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Part de les dades que aquí presentem són del projecte: 
“Comunicar en situaciones de emergencia. Herramientas 2.0 y nuevos g y

protocolos en la gestión eficiente de la comunicación”.



CASOS ESTUDIATS

Les propostes venen de lluny amb diferents casos estudiatsLes propostes venen de lluny amb diferents casos estudiats

Prestige (2002)Prestige (2002)

Atemptats a Atocha (2004)

Esfondrament del Carmel (2005) 

Grip Aviar (2009)

Ébola (25/06/2014- 02/12/2014)

Fuita a Igualada (12/02/2015- 16/02/2015)

Germanwings (24/03/2015- 22/07/2015) 



PROPOSTES (unes idees prèvies)

• Els nous (i els vells) mitjans han de ser vistos com una

PROPOSTES (unes idees prèvies)

oportunitat, no com un problema. 

• L’administracióadministració amb el Social Media ja no només és 
dipositària de la informació, també és emissoraés emissora! 

• Els mitjans de comunicació convencionals lluiten per ser 
l iels primers.

L’ i ió úbli i di j i à i• L’opinió pública continua accedint majoritàriament a 
l’espai públic mitjançant la ràdio, la premsa, la televisió, 
però cada vegada més interactuant amb els nousperò cada vegada més interactuant amb els nous 
mitjans.



PROPOSTES (unes idees prèvies)

• Al costat dels mitjans de comunicació denominats
" i l " l it l àdi l"convencionals" com la premsa escrita, la ràdio o la
televisió, la World Wide Web, el 2.0 i, sobretot, la
telefonia mòbil (Smartphone) prenen un protagonismetelefonia mòbil (Smartphone) prenen un protagonisme
central en l'ecosistema de la comunicació social.



PROPOSTES DE MILLORA PER A L’EXCERCICIPROPOSTES DE MILLORA PER A L EXCERCICI 
PROFESSIONAL

1.- Generals: aplicables a tots els casos1. Generals: aplicables a tots els casos

2.- Operatives: per a Community2. Operatives: per a Community 
Managers

3.- Deontològiques: a tenir en compte 
des de l’administració i els Mitjans dedes de l administració i els Mitjans de 
Comunicació



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Primera Recomanació 

Recomanació Actors institucionals Actors mediàtics

És aconsellable informar 
sempre des de perfils “vius” perfils “vius” 
i nono crear comptes ad hocad hoc o

Es recomana que, 
encara que el mitjà 
tingui més d'un perfil

Generals Perfils i 
Seguidors

i nono crear comptes ad hocad hoc o 
monotemàtics. Aquests 
últims comptes dificulten 

tingui més d un perfil 
en xarxes (p. ex. 
“Política”, “Societat” o 

que mitjans i ciutadans 
trobin la informació.

uns altres) utilitzi el 
perfil genèricperfil genèric, té més 
seguidorsseguidors.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Segona Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics
Generals

Actualització

És necessari que els actors 
mantinguin des d'un mateix 

L'actualització ha de ser 
sempre amb dades dades Actualització g

perfil les informacions de 
forma regular (establir una 

li ióli ió f ió

p
fidedignes fidedignes que 
provinguin de fonts 

d U étemporalitzaciótemporalització en funció 
de cada crisi).

contrastades. Un excés 
d'actualització 
comporta errors greus i p g
desinterès pel perfil.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Tercera Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Generals Llenguatge

Evitar un llenguatge tècnic llenguatge tècnic 
o en el seu defecte explicar‐

Utilitzar un lèxic 
entendible, de fàcil de fàcil Generals Llenguatge p

ho. Fugir d'ambigüitats,
imprecisions i expressions 

i f i l

interpretació interpretació i evitar 
usar un to no concorde 
l l d lque puguin ferir la 

sensibilitat.
a la naturalesa de la 
crisi (p. ex. Sàtira).



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Quarta Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Monitorització

Crear amb diligència una 
etiquetaetiqueta que cohesioni la 

Han de monitorizar la 
xarxa per conèixer i 

Operatives

Monitorització
de xarxes 
socials

qq q
informació sobre 
l'emergència.

p
utilitzar a més de les 
seves, les etiquetes etiquetes 

d ld l

#QUECOHESIONI

creades per les creades per les 
institucions institucions que 
gestionen l'emergència.#QUECOHESIONI g g



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Cinquena Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Operatives Mencions

La menciómenció és una eina útil 
per viralizarviralizar les les 

És un recurs eficient 
citar mitjançant citar mitjançant Operatives Mencions p

informacionsinformacions. Permet 
connectar amb mitjans i 

i li l i i

j çj ç
mencions les fonts mencions les fonts 
d'informació en xarxes 

i lactors implicats en la crisi.  socials.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Sisena Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Operatives Multimèdia

Es recomana utilitzar 
contingut multimèdia contingut multimèdia per 

El contingut audiovisual contingut audiovisual 
facilita la compressió i Operatives Multimèdia gg p

ajudar a transmetre 
informació i pot servir als 
i j f

p
la difusió de la 
informació a les xarxes 

i lmitjans  coma font. socials. 



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Setena Recomanació 

R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Deontològi Víctimes i

Difondre el nombre de 
víctimes una vegada estanestan

Evitar especular Evitar especular amb el 
nombre de morts i amb Deontològi

ques 
Víctimes i 
ferits 

g
confirmadesconfirmades i facilitar les 
dades tan aviat com sigui

ibl E

possibles supervivents. 
No aventurar causes ni aventurar causes ni 
llilli d í ipossible. Es recomana

facilitar contactes 
d'assistència a les víctimes

llistes llistes de víctimes. 
Difondre els contactes 
d'assistència facilitats 

amb diligència. per les institucions.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Vuitena Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics

Deontològi Imatge i So

Facilitar documents gràfics gràfics 
informatiusinformatius i no 

Evitar l'ús de contingut
multimèdiamultimèdia que que puguipuguiDeontològi

ques 
Imatge i So 

propagandístics que 
compleixin amb els criteris 
d lò i

qq p gp g
causar dolor causar dolor o que 
vulneri el dret a l'honor
d l í ideontològics. de les víctimes.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Novena Recomanació 
R ió A t i tit i l A t diàtiRecomanació Actors institucionals Actors mediàtics
Deontològi
ques 

Fonts i 
Testimonis

Evitar la sobreactuació la sobreactuació i la 
temptació de ser 

Donar informació 
detallada, precisa i detallada, precisa i p

protagonistes, 
especialment la classe 

lí i

pp
veraçveraç. No utilitzar 
menors d'edat en les 
i f ipolítica. informacions.



PROPOSTES DE MILLORA PER A SOCIAL MEDIA  SOCIAL MEDIA  

Desena Recomanació 

Recomanació Actors institucionals Actors mediàtics
Deontològiq Actituds ContenirContenir les declaracions de  Centrar les informacions 
ues doldol oficial i reiterat. Fugir de 

les informacions 
propagandístiques Evitar i

en xarxes sobre 
l'emergència principal i 
no informacionsinformacionspropagandístiques. Evitar i 

combatre la difusió de 
“bulos”.

no informacions informacions 
imprecises imprecises o secundàries 
de l'emergència. g



PROPOSTES DE MILLORA PER A L’EXERCICIPROPOSTES DE MILLORA PER  A L’EXERCICI 
INFORMATIU I DEONTOLÒGIC  

Mitjans convencionals i SocialMitjans convencionals i Social MèdiaMèdiaMitjans convencionals  i Social Mitjans convencionals  i Social MèdiaMèdia

Administració Mitjans de comunicació
Requeriment Assumir l’assistència als  Prioritat les tasques de Prioritat les tasques de 
d’informació mitjans i als ciutadans amb 

un tracte diligent i igualitaritracte diligent i igualitari.

qq
l’emergència l’emergència i d’auxili a 
les víctimes



PROPOSTES DE MILLORA PER  A L’EXERCICI 
INFORMATIU I DEONTOLÒGICINFORMATIU I DEONTOLÒGIC  

Mitjans convencionals  i Social Mitjans convencionals  i Social MèdiaMèdia

Administració Mitjans de comunicació
Llenguatge No s’ha de permetre  Evitar 

l’ambigüitatambigüitat.
Cal facilitar la interpretació facilitar la interpretació de 
dades, indrets i termes 

l’espectacularització i 
l’especulació o 
conjectura Cal vigilar eltècnics.  conjectura. Cal vigilar el 
lèxic. Evitar frases fetes i 
adjectius que dramatitzinadjectius que dramatitzin. 



PROPOSTES DE MILLORA PER A L’EXERCICIPROPOSTES DE MILLORA PER  A L’EXERCICI 
INFORMATIU I DEONTOLÒGIC  

Mitjans convencionals i SocialMitjans convencionals i Social MèdiaMèdia

Administració Mitjans de comunicació

Mitjans convencionals  i Social Mitjans convencionals  i Social MèdiaMèdia

Administració Mitjans de comunicació
Imatges Vigilar‐ne la difusió, 

sobretot si hi ha víctimes o 
Vigilar la utilització del utilització del 
zoomzoom. Evitar efectes i 

ferits. recursos que facin 
espectacular un succés.

Evitar plansplans curtscurts de 
persones ferides, patint
o moribunds. 



PROPOSTES DE MILLORA PER A L’EXERCICIPROPOSTES DE MILLORA PER  A L’EXERCICI 
INFORMATIU I DEONTOLÒGIC  

Mitjans convencionals i SocialMitjans convencionals i Social MèdiaMèdiaMitjans convencionals  i Social Mitjans convencionals  i Social MèdiaMèdia

Administració Mitjans de comunicació
Dades sobre víctimes Facilitar les dades tan bon Informació provada i

punt es tenen.

Difondre el nombre de

precisa.

No aventuraraventurar relacionsrelacions
víctimes amb lala màximamàxima
exactitudexactitud possiblepossible.

dede víctimesvíctimes fins que no
són oficials.



Seguretat pública i new media
Facebook y Twitter

• TOTES LES FINESTRES = RELAT 



EXEMPLES 
La informació no ha de ser emocional

• La porpor és una emoció, mentre que el risc és un judici 
cognitiu que alerta de la possibilitat de perill.



1111--SS



1111--SS



ÉBOLA



GERMANWINGSGERMANWINGS



Comunicar en situaciones de emergencia. Herramientas 2.0 y nuevos 
t l l tió fi i t d l i ióprotocolos en la gestión eficiente de la comunicación .

• Dr. Carles Pont Sorribes. Investigador Principal

• Guillem Suau Investigador del projecte (UPF)• Guillem Suau‐ Investigador del projecte (UPF).

• Salvador Percaste‐ Professor i investigador del projecte (UPF). 

• Gemma Palà. Investigadora del projecte (UPF). 

• Ricard Gili‐ Professor associat (UPF).

• Albert Mercadé‐ Professor associat (UPF).

Finançat per 




