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Principis generals 
 
Anàlisi de l’entitat: DAFO 

 
 
Fortaleses internes 
 
Disposar d’elements de comunicació 
elaborats sobre OPEV: imatge de marca 
(logo), pàgina web, informes publicats, 
canal Youtube, perfil de twitter, pàgina 
facebook, mailing. 
 
Esser referents a Catalunya, Jordània i 
Tunísia en temes de Prevenció de 
l’Extremisme Violent per haver realitzat: 
incidència institucional, un grup pinyol 
d’entitats amb qui desenvolupar actes 
comunicatius, unes jornades on van 
assistís 22 països i 172 institucions, 
disposar de publicacions pròpies sobre el 
tema i un espai web aglutinador. 
 
Disposar d’un Pla d’Acció clar que pot 
guiar els continguts comunicatius. 
 
Existència d’un equip professional i 
voluntari pel desenvolupament de 
continguts de l’OPEV. 
 

 
Oportunitats externes 
 
La PVE és institucionalment reconeguda 
per damunt de CVE, des de les Nacions 
Unides (a través de la UNDP en països on 
tenim contactes com amb l’OHCHR a 
nivell internacional), la Generalitat de 
Catalunya, la Diputació de Barcelona fins 
a l’Ajuntament de Barcelona, i un 
increment de fons destinats. 
 
Disposar d’una xarxa d’entitats 
mediterrànies amb les que mantenir 
intercanvis d’informació i comunicació,  i 
de dues seus permanents a Tunísia i 
Jordània, a més d eles oficines a Madrid i 
Ramallah. 
 

 
Debilitats internes 
 
No disposar d’una estratègia clara de 
comunicació, tant a nivell intern com 
extern. 
 
La dinamització dels elements de 
comunicació és encara dèbil: 

-‐ Web no dinàmica (no 
freqüentment actualitzada), 
sense apartat de novetats, no en 
català, castellà o àrab.  

-‐ Canal youtube sols disposa de 
xerrades de la conferència a 
Barcelona 

-‐ Facebook no actiu 
-‐ Manca d’alguns canals 

comunicatius (com Telegram) 
 
No disposar de versions en àrab, castellà 
ni en castellà de la web.  Els plans d’acció 
si que estan en diversos idiomes.  
 
No disposar de persones específiques  
dissenyant  i implementant estratègies 
comunicatives. 
 

 
Amenaces externes 
 
El tema de PVE ha entrat en un procés 
de “moda” en el discurs institucional 
oficial, però és confós amb el de CVE, i  
les entitats més hegemòniques, malgrat 
tenen un discurs CVE, acaparen l’atenció 
comunicativa i financera.  
 
L’estratègia de seguretat domina els 
discurs dels mitjans de comunicació i 
legitima la CVE, essent complex canviar 
el discurs.  
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Les diverses entitats que formen part de 
l’OPEV en la Mediterrània no tenen encara 
una estratègia comunicativa comú, ni 
sinèrgies en aquest tema.  
 
 
Qui coneix l’entitat:  

• Entitats que han participat al seminari de Barcelona el 2017 i han 
continuat en contacte: 22 països de la mediterrània i 172 institucions 

• Entitats dels grups pinyol a Catalunya, Tunísia i Jordània.  
• Institucions oficials diverses a Catalunya, l’estat espanyol i a la 

Mediterrània, sobretot Tunísia i Jordània.  
 
Quina imatge de marca:  

• Entitat que s’identifica amb els moviments socials pacifistes de 
defensa dels drets humans i molt particularment amb els moviments 
pacifistes, noviolents, antirrepressius, fins i tot antiglobalitzadors o 
anticapitalistes. Pot haver-hi una confusió per part determinadescita 
institucions o entitats per la manipulació dels conceptes 
antiglobalització o anticapitalisme i bloquejar o complicar l’acció 
institucional de NOVACT i per extensió de l’OPEV.  

 
Quin posicionament té l’entitat:  

• Defensa de la noviolencia des d’una acció social transformadora a 
diversos nivells (drets de manifestació, suport a moviments 
noviolents, solucions socials i humanes a la reducció de les violència i 
la construcció de pau) on s’inclou la prevenció de totes les formes de 
radicalitzacions que porten a l’extremisme violent basades en la 
participació social i la seguretat humana.  

 
Quins canals s’ha fet servir fins ara:  

-‐ Incidència en institucions catalanes (Ajuntament de Barcelona, 
Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona) 

-‐ Imatge de marca (logo) 
-‐ Lloc web 
-‐ Diversos informes publicats (4) 
-‐ Canal Youtube 
-‐ Perfil de Twitter 
-‐ Pàgina de Facebook 
-‐ Mailing 

 
La incidència està a un nivell avançat, i les publicacions i el lloc web estan 
relativament desenvolupats. La resta de canals requereixen dinamitzar-se i 
definir les seves estratègies comunicatives.  
 
 
 
 
Quina imatge gràfica es té: 
Existeix un logotip i una gamma de colors en les publicacions que són les 
pròpies de NOVACT (granate), i dona una certa imatge unitària. Però caldria 
afinar en elements de disseny  
 
Quins recursos compta l’entitat:  
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No hi ha cap persona dedicada a la comunicació exclusivament, i disposa de 
recursos tècnics relativament limitats. Els recursos materials o humans solen 
estar actualment lligats a parts de projectes concrets.  
 
 

Públic 
 
Intern  
 

-‐ Personal amb relació directa amb l’OPEV,  que necessita inserir 
l’estratègia comunicativa  a les seves dinàmiques de treball: 
coordinadora OPEV a la seu de Barcelona i representants de Jordània i 
Tunísia, i personal voluntari vinculat. Cap d’elles. No hi ha representant 
de comunicació actualment.  

-‐ Personal de NOVACT treballant en altres àrees  de treball, perquè 
assumeixin els continguts base d’una campanya de l’entitat que és 
transversa i que els afecta. 

-‐ Membres del consell i sòcies, per prendre adequadament les decisions 
sobre la continuïtat del projecte OPEV.  

 
Extern 
 
A la ciutat de Barcelona 

 
-‐ Ciutadania general dels Districtes de Barcelona: contribuir a la 

comprensió de l’estratègia OPEV i per incitar a la seva participació en la 
PVE. 

-‐ Persones líders o dinamitzadores als districtes: capacitar-les per detectar 
l’origen dels fenòmens de radicalització o de liderar accions de PVE al 
seu àmbit territorial. 

-‐ Entitats: diversos nivells d’entitats 
• Entitats de Barcelona que formen part del grup pinyol de la OPEV  

que han signat la declaració de Barcelona, i que interessa que 
coneguin bé les estratègies de PVE  

• Entitats de la ciutadania de barri, de drets humans, comunicació i 
temes socials per promoure la seva participació en la prevenció de 
les radicalitzacions 

-‐ Partits polítics o sindicats: fer incidència per influir en polítiques 
adreçades a la PVE 

 
-‐ Responsables institucionals polítics: també per fer incidència per influir 

en polítiques adreçades a la PVE: immigració, afers religiosos,... 
-‐ Entitats dedicades a temes de seguretat (policia, mossos d’esquadra...): 

per assolir una integració de les forces de seguretat amb  
-‐ Mitjans de comunicació: per aconseguir la seva implicació en la difusió a 

la ciutadania del concepte de PVE i la implicació de la ciutadania. Hi ha 
diversos nivells de mitjans 

• Mitjans alternatius (amb els qui hi ha aliances) i de ciutat 
• Mitjans de comunicació majoritaris: presència minoritària fins al 

moment. 
 

A la resta de l’Estat Espanyol  (especialment Catalunya, Madrid o Extremadura) 
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-‐ Ciutadania general: contribuir a la comprensió de l’estratègia OPEV i per 
incitar a la seva participació en la PVE. 

-‐ Entitats: diversos nivells d’entitats 
• Entitats de l’estat que han participat o són pròximes a l’OPEV  

que han signat la declaració de Barcelona, i que interessa que 
coneguin bé les estratègies de PVE  

• Entitats socials de drets humans, comunicació i temes socials per 
promoure la seva participació en la prevenció de les 
radicalitzacions 

-‐ Partits polítics o sindicats: fer incidència per influir en polítiques 
adreçades a la PVE. S’han donat contactes punturals, especialment en 
períodes electorals. 

-‐ Responsables institucionals polítics: també per fer incidència per influir 
en polítiques adreçades a la PVE (càrrecs públics, representants al 
parlament) 

-‐ Mitjans de comunicació: per aconseguir la seva implicació en la difusió a 
la ciutadania del concepte de PVE i la implicació de la ciutadania. Hi ha 
diversos nivells de mitjans 

• Mitjans alternatius  
• Mitjans de comunicació majoritaris 

 
 

A altres països de la Mediterrània, especialment Jordània i Tunísia)  
 
-‐ Ciutadania general: en un moment encara incipient i depenent de les 

agendes i les prioritats de l’OPEV de cada país, es tractaria de contribuir 
a la comprensió de l’estratègia OPEV per incitar a la seva participació  i 
contactar amb persones líders o dinamitzadores. 

-‐ Entitats: diversos nivells d’entitats 
• Entitats socials de drets humans, comunicació i temes socials per 

promoure la seva participació en el grup pinyol de l’OPEV en cada 
país. 

• ONG nacionals o internacionals que estiguin treballant en temes 
de PVE o CVE per traçar estratègies comunicatives conjuntament 
o per coordinar-se 

-‐ Organismes governamentals o multilaterals, i responsables institucionals 
polítics: també per fer incidència per influir en polítiques adreçades a la 
PVE nacional o regionalment.  

-‐ Mitjans de comunicació: per aconseguir la seva difusió del concepte de 
PVE i la implicació de la societat civil més que la opció securitària.  

 
 
 
 
 
 
 

Comunicació inclusiva 
  
 
Gènere 
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El tractament del gènere a la comunicació dependrà de l’enfocament de la 
perspectiva de gènere a l’OPEV, tant pel fet que s’inclogui  en les seves 
estratègies d’anàlisi i activitats, com pel fet que es disposi de dades, 
experiències, testimonis, expertes etc. que permetin alimentar de contingut i 
que el gènere a la comunicació sols sigui per “complir l’expedient”. 
 
Al web i a les xarxes socials hi haurà un equilibri igualitari de temes, expertes, 
testimonis personals, i almenys al web es visibilitzarà un mediador de presència 
de gènere , així com es permetrà els comentaris externs sobre l’enfoc de 
gènere. 
 
Als actes públics o formacions sempre es cercarà un equilibri de gènere en la 
presència així com en els temes tractats, i en els debats es farà i visibilitzarà un 
seguiment d’intervencions.  S’intentarà fer participatiu i que hi hàgiu homes que 
tinguin el paper de monitorejar intervencions. En les activitats que comportin 
un cert temps de presència es comptarà amb serveis de llar d’infants per 
facilitar la conciliació.  
 
 
Inclusió 

El criteri de comunicació de l’ OPEV ha de ser  sensible a l’accessibilitat com a 
forma de combatre la discriminació, és el de la inclusió més que el de la 
integració. El model inclusiu integra en un mateix espai i en les mateixes 
condicions a persones amb capacitats diferents. Incloure persones i necessitats 
diferents: 

• Assolir que diferents objectius i continguts tinguin llocs comuns  
• Regir-se per principis de solidaritat, equitat i col·laboració.  
• Adaptar l’entorn.  
• Reconèixer la diversitat i la complexitat.  
• Eliminar les barreres i aconseguir una accessibilitat per tothom.   

La infoaccessibilitat Ha de tenir en compte alguna de les discapacitats:  

• Discapacitat visual: en la majoria dels casos es podem dificultats 
amb els contrastos o les mides del text. El fet de tenir dificultats en 
la visió pot estar ocasionat també per l'avanç de l'edat.  
• Discapacitat visual greu: no poder veure la informació visual 
mostrada a la pantalla a les pàgines web , com per exemple: Imatges, 
gràfics complexos, aplicacions gràfiques, vídeos i altres elements 
visuals que manquen d'alternativa a la informació visual (generalment 
alternativa textual) i no són accessibles al lector de pantalla que 
utilitzeu.  
• Discapacitat auditiva : dificultat més o menys greu a captar els 
sons: Àudio amb  transcripció textual, depenent del context, 
possibilitat de continguts en llengua de signes, icones o pictogrames 
que ajudin a comprendre el contingut textual.  

En activitats públiques o de tallers cal tenir en compte ítems com aquests:  

• Alternatives de cura perquè les mares o pares cuidadores 
participin en el taller.  
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• És possible accedir al lloc (mobilitat, etc.), el lloc del taller 
accessible, la disposició de la sala és accessible.  
• Els recursos de capacitació necessaris són infoaccesibles i 
inclusius.  
• El programa de l'activitat ha estat dissenyat tenint en compte les 
diferents necessitats dels participants.  
• El llenguatge del facilitador és inclusiu, no-discriminatori i no 
sexista.  
• La dinàmica del taller és participativa i practica de manera 
inclusiva.  
• En l'allotjament (rampes d'accés i recorregut, llums clares, etc.)  
• Assistència personal (acompanyament, suport en determinades 
tasques, etc.)  
• A nivell del material pedagògic a utilitzar (mida de lletra, material 
en àudio, documents en Braille, intèrpret de llengua de senyals, etc.)  
• S'usen diferents formats de comunicació (multi-sensorials) que 
atreuen diferents sentits (exemple, un text pot tenir el seu àudio de 
suport).  

 
Diversitat 
 
S’estableixen protocols comunicatiu segons els quals: 
 

-‐ S’evitin sempre les generalitzacions, els maniqueismes i la simplificació 
informativa. També s’evita el sensacionalisme i les informacions 
negatives. 

-‐ No es tracta els subjectes parlant del seu gènere, grup ètnic, color de 
pell, país d’origen, religió o cultura excepte si és estrictament necessari 
per a la comprensió de la informació. 

-‐ S’impulsi la pluralitat de fonts informatives i comunicatives 
 
 

 
 
 
 
 
 

Objectius 
 

Objectius comunicatius interns. 
 
 Objectiu general 1 Comunicació interna: Incorporar la PVE en la 
cultura associativa de NOVACT de l’equip i els membres associats i dels grups 
OPEV en actiu en especial a Jordània i Tunísia 
  

-‐ Objectiu específic 1.1 Establir els recursos materials, tècnics i humans 
necessaris, i adaptar i posar en marxa els canals comunicatius 
adequadament, pel funcionament comunicatiu d’OPEV a les seus de 
NOVACT (Barcelona, Jordània, Tunísia, Territoris Ocupats Palestins, 
Madrid, Extremadura) 
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-‐ Objectiu específic 1.2: Establir dinàmiques comunicatives en 
continguts i canals comunicatius i capacitar a l’equip tècnic, associat i 
directiu a Barcelona i a l’Estat Espanyol 

-‐ Objectiu específic 1.3: Aconseguir una comunicació regular i amb 
objectius clars amb les seus mediterrànies de NOVACT d’OPEV i de les 
seves entitats membres. 

 
Els canals de comunicació interna (segons els objectius interns) 
 
Objectius i accions 
 
 Objectiu 1.1 

Recursos 
Objectiu 1.2 
Dinàmiques i 
canals BCN i EE 

Objectiu 1.3 
Comunicació 
OPEVs 
mediterrànies 

Públic 1 Personal 
amb relació directa 
amb l’OPEV 

Acció 1.1.1. 
Contractació d’una 
persona per 
comunicació i 
disposar de 
voluntariat o 
estudiants, i d’un 
servei de traducció 
dels recursos 
 
Acció 1.1.3. 
Revisió , 
traduccions i canvis 
de la web, fer-la 
participativa,  
alimentar-la de 
recursos, i de 
textos necessaris 
pels elements 
comunicatius 
 
Acció 1.1.4. 
Dinamitzar i 
redissenyar canals 
poc usats com 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
 
Acció 1.1.5. 
Elaboració de 
vídeos i infografies 
de presentació i 
virals per la difusió  
i per alimentar el 
canal youtube i 
selecció d’un fons 
d’imatges per 
utilitzar 
 
Acció 1.1.6. 
Elaboració, 
traducció  a 

Acció 1.2.1. 
Elaborar petits 
newsletter interns 
actualitzant els 
temes d’OPEV 
 
Acció 1.2.2. 
Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 
 
Acció 1.2.3. 
Formació en el pla 
comunicatiu i els 
instruments 
comunicatius al 
personal de 
NOVACT 
 
Acció 1.2.4. 
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diversos idiomes, 
adaptació a 
formats per 
internet i impressió 
de materials per a 
la difusió: fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria. 
 
Acció 1.1.7. 
Elaboració d’una 
base de dades 
interna de  
NOVACT i els 
diversos OPEVs, 
organitzacions de 
la societat civil i 
representants 
individuals, 
representants 
polítics o 
institucionals i 
mitjans de 
comunicació. 
 

Públic 2 Personal 
de NOVACT 
treballant en altres 
àrees  de treball 

Acció 1.2.2. 
Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 
 

Acció 1.2.1. 
Elaborar petits 
newletter interns 
actualitzant els 
temes d’OPEV 
 
Acció 1.2.2. 
Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 
 
Acció 1.2.3. 
Formació en el pla 
comunicatiu i els 
instruments 
comunicatius al 
personal de 
NOVACT 
 

Acció 1.3.1. 
Elaborar petits 
newletter en anglès 
i francès 
actualitzant els 
temes d’OPEV i 
amb notícies de les 
entitats vinculades 
a OPEV 
 
Acció 1.3.2 
Formació en línia 
per al personal de 
NOVACT d’OPEV i 
de les seves 
entitats membres 
 
Acció 1.3.3 
Intercanvi regular 
informatiu en 
matèria de VE i 
PVE entre les seus 
mediterrànies 
d’OPEV 
 

Públic 3 Membres 
del consell i sòcies 

Acció 1.1.2. 
Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 

Acció 1.2.1. 
Elaborar petits 
newletter interns 
actualitzant els 
temes d’OPEV 
 
Acció 1.2.2. 
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 Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 
 
Acció 1.2.3. 
Formació en el pla 
comunicatiu i els 
instruments 
comunicatius al 
personal de 
NOVACT 
 

 
 
Accions comunicatives i canals 
 
Acció 
Comunicativa 

Missatge Públic objectiu Canal de 
comunicació 

Acció 1.2.1. 
Elaborar petits 
newsletter interns 
actualitzant els 
temes d’OPEV 
 

Mantenir informat i 
vinculat el personal 
de NOVACT i OPEV 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV   
Personal de 
NOVACT treballant 
en altres àrees  de 
treball 
Membres del 
consell i sòcies 
 

Newsletter breu 
mensual o 
quinzenal 

Acció 1.1.3. 
Revisió , 
traduccions i canvis 
de la web, fer-la 
participativa,  
alimentar-la de 
recursos, i de 
textos necessaris 
pels elements 
comunicatius 
 

Millorar, fer més 
accessible i 
participatiu el web.  

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV 

Pàgina web 

Acció 1.1.4. 
Dinamitzar i 
redissenyar canals 
poc usats com 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
 

Dinamitzar i fer 
participatives les 
xarxes socials 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV 

Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o  

Acció 1.1.5. Acció 
1.1.5. Elaboració 
de vídeos i 
infografies de 
presentació i virals 
per la difusió  i per 
alimentar el canal 
youtube i selecció 
d’un fons 

Difondre l’OPEV 
amb instruments 
audiovisuals, i 
disposar d’un fons 
d’identitat gràfica 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV 

Videos i youtube 
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d’imatges per 
utilitzar 
 
Acció 1.1.6. 
Elaboració, 
traducció  a 
diversos idiomes, 
adaptació a 
formats per 
internet i impressió 
de materials per a 
la difusió: fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria. 
 

Difondre l’OPEV 
amb material gràfic 
i imprès. 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV 

Material gràfic i 
imprès (fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria) 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
Videos i youtube 

Acció 1.1.7. 
Elaboració d’una 
base de dades 
interna de  
NOVACT i els 
diversos OPEVs, 
organitzacions de 
la societat civil i 
representants 
individuals, 
representants 
polítics o 
institucionals i 
mitjans de 
comunicació. 
 

Disposar d’una 
base de dades 
sistematitzada i el 
més completa 
possible. 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV 

Mailing i base de 
dades 

Acció 1.2.2. 
Elaborar i presentar 
a NOVACT un pla 
d’acció 
comunicatiu 
concret i 
calendaritzat 
 

Sistematitzar i 
consensuar el pla 
de comunicació 
d’OPEV dins de 
NOVACT 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV,   
Personal de 
NOVACT treballant 
en altres àrees  de 
treball 
Membres del 
consell i sòcies,  
 

Pla de comunicació 
i acte de 
presentació 

Acció 1.3.1. 
Elaborar petits 
newletter en anglès 
i francès 
actualitzant els 
temes d’OPEV i 
amb notícies de les 
entitats vinculades 
a OPEV 
 

Mantenir 
informades i 
vinculades les 
representacions 
mediterrànies 
d’OPEV  i les seves 
sòcies 

Personal de 
NOVACT treballant 
en altres àrees  de 
treball 
 

Newsletter breu 
mensual  

Acció 1.2.3. 
Formació en el pla 
comunicatiu i els 
instruments 
comunicatius al 
personal de 

Capacitar el 
personal de 
NOVACT en el pla 
de comunicació 
d’OPEV 

Personal amb 
relació directa amb 
l’OPEV,   
Membres del 
consell i sòcies,  
 

Formació interna 
presencial 
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NOVACT 
 
Acció 1.3.2 
Formació en línia 
per al personal de 
NOVACT d’OPEV i 
de les seves 
entitats membres 
 

Capacitar les 
representacions 
mediterrànies 
d’OPEV  en el pla 
de comunicació 
d’OPEV 
 
 

Personal de 
NOVACT treballant 
en altres àrees  de 
treball 
 

Formació interna 
en línia 

Acció 1.3.3 
Intercanvi regular 
informatiu en 
matèria de VE i 
PVE entre les seus 
mediterrànies 
d’OPEV 
 

Intercanviar la 
informació de les 
seus mediterrànies  
per l’OPEV 

Personal de 
NOVACT treballant 
en altres àrees  de 
treball 
 

Mails 
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Objectius comunicatius externs 
 
 Objectiu general 2 Comunicació externa: Difondre els continguts 
l’OPEV, sensibilitzar i mobilitzar la ciutadania i incidir institucionalment en els 
criteris de la prevenció de l’extremisme violent.  
  
-‐ Objectiu específic 2.1 Incrementar el nivel d’incidència institucional 
d’OPEV a Barcelona, Catalunya i a l’Estat Espanyol i a les seus on NOVACT hi té 
una presencia de l’OPEV (Jordània, Tunisia) 
-‐ Objectiu específic 2.2: Sensibilitzar a la ciutadania i activar-la  en la 
implicació del treball en PVE d’OPEV a Barcelona, Catalunya i a l’Estat Espanyol i 
a les seus on NOVACT hi té una presencia de l’OPEV (Jordània, Tunisia) 
-‐ Objectiu específic 2.3: Incrementar la presència mediàtica de l’OPEV i els 
seus objectius a Barcelona, Catalunya i a l’Estat Espanyol i a les seus on 
NOVACT hi té una presencia de l’OPEV (Jordània, Tunisia) 
  
 
 
 
Els canals de comunicació interna (segons els objectius externs) 
 
Objectius i accions 
 
 Objectiu 2.1 

Incidència 
Objectiu 2.2 
Mobil itzar 
ciutadania 

Objectiu 2.3 
Mitjans 

A la ciutat de Barcelona 
 
Public 1 Ciutadania 
general dels 
Districtes de 
Barcelona: 

 Acció 2.2.1 
Xerrades de ciutat 
o districte de 
presentació de 
l’OPEV 

 

  Acció 2.2.2 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 
facilitant que siguin 
xarxes 
col·laboratives per 
al debat  amb la 
ciutadania.  

 

Public 2 Persones 
líders o 
dinamitzadores als 
districtes 

 Acció 2.2.3 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
dinamitzadores 

 

  Acció 2.2.4 
Incorporació de les 
persones 
dinamitzadores en 
fòrums de debats i 
intercanvi de 
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comunicació de les 
xarxes socials de 
l’OPEV 

Public 3 Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV 

 Acció 2.2.5 
Formació a les 
entitats sobre 
temes de PVE per 
aconseguir la seva 
implicació a l’OPEV 

 

  Acció 2.2.6 Crear 
una xarxa municipal 
d’OPEV a nivell de 
districtes  amb el 
suport de les 
xarxes socials i 
reunions 
periòdiques.  

 

Public 4 Entitats de 
la ciutadania de 
barri, de drets 
humans, 
comunicació i 
temes socials 

Acció 2.1.1 
Contactes 
individuals amb 
entitats de 
Barcelona o en 
presentacions de 
l’OPEV per 
districtes  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència del seu 
entorn 

Acció 2.2.7 
Trobades 
individuals o 
presentacions amb 
entitats de 
Barcelona o en 
presentacions de 
l’OPEV per 
districtes pel 
coneixement i la 
seva implicació en 
l’OPEV 

 

Public 5 Partits 
polítics o sindicats 

Acció 2.1.2 
Trobades amb  
Partits polítics o 
sindicats per 
aconseguir la seva 
comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

  

Public 6 
Responsables 
institucionals 
polítics 

Acció 2.1.3 
Trobades amb  
institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

  

Public 6 Entitats 
dedicades a temes 
de seguretat 

Acció 2.1.4 
Trobades i 
formacions a les 
forces de seguretat 
sobre l’anàlisi de 
l’extremisme 
violent des de la 
perspectiva de la 
prevenció 

  

Public 7 Mitjans 
alternatius (amb 
els qui hi ha 

  Acció 2.3.1 
Acordar amb els 
mitjans  (digitals, 
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aliances) i de ciutat en paper, 
blogueres, 
youtubers...) 
pròxims una xarxa 
de col·laboracions 
aportant recursos 
específics amb 
persones 
especialistes 

   Acció 2.3.2 
Preparar un dossier 
de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

Public 8 Mitjans de 
comunicació 
majoritaris 

  Acció 2.3.3 Tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 
dossier de material 
comunicació. 

A la resta de l’Estat Espanyol  (especialment Catalunya, Madrid o Extremadura) 
 
Public 1 Ciutadania 
general 

 Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

 

  Acció 2.2.9 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 
facilitant que siguin 
xarxes 
col·laboratives per 
al debat  amb la 
ciutadania. 

 

Public 2 Entitats de 
l’estat que han 
participat o són 
pròximes a l’OPEV   

 Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
dinamitzadores 

 

Public 3 Entitats 
socials de drets 
humans, 
comunicació i 
temes socials 

 Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV  

 

Public 4 Partits 
polítics o sindicats 

Acció 2.1.5 
Trobades amb  
Partits polítics o 
sindicats per 
aconseguir la seva 
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comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Public 5 
Responsables 
institucionals 
polítics 

Acció 2.1.6 
Trobades amb  
institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

  

Public 6 Mitjans 
alternatius  

  Acció 2.3.1 
Acordar amb els 
mitjans  (digitals, 
en paper, 
blogueres, 
youtubers...) 
pròxims una xarxa 
de col·laboracions 
aportant recursos 
específics amb 
persones 
especialistes 

   Acció 2.3.2 
Preparar un dossier 
de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

Public 7 Mitjans de 
comunicació 
majoritaris 

  Acció 2.3.3 Tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 
dossier de material 
comunicació. 

A altres països de la Mediterrània, especialment Jordània i Tunísia)  
 
Public 1 Ciutadania 
general 

 Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

 

  Acció 2.2.9 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 

 

Public 2 Entitats 
socials de drets 
humans, 
comunicació i 
temes socials 

 Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
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dinamitzadores 
Public 3 ONG 
nacionals o 
internacionals  

 Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

 

Public 4 
Organismes 
governamentals o 
multilaterals, i 
responsables 
institucionals 
polítics 

Acció 2.1.6 
Trobades amb  
institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

  

Public 5 Mitjans de 
comunicació 

  Acció 2.3.4 Traduir 
als idiomes locals el  
dossier de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

   Acció 2.3.4 A 
través dels OPEV 
mediterranis, tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 
dossier de material 
comunicació. 

 
 
Accions comunicatives i canals 
 
Acció Comunicativa Missatge Públic objectiu Canal de 

comunicació 
A la ciutat de Barcelona 
 
Acció 2.1.1 
Contactes 
individuals amb 
entitats de 
Barcelona o en 
presentacions de 
l’OPEV per 
districtes  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència del seu 
entorn 

Cercar complicitats 
a la societat civil  
tot cercant la seva 
implicació en 
incidència del seu 
entorn 

Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  

Mailing, trucades, 
reunions, web 

Acció 2.1.2 
Trobades amb  
Partits polítics o 
sindicats per 
aconseguir la seva 

Cercar complicitats 
dels Partits polítics 
o sindicats per 
aconseguir la seva 
comprensió sobre 

Partits polítics o 
sindicats 
 

Mailing, trucades, 
reunions, web 
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comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Acció 2.1.3 
Trobades amb  
institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

Cercar complicitats 
d’ institucions 
oficials per 
aconseguir la seva 
comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Responsables 
institucionals 
polítics 
 

Mailing, trucades, 
reunions, web 

Acció 2.1.4 
Trobades i 
formacions a les 
forces de seguretat 
sobre l’anàlisi de 
l’extremisme 
violent des de la 
perspectiva de la 
prevenció 

Introduir el model 
preventiu a les 
forces de seguretat 

Entitats dedicades 
a temes de 
seguretat (policia, 
mossos 
d’esquadra...) 
 

Mailing, trucades, 
reunions, web 

Acció 2.2.1 
Xerrades de ciutat 
o districte de 
presentació de 
l’OPEV 

Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general 
dels Districtes de 
Barcelona. 
Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes. 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  
 

Xerrades, web 

Acció 2.2.2 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 
facilitant que siguin 
xarxes 
col·laboratives per 
al debat  amb la 
ciutadania.  

Donar a conèixer 
l’OPEV com a 
instruments per 
Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general 
dels Districtes de 
Barcelona. 
Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes:. 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  

Material gràfic i 
imprès (fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria) 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
Videos i youtube 

Acció 2.2.3 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
dinamitzadores 

Cercar complicitats 
en persones 
expertes a la 
societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 

Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes. 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 

Xerrades, web 
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incidència a l’OPEV grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  

Acció 2.2.4 
Incorporació de les 
persones 
dinamitzadores en 
foros de debats i 
intercanvi de 
comunicació de les 
xarxes socials de 
l’OPEV 

Dinamitzar a 
persones expertes 
a la societat civil 
en debats a les 
xarxes socials 
sobre els temes de 
l’OPEV 

Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes. 
 

Xerrades, web 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
 

Acció 2.2.5 
Formació a les 
entitats sobre 
temes de PVE per 
lograr la seva 
implicació a l’OPEV 

Cercar complicitats 
a  les 
organitzacions de 
la societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència del seu 
entorn 

Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  
 

Xerrades, web 

Acció 2.2.6 Crear 
una xarxa municipal 
d’OPEV a nivell de 
districtes  amb el 
suport de les 
xarxes socials i 
reunions 
periòdiques.  

Consolidar les 
estratègies de 
l’OPEV a nivell local 
i de forma 
organitzada 

Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes. 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació 

Reunions 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
 

Acció 2.2.7 
Trobades 
individuals o 
presentacions a  
amb entitats de 
Barcelona o en 
presentacions de 
l’OPEV per 
districtes pel 
coneixement i la 
seva implicació en 
l’OPEV 

Cercar complicitats 
a  les 
organitzacions de 
la societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència del seu 
entorn 

Persones líders o 
dinamitzadores als 
districtes. 
Entitats de 
Barcelona que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació 

Reunions 
Mailing, trucades 
 

Acció 2.3.1 
Acordar amb els 
mitjans  (digitals, 
en paper, 
blogueres, 
youtubers...) 
pròxims una xarxa 
de col·laboracions 
aportant recursos 
específics amb 
persones 
especialistes 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans i 
complicitats 
mediàtiques 

Mitjans de 
comunicació 
alternatius  
 

Mailing 
Dossier de premsa 



PLA DE COMUNICACIÓ 

 
 

22 
 

 

Acció 2.3.2 
Preparar un dossier 
de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de 
comunicació 
alternatius  
Mitjans de 
comunicació 
majoritaris 
 

Mailing 
Dossier de premsa 

Acció 2.3.3 Tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 
dossier de material 
comunicació. 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de Mitjans 
de comunicació 
majoritaris 
 

Mailing 
Dossier de premsa 

A la resta de l’Estat Espanyol  (especialment Catalunya, Madrid o Extremadura) 
 
Acció 2.1.5 
Trobades amb  
Partits polítics o 
sindicats per lograr 
la seva comprensió 
sobre la 
importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Cercar complicitats 
dels Partits polítics 
o sindicats per 
lograr la seva 
comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Partits polítics o 
sindicats 
 

Mailing, trucades, 
reunions, web 

Acció 2.1.6 
Trobades amb  
institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

Cercar complicitats 
d’ institucions 
oficials per 
aconseguir la seva 
comprensió sobre 
la importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

Responsables 
institucionals 
polítics 
 

Mailing, trucades, 
reunions, web 

Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general  
Entitats que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  
 

Xerrades, web 

Acció 2.2.9 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 
facilitant que siguin 
xarxes 
col·laboratives per 
al debat  amb la 
ciutadania.  

Donar a conèixer 
l’OPEV com a 
instruments per 
Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE  

Ciutadania general  
Entitats que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  
Partits polítics o 
sindicats 
Responsables 

Material gràfic i 
imprès (fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria) 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
Videos i youtube 
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institucionals 
polítics 
Mitjans de 
comunicació 
alternatius  
Mitjans de 
comunicació 
majoritaris 
 

Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
dinamitzadores 

Cercar complicitats 
en persones 
expertes a la 
societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència a l’OPEV 

Entitats que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  

Xerrades, web 

Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV 

Cercar complicitats 
en persones 
expertes a la 
societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència a l’OPEV 

 
Entitats que 
formen part del 
grup pinyol de la 
OPEV   
Entitats de la 
ciutadania de barri, 
de drets humans, 
comunicació  

Xerrades, web 

Acció 2.3.1 
Acordar amb els 
mitjans  (digitals, 
en paper, 
blogueres, 
youtubers...) 
pròxims una xarxa 
de col·laboracions 
aportant recursos 
específics amb 
persones 
especialistes 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans i 
complicitats 
mediàtiques 

Mitjans de 
comunicació 
alternatius  
 

Mailing 
Dossier de premsa 

Acció 2.3.2 
Preparar un dossier 
de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de 
comunicació 
alternatius  
Mitjans de 
comunicació 
majoritaris 
 

Mailing 
Dossier de premsa 

Acció 2.3.3 Tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 
dossier de material 
comunicació. 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de Mitjans 
de comunicació 
majoritaris 
 

Mailing 
Dossier de premsa 

A altres països de la Mediterrània, especialment Jordània i Tunísia)  
 
Acció 2.1.6 
Trobades amb  

Cercar complicitats 
d’ institucions 

Responsables 
institucionals 

Mailing, trucades, 
reunions, web 
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institucions oficials 
per aconseguir la 
seva implicació en 
incloure la PVE en 
les seves polítiques 
i de promoure 
l’OPEV 

oficials per lograr la 
seva comprensió 
sobre la 
importància de la 
PVE i de promoure 
l’OPEV 

polítics 
 

Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general  
Entitats de la 
ciutadania, de drets 
humans, 
comunicació  
 

Xerrades, web 

Acció 2.2.9 Difusió 
per les xarxes 
socials i el web 
d’OPEV, així com 
vídeos pedagògics i 
materials impresos 

Donar a conèixer 
l’OPEV com a 
instruments per 
Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general  
Entitats de la 
ciutadania de drets 
humans, 
comunicació  
ONG nacionals o 
internacionals  
Responsables 
institucionals 
polítics 
Mitjans de 
comunicació  
 

Material gràfic i 
imprès (fulletó, 
targetons i flyers, 
dossier de 
presentació, 
memòria) 
Xarxes socials: 
facebook, youtube, 
twitter, telegram o 
instagram 
Videos i youtube 

Acció 2.2.10 
Formacions en 
temes vinculats a 
l’OPEV i selecció de 
líders i 
dinamitzadores 

Cercar complicitats 
en persones 
expertes a la 
societat civil  tot 
cercant la seva 
implicació en 
incidència a l’OPEV 

Entitats de la 
ciutadania de drets 
humans, 
comunicació  
ONG nacionals o 
internacionals  
  
 

Xerrades, web 

Acció 2.2.8 
Xerrades de 
presentació de 
l’OPEV 

Sensibilitzar a la 
ciutadania de la 
importància de la 
PVE 

Ciutadania general  
Entitats de la 
ciutadania de drets 
humans, 
comunicació  
ONG nacionals o 
internacionals  
 

Xerrades, web 

Acció 2.3.4 Traduir 
als idiomes locals el  
dossier de material 
comunicació  de 
clips de vídeo o 
recursos visuals i 
audiovisuals, escrit, 
gràfic, contactes 
per oferir des de la 
web o per 
contactes 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de 
comunicació  
 

Mailing 
Dossier de premsa 

Acció 2.3.4 A 
través dels OPEV 
mediterranis, tenir 
una relació 
continuada amb els 
mitjans i oferir el 

Cercar difusió dels 
missatges pels 
mitjans 

Mitjans de 
comunicació  
 

Mailing 
Dossier de premsa 
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dossier de material 
comunicació. 
 
 

Altres aspectes 
 

Identitat gràfica, to, missatge 
 
Identitat gràfica 
La identitat de la comunicació ha de partir del fet que de l’OPEV: 
 

-‐ és un observatori que tracta un tema de gran relleu i amb una important 
activitat de recerca acadèmica  

-‐ alhora que han d’aconseguir sinèrgies per una gran diversitat de cultures 
per tota la Mediterrània i Europa  

-‐ i cal que les organitzacions de la societat civil facin seus els seus 
missatges i els activin creant grups de treball 
 
 

 
Missatge  
L’OPEV ha de construir el missatge que és una entitat col·laborativa que es 
construeix des de l’establiment de la xarxa de la societat civil a la Mediterrània. 
Això és una de les idees més complexes de captar: és habitual que el públic 
esperi que li aporta l’OPEV (o els diversos OPEVs), i no com pot contribuir al 
desenvolupament dels OPEVs, assimilant missatges sobre solucions a la 
prevenció de totes les formes d’extremisme violent. Cal fer entendre el 
missatge de l’OPEV com un projecte que es construeix en xarxa.  
 
 
To  
Segons els tres elements que defineixen la identitat gràfica podem definir la 
triple combinació pel to:  
 

-‐ ha de tenir una certa formalitat ( és un observatori amb activitat de 
recerca) 

-‐ ha de tenir un to multicultural (diversitat de cultures per tota la 
Mediterrània i Europa) 

-‐ hi ha d’haver una informalitat relativa  que inciti a la participació  (les 
organitzacions de la societat civil han de fer seus els missatges).  

 
 
 
 

Seguretat digital 
 
S’elaboraran uns protocols de seguretat digital que es basaran en els següents 
principis 
 

• 1. Protegir l’ordinador de programari maliciós (malware) i pirates 
informàtics (hackers) 
• 2. Protegir la informació d'amenaces físiques 
• 3. Crear i mantenir contrasenyes segures 
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• 4. Protegir els arxius sensibles a l’ordinador 
• 5. Recuperar LA informació perduda 
• 6. Destruir informació sensible 
• 7. Mantenir privada comunicació a Internet 
• 8. Mantenir-se en l'anonimat i evadir la censura a Internet 
• 9. Protegir-te a tu mateix i als teus dades quan fas servir llocs de xarxes 
socials 
• 10. Utilitzar els telèfons mòbils de la manera més segura possible 
• 11. Utilitzar els telèfons intel·ligents de la manera més segura possible 

 


