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DEBATS DEL CONGRÉS
La comunicació, factor estratègic de lacció sindical
Comunicat, web, correu electrònic, cartell, circular
interna, bloc, roda de premsa, campanya, butlletí
digital, espot, article d'opinió, ciberactivisme, fulletó,
convocatòria, màrqueting viral, SMS, canal audiovi
sual, revista, facebook

Xarxa. Comunicació. Imatge
La nostra organització és allò que comunica. La
seva imatge pública la creem cada dia amb el que
fem i el que no fem, el que diem i el que ometem,
els mitjans que emprem i els espais on apareixem.
Som el que els altres perceben de nosaltres. Així
doncs, no hauríem d'intentar que percebin el que
realment som... o volem ser?
Tal com diu el títol d'aquesta jornada, la
comunicació ha de ser un factor estratègic en la
planificació de la nostra acció sindical, indispensable
per aconseguir plenament els nostres objectius. I
del conjunt de canals de què disposem avui dia,
és impensable no ser presents a Internet. L'espai
digital ens ofereix unes possibilitats comunicatives
que no podem desaprofitar: arribar a molta més
gent, de manera ràpida i sense intermediaris;
compartir informació, participar i integrar-nos en
diferents xarxes socials; inventar formats de lluita
sindical innovadors i accedir a públics joves i
d'entrada reticents al món sindical. Nous canals i
eines que ens poden fer recuperar protagonisme
i lideratge social.

Sindicalisme és comunicació.

10.00 h Conferència inaugural: Sindicats i
comunicació en temps de crisi
Antoni Gutiérrez-Rubí
11.00 h Pausa i cafè
11.15 h Presentació auditoria: Imatge de la UGT
de Catalunya a la xarxa
12.30 h Taula debat: Mitjans de comunicació i
conflicte laboral
Ponents:
Eduard Magallón, periodista de La Vanguardia
Anna Diloy, directora de Tinkle Barcelona
(consultora de comunicació per a empreses)
Miguel Ángel Escobar, director de comunicació de
la UGT de Catalunya
13.45 h Cloenda
Frederic Monell, vicesecretari general de la UGT
de Catalunya

