies) el compte ha 

aconseguit 15 seguidors nous.  

 

Dades generals del perfil per al període 14 de novembre-14 de desembre 

 

Si ens fixem en les dades quantitatives relatives a la publicació de tweets i a les impressions obtingudes, el 

darrer mes ens mostra una relació de 132 publicacions i 41.500 impressions associades. Una xifra en total 

consonància amb la mitjana mensual de posts (104) i impressions (31.155) registrada al llarg de l’any 2018. 

Des de la seva posada en marxa, el compte de Twitter de l’Ajuntament de Masquefa ha experimentat una 

mitjana mensual de creixement de 22 nous seguidors.   

 

Mentrestant, fins al dia d’avui, es desconeix que s’hagi portat a terme cap classe de campanya de pagament 

en aquesta plataforma. En aquest sentit, tot el material publicat a la xarxa social és de caràcter orgànic. 

 



 

 

 

•  Perfil de l’audiència 

Els usuaris de Twitter són força diferents als de Facebook. Una de les diferències és que la distància entre 

homes i dones s’equipara, fent que el públic femení i el masculí assoleixin cadascun un 50% de 

representació.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En relació a les temàtiques que més interès desperten en el seu públic, observem que els gossos, els 

esports, la meteorologia, la música, la tecnologia i la ciència encapçalen la llista, deixant a la cua la comèdia, 

els viatges i el futbol. 

 

 



 

 

 

 Butlletí electrònic extern 

El Butlletí electrònic extern s’envia amb una freqüència setmanal, cada dimecres al matí, i consisteix en un 

recull de les principals notícies d’actualitat municipal publicades al web del consistori. Cal destacar que el 

mateix gestor que porta a terme la selecció també permet fer enviaments puntuals.  

 

Es va començar a fer ús l’any 2017 i actualment té 362 subscriptors.  

 

 

 Butlletí electrònic intern 

El Butlletí electrònic intern s’envia, exclusivament, al conjunt dels treballadors de la Casa de la Vila amb una 

periodicitat variable. En aquest sentit, consisteix en un recull de les notícies de caire intern (sobretot 

relacionades amb contractacions o canvis de personal) i s’envia als subscriptors cada vegada que es 

produeix una notícia d’aquest àmbit. 

 

Es va començar a fer ús d’aquest canal l’any 2017 i actualment té 79 subscriptors.  

 

 

 Web municipal 

 

•  Resum general de l’estat del portal web 

Activitat de l’usuari al web (del 17 d’abril al 3 de desembre) 

 

Durant el període abril-desembre la pàgina web ha tingut un total de 22.290 usuaris, dels quals 22.252 han 

estat nous. La mitjana del nombre de sessions per usuari ha estat d’2,01, mentre que el nombre d’usuaris 



 

 

 

que només han consultat una sola pàgina del lloc web és del 62,66%. Pel que fa a la durada mitjana de la 

sessió, aquesta és d’1 minut i 52 segons.  

 

Les tres xifres precedents ens indiquen que, molt probablement, la major part de les visites al web responen 

a un interès pràctic (realització d’algun tràmit o cerca d’informació sobre alguna qüestió concreta) i no pas a 

una voluntat per part de l’usuari de mantenir-se informat de l’actualitat del municipi, ja que, si hi hagués un 

interès per l’actualitat, el nombre de visites, pàgines visitades dins del site i temps de navegació serien molt 

superiors.  

 

•  Idiomes destacats de l’usuari al web 

 

Com es pot observar, més d’un 50% dels usuaris utilitzen un navegador en espanyol per visitar aquesta 

pàgina. 

 

•  Dades demogràfiques 

 

Pel que fa als continguts de la pàgina web de Masquefa, les temàtiques que més interessen als usuaris són 

aquelles que fan referència als esports, la tecnologia, la gastronomia i el turisme. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

•  Ubicació geogràfica dels usuaris 

  

 Com es pot observar, la immensa majoria d’usuaris i usuàries del web accedeixen al site des d’Espanya 

(93,48%). 

 

 
 



 

 

 

4. LA TASCA INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT, A EXAMEN 
 

La present secció constitueix un buidat, en forma de gràfiques, d’una enquesta electrònica enviada a tots els 

regidors i regidores del consistori i al personal municipal a fi d’obtenir la seva valoració sobre el funcionament 

de la comunicació i els canals informatius de l’Ajuntament. Tot i que la valoració de quelcom com la 

comunicació esdevé sempre un terreny eminentment subjectiu, enquestar a les persones que millor coneixen 

el funcionament del servei comunicatiu i els canals de l’Ajuntament representa un intent d’objectivar, en la 

mesura del possible, l’exercici valoratiu i avaluador.  

 

 
 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 
*El 18’8% pertany a les persones que creuen que els canals per enviar la informació no són pràctics. 

*El 6’3% pertany a aquelles persones que consideren que no es dona prioritat al seu contingut.  

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

Com milloraries la comunicació de l’Ajuntament? 

- Caldria millorar la comunicació interna. 

- La comunicació entre àrees i més interès en saber què fa la Policia de Masquefa. En conclusió, més 

difusió als vilatans del que fa a la Policia Local.  

- Millorant l'organització, planificant els projectes bé, implicant a tot l’Ajuntament, sobretot si són projectes 

transversals.  

- Elaborar un Pla de Comunicació. 

- No, per mi és tot correcte actualment. 

- Amb més personal remunerat a l’emissora municipal.  

- Amb més presència directa a les xarxes socials per part de l’alcalde.  

- Es fan moltes accions i molt ben fetes. Justament el que cal és aquest Pla de Comunicació per avaluar-

ho tot i poder implementar millores. Considero que les principals millores se centren en despertar 

l’interès dels vilatans (fer campanya), nous canals interns de comunicació i vetllar per la seva utilització. 

A més de guanyar immediatesa i presència a les xarxes socials. La imatge de l’agenda web i de Ràdio 

Masquefa són poc visibles.  

- La comunicació interna és la que menys funciona; és necessari un lloc on tots ens hi puguem adreçar 

per consultar i dipositar informació de les activitats/campanyes actuals i futures de tots els 

departaments. I fer-ho amb suficient temps perquè tothom ho tingui a l’abast i es pugui interactuar.  

 



 

 

 

  Idees clau 

Aquest apartat vol ser un anàlisi de les principals dades obtingudes per mitjà de l’enquesta als regidors/es i 

tècnics/iques de l’Ajuntament.  

 
→ Fins a un 50% del personal tècnic de l’Ajuntament envia informació a l’àrea de Comunicació amb una 

freqüència de, com a mínim, un cop a la setmana, mentre que només un 10% afirma no fer-ho mai. 

Destaca especialment el 25% de persones que assegura enviar continguts amb una freqüència igual o 

superior als 3 cops setmanals. Combinades, aquestes diverses xifres posen de manifest que els circuits de 

traspàs d’informació entre els diversos departaments de l’Ajuntament i l’àrea de Comunicació funcionen 

correctament i compleixen degudament amb la seva funció. De fet, entre els motius que esgrimeixen els 

enquestats per al no enviament de continguts amb major freqüència, només 3 persones destaquen la no 

adequació dels canals de traspàs d’informació establerts, essent la no existència de més projectes o 

actuacions susceptibles de ser comunicades el motiu més freqüentment citat (l’esmenta fins a un 56,3% 

dels enquestats). Una dada que es veuria reforçada pel 80% d’enquestats que, preguntats explícitament 

pels canals de traspàs d’informació entre els departaments i l’equip de Comunicació, els atorguen 3 o més 

punts (sobre 5). 

 

→ La fluïdesa i el bon funcionament dels canals de traspàs d’informació entre les àrees i Comunicació no ens 

permet, però, concloure que existeixi una bona comunicació interna a dins de l’Ajuntament, ja que en la 

pregunta sobre els mecanismes d’interrelació entre departaments les puntuacions registrades són molt 

baixes. Fins a un 40% dels enquestats valora aquest apartat amb un 2 o menys (sobre 5), essent només el 

30% el total de persones que li atorguen una puntuació que pugui ser considerada com a bona o molt 

bona (4 o més punts). Semblaria lògic concloure, així doncs, que la comunicació entre àrees és una de les 

assignatures pendents de l’Ajuntament de Masquefa. 

 

→ En termes generals, els canals comunicatius de l’Ajuntament estan ben valorats. Tant és així que, en les 4 

preguntes formulades sobre els canals més importants (web i agenda, revista, ràdio i xarxes socials), la 

moda o puntuació més repetida és, en gairebé totes les variables analitzades, de 3 o 4 sobre 5. De fet, 

només hi ha un canal en el qual hi podem trobar variables en què la freqüència de la puntuació inferior a 3 

(que podríem definir com el llindar de suficiència) superi el 20%: la revista d’informació municipal. Ara bé, 

això no vol dir, ni molt menys, que les valoracions del Masquefa Batega siguin dolentes, ja que la taxa de 

persones que puntuen per sobre del 4 sobre 5 està a prop del 50% en gairebé totes les variables 

analitzades.  

 

→ Pel que fa a la valoració de la tasca que duu a terme l’àrea de Comunicació, les puntuacions recollides en 

les diverses preguntes relacionades són, en conjunt, molt positives. Un 85% del personal enquestat 



 

 

 

atorga 4 punts o més a l’agilitat en la redacció de notícies i a la publicació a les xarxes socials, mentre que 

un 75% considera adequat o molt adequat el tractament que es fa per part de l’equip de Comunicació de 

les informacions que se’ls proporciona des de la pròpia àrea. 

 

→ L’excel·lent valoració que, en termes generals, mereix la tasca de l’equip de Comunicació no es correspon, 

però, amb el coneixement que, a ulls dels enquestats, té la ciutadania sobre els projectes i accions que 

duu a terme l’Ajuntament. En aquest apartat, el gran gruix de les respostes (42,1%) es concentra en un 

punt intermig i jutja aquest grau de coneixement ciutadà com a quelcom variable en funció de la temàtica 

analitzada, però també hi ha més d’una tercera part d’enquestats que el qualifica com a baix, mentre que 

tan sols el 10,5% el defineix com a bo. Entre les raons que explicarien aquest cert grau de 

desconeixement ciutadà s’esgrimeix, de forma majoritària (un 50% dels enquestats), la pròpia manca 

d’interès de la ciutadania per l’actualitat municipal. Estaríem, així doncs, davant d’un motiu en cap cas 

atribuïble a la tasca informativa que realitza l’Ajuntament i, per tant, difícilment abordable. 

 
 

  

 



 

 

 

5. VISUALITZACIÓ DE L’ORGANITZACIÓ I ELS CIRCUITS DE FUNCIONAMENT INTERNS 

 

Per tal de poder efectuar un bon diagnòstic de la situació comunicativa de qualsevol institució és fonamental 

analitzar, a més dels canals comunicatius de què disposa, els circuits, rutines i dinàmiques de funcionament 

més internes, ja que sovint aquestes actuen com a condicionant important en l’enfocament de la comunicació 

i cal actuar-hi de forma específica. 

 

  Equip de l’àrea de Comunicació  

L’Ajuntament de Masquefa disposa d’una Regidoria específica de Comunicació, les competències de la qual 

estan assumides per un regidor i el suport tècnic de la coordinadora de l’Ajuntament. Per al dia a dia de les 

tasques de comunicació, es compta amb el suport extern d’un gabinet de comunicació que és l’encarregat de 

gestionar, a jornada completa, tots els canals comunicatius de l’Ajuntament: relació amb els mitjans de 

comunicació, dinamització de les xarxes socials corporatives, edició de la revista d’informació municipal 

‘Masquefa Batega’ i dels butlletins electrònics interns i externs, redacció i publicació de notícies al web 

municipal, etc. 

 

Pel que fa a Ràdio Masquefa, es disposa d’un director -que també efectua tasques tècniques i de locució- amb 

una dedicació completa a les seves funcions, tot i que combina aquesta responsabilitat amb tasques 

complementàries a la Biblioteca. La ràdio compta també amb col·laboracions regulars que ajuden a completar 

la seva graella i permeten prestar la funció d’emissora oberta i enfocada als temes d’interès ciutadà.    

 

  Mecanismes de comunicació interna 

Pel que fa a l’àrea de Comunicació, el canal de comunicació principal per a la comunicació interna és el 

contacte telefònic, el correu electrònic i un grup de missatgeria instantània per a telèfons intel·ligents a través 

de la plataforma WhatsApp.  

 

D’altra banda, es compta amb un butlletí electrònic intern per a comunicar novetats relacionades amb els 

recursos humans de l’Ajuntament (incorporacions, nou personal, jubilacions, etc.) i altres aspectes d’interès 

municipal. Aquest butlletí s’envia periòdicament segons l’activitat interna (mitjana: dos butlletins al mes) a 

tots els treballadors de l’Ajuntament. 

 

Anteriorment -fins al 2017- s’havien realitzat reunions entre tots els departaments quan era necessari, però 

van deixar de celebrar-se. Les reunions interdepartamentals s’han limitat a temàtiques concretes. No obstant, 

cada setmana (els dilluns al migdia) es celebra una reunió de coordinació amb els responsables de l’àrea de 

Servei a les Persones.  



 

 

 

  Circuits de generació de notícies i altres outputs comunicatius 

 

 →   Notícies 

La iniciativa de les notícies corre a càrrec de regidors/es o tècnics/ques de les diferents àrees o equipaments 

(Educació, Cultura, Esports, Biblioteca municipal, CTC, Casal de Joves...), que periòdicament fan arribar 

(mitjançant el correu electrònic, el grup de WhatsApp o via telefònica) a l’empresa de comunicació externa 

informacions i/o actes d’agenda que consideren oportuns d’ésser comunicats a través dels diferents canals de 

comunicació de l’Ajuntament. Un cop es disposa de la informació necessària, el gabinet de comunicació 

s’encarrega de la redacció íntegra dels continguts de les notes de premsa; que un cop elaborades es reenvien 

(via correu electrònic) als tècnics municipals i regidors per tal que en validin tècnicament el contingut i 

autoritzar-ne, en un últim pas, la seva publicació al web municipal i a les xarxes socials. Un cop aprovades, 

segons criteri periodístic, algunes notícies també són enviades als mitjans de comunicació de la comarca i 

d’àmbit nacional. Puntualment, a més, la iniciativa de les notícies també corre a càrrec del gabinet extern de 

comunicació. En aquest sentit, cal destacar que predominen les notícies relacionades amb activitats i 

esdeveniments, havent-hi habitualment peces relacionades amb temàtiques o projectes de caràcter més 

estratègic i de gestió municipal.    

 

→   Butlletí electrònic extern 

El butlletí electrònic extern, que s’envia setmanalment cada dimecres, el nodreix el gabinet de comunicació a 

partir de les informacions publicades prèviament al web municipal. 

 

→  Xarxes socials institucionals 

Pel que fa a les xarxes socials, el gabinet extern de comunicació gestiona íntegrament els perfils corporatius 

de Facebook i Twitter, prèvia aprovació de continguts per part de tècnics municipals i/o regidors. 

 

→  Documents gràfics 

Cada regidoria o àrea edita els seus propis materials gràfics, sovint amb recursos propis i sense el vistiplau de 

la Regidoria de Comunicació. Només s’externalitza el disseny de programes d’actes i cartells d’aquells 

esdeveniments més rellevants del municipi, com ara la Festa Major; així com la maquetació de la revista 

d’informació municipal ‘Masquefa Batega’.  

 

→  Agenda 

Els tècnics de les diferents àrees del consistori editen l’agenda d’activitats del web municipal i preparen el 

contingut de l’agenda que es publica a la revista municipal.  

 



 

 

 

6. CONCLUSIONS OPERATIVES 
 

El present apartat representa la part valorativa de tot el treball de visualització i anàlisi realitzat al llarg de 

les pàgines precedents. Tot partint dels canals, recursos, dinàmiques i xifres descriptives de la realitat 

comunicativa de l’Ajuntament que s’han anat desglossant fins ara, n’extraiem les conclusions oportunes 

en forma de reflexions o consideracions que avaluen i interrelacionen les diferents variables i elements 

definitoris de la comunicació de l’Ajuntament ja repassats.  

 

Per tal que esdevinguin veritablement útils de cara a la posterior proposta de línies de treball i actuacions 

de futur -objectiu final del present document-, les conclusions són formulades en forma de reflexions que 

tindran un caràcter marcadament operatiu.  

 

  Fortaleses 

→ Existència d’una Regidoria de Comunicació específica que, tot i no comptar amb recursos humans 

propis dedicats, disposa del suport d’una empresa de comunicació externa que duu a terme la gestió 

del dia a dia dels canals comunicatius de l’Ajuntament.  

 

→ La comunicació quotidiana de l’Ajuntament està ben coberta. Es fan notícies amb una freqüència  alta, 

s’envien notes de premsa als mitjans de comunicació i es manté una cadència excel·lent de 

publicacions als perfils socials. I, tal com posen de manifest les enquestes comentades en pàgines 

anteriors, l’equip de comunicació treballa amb agilitat i diligència. L’existència d’un seguit de rutines ja 

establertes per tal de donar cobertura a les necessitats comunicatives bàsiques del dia a dia 

representa una fortalesa important en la mesura en què no cal crear rutines de bell nou ni construir 

des de zero un servei de comunicació, sinó senzillament corregir algunes mancances d’allò que ja 

existeix. 

 

→ L’Ajuntament presenta un inventari de canals i instruments comunicatius prou ric i variat, amb 

presència tant de formats digitals com físics (web, xarxes, newsletter electrònic, revista, cartelleria...). 

La configuració actual del mapa comunicatiu de l’Ajuntament hauria de ser més que suficient com per 

arribar a cobrir un espectre molt ampli de la població. 

 

→ Bon equilibri al web entre les notícies relatives al dia a dia social, lúdic i cultural del municipi i projectes 

de major calat polític i estratègic. 

 

→ Els canals de traspàs d’informació entre les diferents àrees i Comunicació són àgils i efectius, 

permetent a l’equip extern que gestiona el dia a dia dels canals comunicatius mantenir-se plenament 

actualitzat de tots els projectes i actuacions que duu a terme l’Ajuntament. 



 

 

 

 

→ Actuacions com el Pressupostos Participatius o el cicle de trobades Parlem de Masquefa amb l’alcalde 

representen bons exemples de treball per tal d’acostar la governança a la ciutadania i avançar en 

termes de transparència, proximitat, retiment de comptes, etc. 

 

→ L’existència d’una Coordinadora general de totes les àrees representa un element dinamitzador 

important de l’activitat de l’Ajuntament que també es veu reflectit en la tasca comunicativa, ja que 

aquesta figura participa en tots els circuits interns de traspàs d’informació i validació de notícies, 

vetllant, des de la seva visió de conjunt, per tal que no es produeixin absències o buits. Destaca 

especialment el seu paper en el procés de confecció de la revista d’informació municipal, espai en què 

la seva visió global de tota l’activitat de l’Ajuntament és de molta utilitat.  

 

→ La revista d’informació municipal Masquefa Batega, que es reparteix casa per casa, té un alt índex de 

penetració entre els veïns i veïnes de la vila i juga un paper estratègic en termes d’informació i difusió 

entre la població masquefina de l’actualitat municipal. 

 

  Mancances 

→ La comunicació interna, entesa com la interrelació entre àrees i departaments, és clarament la 

principal assignatura pendent de l’Ajuntament de Masquefa, tal com es desprèn de les enquestes 

contestades pel personal tècnic. Mentre que els canals de traspàs d’informació entre les diferents 

àrees i Comunicació funcionen amb agilitat i puntualitat -permetent a l’empresa que assumeix la 

gestió els canals municipals mantenir una tasca informativa exhaustiva i puntual-, el coneixement que 

cada departament té dels projectes i actuacions que duen a terme els companys d’altres àrees sembla 

ser més aviat escàs.  

 

→ La cartelleria i materials gràfics editats per l’Ajuntament presenten una escassa qualitat visual. A més, 

no existeix una línia gràfica comuna i compartida, sinó que cada departament utilitza els colors, la 

tipografia i la composició que li sembla en cada moment, donant com a resultat una panòplia d’estils i  

tons diferents. La inexistència d’una imatge gràfica homogènia, sumada a la falta de qualitat visual, 

comporta un alt risc de manca d’identificabilitat i de credibilitat de les comunicacions i publicacions de 

l’Ajuntament. 

 

→ La presència de l’Ajuntament de Masquefa als mitjans comarcals -o de la zona- escrits, molt 

especialment a la Bústia i l’Enllaç, és escassa si tenim en compte el dinamisme cultural i lúdic que té el 

municipi. Es tracta d’una situació estranya, més encara si es contrasta amb l’elevat nombre de notes 

de premsa que es fa arribar a tots els mitjans cada setmana. La no contractació d’espais publicitaris, 



 

 

 

de forma assídua, en els mitjans de comunicació és un dels factors que explica aquest dèficit 

d’aparicions.  

 

→ L’activitat de l’Ajuntament de Masquefa a les xarxes socials és notable, però la no presència a 

Instagram, que fins fa poc era una xarxa amb escàs pes d’usuaris que no fossin particulars, és ja, avui 

en dia, una mancança a corregir. Cal tenir present que hi ha determinats segments demogràfics que 

pràcticament només fan servir Instagram, com ara els adolescents, i que xarxes com Twitter 

comencen a anar a la baixa quant a massa crítica d’usuaris. És per això que institucions, empreses i 

administracions s’han anat sumant, progressivament, a aquesta xarxa social, que a més té l’avantatge 

de no requerir de tanta activitat com les altres per estar degudament actualitzada. 

 

→ L’existència de tres perfils socials sectorials (Biblioteca, Casal de Joves i CTC) és proporcionada i 

coherent. No es detecten, d’entrada, comptes a les xarxes socials que puguin ser considerats 

superflus o sobrers, ja que tots els existents s’adscriuen a espais amb entitat pròpia. Ara bé, la 

convivència de diversos perfils socials, gestionats per persones diferents, en una mateixa institució 

obliga sempre a un esforç extra per part de les persones responsables de vetllar per seva la imatge 

pública (Comunicació en aquest cas), ja que el risc de disparitat quant a criteris i estils de publicació és 

molt elevat. En el cas de l’Ajuntament de Masquefa es detecta, efectivament, certa heterogeneïtat en 

la manera i estil de gestió de les tres xarxes socials. I en el fons, l’estil de publicació a les xarxes 

socials no deixa de ser, d’alguna forma, una cara més de la imatge gràfica de l’Ajuntament (emojis, 

emoticones, hashtags, etiquetatges...). Així doncs, igual que dèiem que la disparitat gràfica pot arribar 

a repercutir en la identificabilitat de l’emissor, la disparitat de publicació a les xarxes sectorials podria 

dur associades conseqüències similars. I no cal dir que aquest dèficit d’identificabilitat es podria 

acabar traduint, a la pràctica, en una manca de credibilitat de determinats perfils com a fonts 

informatives qualificades de l’Ajuntament.  

 

→ La dispersió geogràfica, el creixement demogràfic sostingut i la recent adhesió d’un nou nucli de 

població duen associat un cert risc d’indefinició com a municipi o de dilució de la identitat i el 

sentiment de pertinença al poble.  

 

 



 

 

 

 

7. OBJECTIUS GENERALS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
 

Un cop conegudes, analitzades i parametritzades totes les variables que incideixen i/o conformen la 

realitat comunicativa de Masquefa, així com visualitzades les principals conclusions que es deriven 

d’aquest anàlisi, és moment d’apuntar les possibles vies de treball a explorar per tal d’abordar les 

problemàtiques i/o mancances que s’hagin pogut detectar. En aquest sentit, es detallen tot seguit un 

compendi d’objectius operatius o línies estratègiques que, al nostre entendre, haurien d’erigir-se en 

prioritaris per a l’Ajuntament a curt termini a efectes de donar un salt qualitatiu important quant a la 

situació comunicativa i informativa del municipi. Les línies estratègiques representen l’embrió de les 

accions i programes que es proposaran en l’apartat següent i que constitueixen la vessant aplicada del 

present Pla.  

 

1. Dotar l’Ajuntament de rutines i circuits de comunicació interna que permetin a totes les àrees 

estar al dia de la tasca que realitzen la resta de departaments. Caldrà fixar, així doncs, mecanismes i 

canals específics per a la trobada entre àrees que permetin incrementar i automatitzar-ne la 

interrelació. Amb la institucionalització de mecanismes de comunicació interna s’estarà fent, alhora, 

un exercici continuat de team-building  i de millora de la cohesió entre el personal de l’Ajuntament. 

 

2. Explorar la possibilitat de crear nous canals informatius i de relació amb la ciutadania a fi 

d’incrementar l’espectre poblacional assolit. Tot i que el sistema comunicatiu actual de l’Ajuntament 

és ric i presenta un alt grau d’efectivitat, cal estar sempre al cas d’incorporar nous formats i 

instruments susceptibles de permetre arribar a un ventall demogràfic més ampli i d’anar eixamplant la 

base de potencials receptors de la tasca informativa. 

 

3. Homogeneïtzar la imatge gràfica de l’Ajuntament i millorar la qualitat visual dels materials 

editats. L’objectiu d’aquesta línia de treball serà dotar l’Ajuntament d’una imatge homogènia i clara 

que sigui fàcil de reconèixer per part de qualsevol persona i a simple cop d’ull, transmetent alhora 

connotacions de serietat, rigor, credibilitat i institucionalitat.  

 

4. Reforçar la imatge del municipi i projectar la vila cap a l’exterior. Aquesta línia de treball es divideix 

en dos objectius paral·lels i complementaris. D’una banda, caldrà treballar per tal de dotar el poble 

d’una identitat pròpia, que en reculli l’essència, susceptible de ser projectada i explicada més enllà de 

les fronteres pròpies. D’altra banda, serà necessari fer un esforç a fi de sumar i adherir els propis veïns 

i veïnes del municipi a aquesta identitat, consolidant el seu sentiment de pertinença a Masquefa. 

 



 

 

 

5. Continuar potenciant els canals comunicatius actualment existents, tot vetllant per tal que 

segueixin estant plenament actualitzats i degudament dinamitzats, conservant així la seva 

efectivitat i potencial de penetració entre la ciutadania.  

 

 

 

 



 

 

 

8. PROPOSTES D’ACTUACIÓ PER MILLORAR LA COMUNICACIÓ MUNICIPAL 

  Campanya de city branding 

 

DESCRIPCIÓ 

A fi d’avançar en la consolidació d’una imatge de vila moderna, atractiva i dinàmica, es 

proposa el desplegament d’una campanya de city marketing que projecti Masquefa i els 

seus actius (modernitat, qualitat de vida, dinamisme, cohesió). Aquesta campanya tindrà 

com a punt de partida la creació d’una marca municipal pròpia que es convertirà en el 

segell identificatiu i la imatge “oficial” del poble en totes les accions comunicatives que 

es realitzin en el futur (fulletons, notes de premsa, plafons, cartelleria, uniformes de la 

brigada, etc.). Atès que naixerà amb la vocació d’esdevenir una marca global de vila, 

integradora i cohesionadora, caldria treballar-la amb molta cura i des de la màxima 

transversalitat. Fins i tot podria ser interessant realitzar un petit procés participatiu previ 

per tal de copsar els valors i elements que, a ulls dels propis veïns i veïnes i tècnics 

municipals, defineixen la identitat de Masquefa. A banda de la marca, el pla també haurà 

de preveure actuacions concretes orientades a projectar el municipi cap a fora i cap a 

dins, ja que un dels seus objectius a llarg termini serà, també, incrementar el sentiment 

de pertinença i l’orgull de poble dels propis veïns i veïnes.  

 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Reforçar la imatge del municipi i projectar la vila cap a l’exterior 

 

AGENTS IMPLICATS 

Empresa experta en citi branding 

Àrees de l’Ajuntament 

Veïns i veïnes 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

No s’identifiquen indicadors potencialment útils per a mesurar el grau d’èxit d’aquesta 

actuació 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

10.000€ (el cost pot variar molt en funció de les actuacions que s’acabin fent)  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Plantilles de cartelleria 

 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa invertir una dotació inicial de recursos econòmics en la creació d’una 

panòplia de plantilles, amb diferents formats i composicions, per a la utilització com a 

base per a cartelleria i fulletons (fins a dues cares) diversa. El catàleg de plantilles haurà 

d’estar elaborat amb algun programa d’ús comú entre persones no avesades al disseny 

gràfic i haurà de ser susceptible d’ésser emprat per part de tots els treballadors o 

personal municipal amb necessitat freqüent d’elaborar cartelleria i materials gràfics. 

Caldrà complementar la confecció de les esmentades plantilles amb una sessió de 

formació impartida per la pròpia empresa o professional a qui s’encarregui l’elaboració 

del catàleg.  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Homogeneïtzar la imatge gràfica de l’Ajuntament i millorar la qualitat visual dels 

materials editats.  

 

AGENTS IMPLICATS 

Empresa externa de comunicació 

Totes les àrees i departaments de l’Ajuntament que editen materials gràfics 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Evolució del nº de cartells o díptics editats al llarg de l’any que no respectin la identitat 

visual de l’Ajuntament 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

1.700€  

Dissenyador/a gràfic/a o empresa especialitzada en comunicació 



 

 

 

 

 

 

  Campanyes de pagament a les xarxes socials per guanyar nous seguidors 

 

DESCRIPCIÓ 

Les campanyes de pagament a les xarxes socials representen una tipologia d’actuació 

amb un gran retorn d’inversió, ja que presenten un cost molt reduït i permeten 

incrementar en gran mesura l’abast de les publicacions promocionades. Si a més es 

realitzen de forma regular i seleccionant amb molta visió estratègica els temes objecte 

de promoció, a banda d’augmentar el nombre de receptors de la publicació específica 

que s’està promocionant permeten anar aportant un degoteig continuat de nous 

seguidors o amistats, ja que, un cop aconsegueixes arribar a un receptor nou, si fas una 

bona feina i presentes temàtiques interessants és relativament senzill fidelitzar-lo.  

  

Es proposa l’elaboració i aplicació d’un pla de campanyes de pagament que temporalitzi 

en un calendari anual entre 10 i 12 promocions d’entre 50 i 60€ cadascuna per a cada 

xarxa social de l’Ajuntament (Facebook i Twitter). El pla tindrà per objectiu incrementar 

el nombre de seguidors de les xarxes municipals. Per tal d’aconseguir fidelitzar els 

potencials seguidors/es a qui fem arribar les publicacions promocionades caldrà 

seleccionar molt bé els temes que els fem arribar, que han de ser d’alt valor i utilitat per 

a ells/elles des del punt de vista pràctic.  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Continuar potenciant els canals comunicatius actualment existents, tot vetllant per tal 

que segueixin estant plenament actualitzats i degudament dinamitzat. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Àrea de Comunicació 

 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Evolució del nombre de seguidors de les xarxes socials 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

Entre 1000 i 1500€/any 



 

 

 

 

 

  Creació d’un perfil corporatiu d’Instagram 

 

DESCRIPCIÓ 

Instagram s’ha convertit en la xarxa social amb més projecció i amb més creixement en 

l’actualitat. A més, és la xarxa en la qual la imatge hi té un paper més destacat i, per 

això, el seu èxit entre diferents segments de la població està assegurada. La tendència 

d’aquesta eina digital anirà a l’alça els propers mesos i anys, i tota administració que 

pretengui comunicar i arribar a un espectre significatiu dels seus veïns i veïnes hauria de 

comptar amb un perfil d’Instagram actiu i dinamitzat amb material de qualitat.  

 

En aquest sentit, i atès l’elevat volum d’activitat i material fotogràfic que genera 

l’Ajuntament, es proposa la creació d’un perfil corporatiu d’Instagram per a la institució 

que permeti donar un salt endavant quant a penetració informativa en els col·lectius 

més joves de la població. 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Explorar la possibilitat de crear nous canals informatius i de relació amb la ciutadania a fi 

d’incrementar l’espectre poblacional assolit. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Àrea de Comunicació 

 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Tendència i evolució dels propis indicadors del perfil d’Instagram 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

El cost estimat de l’actuació és zero ja que es podria integrar-se dins els serveis que 

presta l’empresa externa que gestiona els canals de comunicació  



 

 

 

 

 

  Formació dels gestors de les xarxes socials sectorials 

 

DESCRIPCIÓ 

L’aspecte visual d’una publicació a les xarxes socials és tan o més important que el seu 

contingut. Si a primera vista no convida a la lectura, difícilment serà llegida. És per això 

que, a banda de fer un esforç per fer publicacions breus i directes, cal que els 

acompanyem d’imatges il·lustratives i d’icones que dotin de dinamisme la publicació i en 

simplifiquin la lectura. Les icones juguen un paper essencial en l’ordenació de la 

informació interna de tuits i posts, amabilitzant-ne la lectura, mentre que les imatges 

representen l’ham, l’al·licient, el reclam que cridarà l’atenció del potencial receptor. En 

aquest sentit, una correcta elaboració de piulades i posts és la millor garantia d’un 

creixement sostingut i estable del nombre de seguidors i amistats dels nostres perfils.  

 

És per això que es proposa l’impuls d’una formació específica en l’ús dels diferents 

perfils socials dels equipaments municipals (CTC, Biblioteca o Casal de Joves) a fi de 

garantir que totes les publicacions compleixen amb la forma i estil òptims per a una 

àmplia difusió.  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Continuar potenciant els canals comunicatius actualment existents, tot vetllant per tal 

que segueixin estant plenament actualitzats i degudament dinamitzats. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Equips gestors dels perfils socials sectorials (CTC, Casal de Joves, Biblioteca) 

Empresa experta en community management 

 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Evolució del nombre de seguidors de les xarxes socials institucionals 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

Una sessió, amb una part teòrica i una altra de pràctica, podria tenir un cost aproximat de 

950€. 



 

 

 

 

 

  Consolidació del projecte de trobades veïnals amb l’alcalde 

 

DESCRIPCIÓ 

Donar continuïtat a l’actuació consistent en la realització de reunions periòdiques 

entre l'alcalde i grups reduïts de veïns i veïnes del municipi (20 persones per sessió). 

Aquestes trobades serveixen per tal de donar a conèixer de primera mà els projectes 

en marxa de l'Ajuntament i, sobretot, per tal que els assistents tinguin l'oportunitat de 

preguntar de forma directa, i sense intermediaris, sobre aspectes del municipi que els 

preocupin o inquietin. La selecció de les persones convidades a cada trobada seguirà 

tenint un caràcter aleatori i la convocatòria es realitzarà per mitjà de trucades 

telefòniques. La convocatòria, a més, també se seguirà obrint a totes aquelles 

persones que, formalment, sol·licitin poder participar-hi. 

   

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Continuar potenciant els canals comunicatius actualment existents, tot vetllant per tal 

que segueixin estant plenament actualitzats i degudament dinamitzats. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Equip de Comunicació 

Veïns i veïnes del municipi  

Alcalde 

Empresa externa de telemàrqueting 

 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Nombre de sessions realitzades al llarg de l’any 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

550€ per sessió  

Empresa externa de telemàrqueting 



 

 

 

 

 

  Servei de missatgeria instantània 

 

DESCRIPCIÓ 

En la línia de seguir eixamplant l’espectre poblacional cobert amb la tasca informativa 

de l’Ajuntament, es proposa la creació d’algun tipus de canal de missatgeria 

instantània, ja sigui a través de whatsapp i telegram o d’altres tipus de plataformes 

més específiques, com ara eBando, etc. L’objectiu d’aquest nou servei de comunicació 

és poder oferir informació pràctica i d’interès al ciutadà de forma immediata i puntual, 

completant així el ventall de canals comunicatius de l’Ajuntament amb un nou mitjà  

simple i directe. L’ús d’aquest canal seria limitat i quedaria reservat a comunicacions 

específiques com, per exemple, la publicació del programa de festa major, l’inici del 

període per demanar subvencions per a entitats, així com també per a casos 

d’emergències de serveis, talls d’electricitat o aigua. S’hauria d’establir un màxim d’un 

missatge setmanal per tal que la població trobi útil i especial aquest nou canal de 

comunicació. Caldrà acompanyar la creació del nou canal d’una tasca permanent de 

difusió i promoció a les xarxes socials a fi d’aconseguir anar incrementant el llistat de 

subscriptors del compte. 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Explorar la possibilitat de crear nous canals informatius i de relació amb la ciutadania a 

fi d’incrementar l’espectre poblacional assolit. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Àrea de Comunicació 

Veïns i veïnes 

Plataforma de missatgeria instantània 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Evolució del nº de subscriptors del servei 

Evolució del nombre de missatges enviats mensualment 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

100€/mes, aproximadament, corresponents a l’accés professional a una plataforma de 

missatgeria instantània. 



 

 

 

 Jornada de team-building i d’anàlisi participativa de circuits interns 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Organització d’una jornada completa d’activitats adreçada a la plantilla de professionals 

de les diferents àrees i departaments de l’Ajuntament de Masquefa. L’objectiu de la 

jornada serà la creació de vincles, el team-building i la realització d’una sessió de treball 

orientada a la diagnosi dels circuits i processos de funcionament intern de l’Ajuntament. 

La jornada constarà de tres activitats principals. D’una banda, es visitaran les 

instal·lacions de la seu del govern de la Generalitat a Barcelona. D’altra banda, es durà a 

terme una sessió de coaching motivacional de la mà d’un professional expert en la 

matèria. Finalment, es realitzarà un taller participatiu orientat a analitzar els circuits i 

processos interns de l’Ajuntament i a la generació de propostes de millora i optimització 

dels mateixos.  

 

Un cop finalitzada la jornada s’elaborarà un document de prescripcions tècniques 

orientades a la millora dels processos interns de l’Ajuntament.  

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Dotar l’Ajuntament de rutines i circuits de comunicació interna que permetin a totes les 

àrees estar al dia de la tasca que realitzen la resta de departaments. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Àrea de Comunicació 

Totes les àrees de l’Ajuntament   

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Celebració o no de la jornada de team-bulding 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

Segons honoraris del coach i de la despesa relacionada (transport, dietes, logística, etc.)   



 

 

 

 Mesa de coordinació interna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

Establiment d’un sistema de reunions mensuals en les quals hi participi un responsable o 

referent de cada departament. L’objectiu de les trobades serà afavorir el coneixement per 

part de totes les àrees de l’acció que es duu a terme a l’Ajuntament. En aquest sentit, 

aquestes trobades també seran un bon espai per aprofitar sinèrgies, compartir 

experiències, coordinar activitats i evitar solapaments, i facilitar la col·laboració 

interdepartamental.  

   

 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Dotar l’Ajuntament de rutines i circuits de comunicació interna que permetin a totes les 

àrees estar al dia de la tasca que realitzen la resta de departaments.  

 

AGENTS IMPLICATS 

Àrea de Comunicació 

Totes les àrees de l’Ajuntament 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Nombre de reunions efectuades cada any  

 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

Recursos propis (temps) de les diverses àrees de l’Ajuntament 

 



 

 

 

 Incubadora de projectes 

 

DESCRIPCIÓ 

Es proposa habilitar en alguna paret àmplia de l’Ajuntament un panell adhesiu de grans 

dimensions i convertir-lo en una incubadora de projectes, és a dir, en una mena de 

registre de tot allò que s’està treballant en cada departament. El panell s’hauria de 

dividir en 3 grans blocs (espais físics diferenciats), un per als projectes en curs, un altre 

per als projectes futurs més propers i un darrer per a idees de potencials actuacions 

encara en fase d’estudi. Cada tècnic/a o regidor/a estaria facultat pe registrar, 

lliurement, en el panell tot allò que tingués entre mans, ja fos una realitat tangible o 

tan sols una idea de futur, degudament classificat en la categoria corresponent i amb 

informació actualitzada setmanalment.  D’aquesta manera, el tècnic de comunicació 

tindria plasmats en un sol lloc tots els projectes susceptibles de ser comunicats i podria 

planificar la tasca informativa de cada projecte amb antelació. No cal dir que, a banda 

dels beneficis comunicatius, la incubadora de projectes també suposaria un gran 

instrument de comunicació interna i team-building, ja que permetria l’aparició de 

sinergies entre departaments que potser, a dia d’avui, gairebé no tenen relació. 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Disseny de circuits i rutines de treball intern que permetin a l’àrea de Comunicació estar 

permanentment al dia de tot allò noticiable que es duu a terme des de les diferents 

àrees. 

Caldrà fixar, així doncs, mecanismes i canals específics per a la interrelació entre 

Comunicació i cadascun dels departaments de l’Ajuntament, garantint la màxima 

immediatesa en el traspàs de necessitats i d’informacions 

 

AGENTS IMPLICATS 

Regidoria de Comunicació 

Àrees de l’Ajuntament 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Registre del nombre de projectes o actuacions presents a la incubadora en cada final de 

mes 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

1.500€ en concepte de compra i instal·lació del panell 



 

 

 

 Sistema d’indicadors d’avaluació de la comunicació online 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓ 

A continuació es presenta en forma de taules una relació d’indicadors -a tall d’exemple- 

per tal d’analitzar l’evolució dels impactes i accions comunicatius realitzats per l’àrea de 

Comunicació. La tendència dels indicadors ens ajudaran a virar i decidir en el sentit 

corresponent per tal d’estar en tot moment en una contínua evolució positiva quant a 

política i paràmetres comunicativa. Els indicadors, que poden canviar i esmenar-se segons 

les necessitats que marqui la realitat comunicativa, haurien de ser actualitzats de forma 

mensual o trimestral i es recomana plasmar-los en gràfiques per tal de comprovar 

fàcilment la seva tendència i evolució.  

 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES ASSOCIADES 

Continuar potenciant els canals comunicatius actualment existents, tot vetllant per tal 

que segueixin estant plenament actualitzats i degudament dinamitzats. 

 

AGENTS IMPLICATS 

Equip de Comunicació 

 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

Evolució dels diversos indicadors que s’indiquen en els quadres següents. 

 

 

RECURSOS NECESSARIS PER DUR A TERME L’ACTUACIÓ 

El cost estimat de l’actuació és zero ja que s’hauria d’efectuar durant la jornada laboral del 

personal de l’àrea de Comunicació. 

 



 

 

 

Mecanismes d’avaluació i retorn de resultats de la comunicació online  

 

Web municipal 

 

Nombre de visites mensuals del web  

Pàgines més visitades  

Temps mitjà de duració de les visites al web  

Procedència del trànsit registrat al web: xarxes 

socials, directe, feed, correu electrònic, etc. 

 

Nombre mitjà de notícies publicades cada 

setmana 

 

 

 

Facebook 

 

Evolució del nombre de seguidors durant el 

darrer mes 
 

Perfil d’audiència -classificació per 

procedència geogràfica i gènere- 
 

Nombre mitjà de posts publicats cada dia  

Nombre mitjà de comparticions obtingudes al 

llarg de cada setmana 
 

Publicacions que han obtingut més likes  

Seguidors a qui més s’ha respost i als quals 

se'ls fa més comparticions. 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Twitter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia de continguts més compartits i càlcul 

del seu impacte 

 

Nombre mitjà de piulades publicades cada dia  

Els hashtags més utilitzats  

Nombre mitjà de retuits obtinguts al llarg de cada 

setmana 

 

Usuaris/es amb qui més s’interactua  

Seguidors a qui més s’ha respost i als que es fan 

més retuits 

 

Nombre de mencions mensuals  

Perfil d’audiència -classificació per procedència 

geogràfica i gènere- 

 

Tipologia de dispositius més utilitzats per llegir, 

seguir i/o interactuar amb el compte de 

l'Ajuntament 

 

Les fonts d’informació per recollir totes les mètriques relacionades amb l’ús de facebook i twitter 

són les plataformes natives que ofereixen ambdues xarxes socials (analytics.twitter.com i 

analytics.facebook.com), així com eines complementàries com ara Twitonomy (twitter) i 

Agorapulse o Quintly (facebook). 

 



 

 

 

 

9. TEMPORITZACIÓ DE LES ACTUACIONS 

 

 

 2019 2020 2021 2022 

Campanya de City Branding     

Plantilles de cartelleria      

Campanyes de pagament a les xarxes socials per 

guanyar nous seguidors 
    

Creació d’un perfil corporatiu d’Instagram     

Formació dels gestors de les xarxes socials 

sectorials 
    

Consolidació del projecte de trobades veïnals amb 

l’alcalde 
    

Servei de missatgeria instantània     

Jornada de team-builiding i d’anàlisi participativa 

de circuits interns 
    

Mesa de coordinación interna     

Sistema d’indicadors d’avaluació de la 

comunicación interna 
    

Incubadora de projectes     
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