
 

ZW núm 211. Recomanació d’enllaços al servei de la reflexió i l’acció política i social 
realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 
 

 
http://www.seminaripropaganda.com/  

 

Propaganda. El seminari de la comunicació institucional. 

Amb aquest nom –Propaganda- els organitzadors volen fer un homenatge al comissari 

de la Propaganda de la Generalitat de Catalunya durant la República, Jaume 

Miravitlles. 

 

El seminari, que tindrà lloc a Roses (Teatre Municipal) el dies 7 i 8 de maig, analitzarà 

com estan comunicant les institucions públiques i privades i quines són les noves 

formes de comunicació institucional. 

Concebut com un punt de trobada i referència per a totes aquelles persones que es 

dediquen a comunicar una institució, el seminari es dirigeix especialment a: directors 

de comunicació, periodistes, publicistes, responsables polítics, consultors polítics, 

dissenyadors, etc. 

 

El programa contempla des dels orígens de la propaganda a temes com els límits de 

la comunicació institucional, la creativitat i les noves maneres de comunicar la 

institució, la diplomàcia i les relacions públiques, la marca institucional o la nova 

manera de relacionar-nos amb la ciutadania. 

Els ponents que participen en el seminari són Ignacio Ramonet, Xavier Oliver, Daniel 

Ureña, Jaume Duch, Víctor Curto, Toni Puig, Jordi Fortuny, Marçal Moliné i jo mateix, 

que desenvoluparé la ponència amb el títol: Noves maneres de comunicar la 

institució. 

Es pot fer ja la inscripció a través de diferents canals.  

Organitzen el seminari l’Ajuntament de Roses i el Centre Català d’Anàlisi i Informació 

Internacional (CCAAII), amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la col·laboració 

de diferents associacions i institucions. 

 

ZV (Zona Vídeo). Canal Llull TV. L’Institut Ramon Llull impulsat pels governs català, 

balear i andorrà -amb l’objectiu de promocionar la llengua i la cultura catalana a 

l’exterior- ha inaugurat aquest canal de televisió per internet que oferirà emissions 

d’actes en directe, programes culturals de les televisions públiques de llengua 

catalana, programes propis de l’Institut, etc. 

 


