
 
 
  

Objectius i funcionament del grup de premsa i 
comunicació 

 
 
L’objectiu de l'activitat de comunicació de Federalistes d'Esquerres serà que 
l'associació prengui postura de cara als seus diferents públics objectius, tant 
interns (els socis) com externs (la societat catalana i espanyola). 
El grup de comunicació s'encarregarà de tirar endavant les estratègies de 
comunicació que es vagin articulant a través de les diferents eines disponibles. 
Beatriz Silva exerceix les funcions de coordinació entre els actuals integrants 
del grup i amb les persones que col·laboren i que s'han integrat en les diverses 
tasques de comunicació. 
 
Funcionament. Els membres del grup de comunicació funcionen com un 
consell de redacció: es reparteixen les funcions i discuteixen sobre aquelles 
qüestions (articles o notícies) sobre els quals hi ha dubtes. S'intenta en tot 
moment buscar la pluralitat de veus dins de l'esquerra i del federalisme. Els 
membres del grup seleccionen els articles i temes per difondre tant en les 
xarxes socials com a la web de l'associació. També s'encarreguen del 
funcionament del blog i de la relació amb els mitjans de comunicació i del 
treball en les xarxes socials. El grup de comunicació accepta propostes 
d'articles per a ser inclosos en la difusió en el cas que ho cregui convenient.  
 
Temes. La difusió de l'associació se centra fonamentalment en aquells temes 
que tenen a veure amb el federalisme, reforma constitucional, regeneració de 
democràtica, defensa de l'Estat de Benestar i Europeisme. S'intenta posar 
l'accent en la difusió d'articles publicats pels membres de l'associació com una 
forma de donar veu a Fed a través de la seva presència constant i destacada 
en els principals diaris i emissores però al mateix temps plural i transversal. 
 
 
 
EINES DE COMUNICACIÓ  
 
 
Web  
 
La informació que es penja a la web s'organitza sobre la base de pestanyes. La 
pàgina d'inici de la Web conté el més destacat de cada un dels apartats i 



s'introduiran elements visuals (fonamentalment rostres i vídeos) per fer-la més 
atractiva. Hi ha una secció d'agenda per promocionar actes propis o aliens 
relacionats amb el federalisme i la reforma constitucional. Sota la pestanya 
"actualitat" hi ha diverses opcions i sota elles un tipus específic de contingut. 
 
Noticies. Aquest apartat recull aquelles peces que es publiquen en els mitjans 
que no són d'opinió però si informacions sobre federalisme, reforma 
constitucional, regeneració democràtica, defensa de l'Estat del benestar i 
Europeisme. També notícies de Fd'E com convocatòries d'actes o 
esdeveniments que es volen promoure. 
 
Fed als mitjans. Articles d'opinió publicats en mitjans aliens i signats per 
membres de l'associació, referits a federalisme, reforma constitucional, 
regeneració democràtica, defensa de l'Estat del benestar i Europeisme. 
 
Mitjans. Articles d'opinió publicats en premsa per persones alienes a 
l'associació referits també a federalisme, reforma constitucional, regeneració 
democràtica, defensa de l'Estat del benestar i europeisme, i que defensin 
postures compartides des Fed. 
 
Materials de debat. Articles d'opinió publicats en premsa per persones alienes a 
l'associació referits també a federalisme, reforma constitucional, regeneració 
democràtica, defensa de l'Estat del benestar i europeisme, que defensin 
posicions diferents i fins i tot oposades a les de l'associació però que tinguin un 
nivell intel·lectual o un enfocament interessant que incitin a la reflexió i el debat. 
Aquests articles es penjaran amb un text d'introducció per deixar constància la 
raó per la qual fem difusió d'un text amb el qual no compartim el punt de vista. 
 
Espai federalista. És un espai dins del web per donar cabuda tant als 
comentaris dels socis com articles que siguin proposats per aquests i que no 
tinguin cabuda en el Bloc Esquerra sense Fronteres. En aquesta secció s'inclou 
un apartat de blocs amics, amb links als blogs de socis que així ho sol·licitin i 
que hagin passat una avaluació prèvia. No es donarà espai a res que no hagi 
estat validat pels responsables de grup de comunicació. 
 
Blog Esquerra sense fronteres. Articles escrits especialment per a aquest 
espai per membres destacats de Fd'E o per persones especialment convidades 
a escriure que pel seu perfil ajuden a la imatge i la projecció dels valors que 
promou l'associació. L'objectiu del bloc és aconseguir la major pluralitat 
possible i prioritzar la qualitat dels textos perquè sigui un aparador ideològic de 
l'associació. El bloc aspira a ser un mitjà de referència que sigui recollit per 
altres mitjans digitals per arribar al major nombre de persones. Inclou també 
entrevistes sobre federalisme a personatges destacats tant nacionals com 
internacionals com Javier Pérez Royo, Ramon Máiz, Eugenio Scalfari i 
Stéphane Dion. L'entrada al blog des de la web es realitza directament des de 
la pàgina d'inici. 
 
Newsletter. Conté els últims sis articles dels apartats dels mitjans i d'Esquerra 
sense fronteres per donar prioritat a aquests continguts.  
 



Canal de Youtube. Reuneix els principals vídeos de Fed i s'inclou en la pàgina 
d'inici del web una pestanya que permet accedir directament. 
 
Facebook. Recull preferentment, articles i notícies que tenen a veure amb els 
fins de l'associació: federalisme, reforma constitucional, regeneració 
democràtica, defensa de l'Estat del benestar i europeisme tot i que, segons el 
context, s'amplia a algun altre tema que tingui relació amb els anteriors . Els 
continguts principals del web i del blog es reprodueixen també a Facebook per 
potenciar la seva lectura. 
 
Twitter. Igual que Facebook, s'usa per difondre articles i informacions que 
tinguin a veure amb el federalisme, reforma constitucional, regeneració 
democràtica, defensa de l'Estat del benestar i europeisme encara que, pel seu 
caràcter específic, pot obrir-se a altres temes que tenen relació amb els 
anteriors i sempre segons els requeriments del moment. Cal tenir molt en 
compte que Twitter és també un instrument d'interacció i controvèrsia molt 
vinculat al moment i en l'actualitat. 


