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Sis mesos vista
Curt termini:

Vincles existents a reforçar, 
buscar i interpel·lar target 
nou

Sis mesos vista
Curt termini:

Dinàmiques internes, codis, 
discurs

Un any vista
Mig termini:

Consolidació, auto-retrat, 
homogeneïtat

 

Més d'un any
Llarg termini:

Continuïtat: què volem
mantenir?

Un any vista
Mitjà termini:

Fidelització del nou target; on 
busquem referencialitat?

Més d'un any
Llarg termini:

Quin espai ocupem? Quin espai 
busquem ocupar?

OBJECTIUS

INTERNS

EXTERNS



FETS I FITES I

01 02

Establir el mateix llenguatge a 
totes –v.gr. Servicio 
Comunitario: quan parlem en 
català traduïm el nom? Com ho 
traduïm? Si traduïm SC, la 
resta de projectes també els 
traduïm?-  
Parlar el mateix llenguatge, 
que no el mateix idioma.

Resums de programes
Currículums de l'equip

És important que totes les 
publicacions siguin homogènies.
Llenguatge

Extensió, detall, 
desenvolupament:

Aprofitar els debats del 
moment  
Citar tuits d’allò al que 
participem amb el nostre 
propi comentari².

Discurs:
Publicació setmanal. Fixa, la 
podem acordar la setmana 
anterior. Per fer difusió dels 
programes/publicacions. 
Podem dedicar un tema al 
mes i cada setmana pujar 
continguts al respecte. 
Format: fil i tuits citats¹. 

Objectius interns a curt termini

¹ Annex I
² Ens posicionarà com agents centrals de la institució amb la que 
interactuem.



FETS I FITES II

01 02
 A les xarxes socials dels 
programes, els hi donarem una 
línia estètica diferenciada però 
integrada dins la línia gràfica
d’Episteme.
Exemple. Fent-nos respectar: 
té color “propi”, però les 
publicacions incorporen
formats similars als 
d’Episteme, integren el verd.
Són fàcils de relacionar amb 
l'entitat.

Productes propis:

Així, quan en fem difusió, s’entén 
que es troben dins l'oferta 
d'Episteme.

És capital trobar una manera 
d’expressar-nos que no 
difereixi entre publicació i 
publicació. 
Tot i que la diversitat 
evidencia que Episteme no és 
una sola persona, hem de 
trobar l'equilibri entre la 
diversitat i la integració. 

Forma de comunicar: 

Que Episteme sigui un sol cos amb 
diferents parts interconnectades. 

Objectius interns a mig termini

Hauriem de poder definir els valors principals, línies d’investigació, 
programes propis i entitats afins amb una ullada a les xarxes socials.



FETS I FITES III

01

Què ens agrada
Què ha funcionat
Què hem de canviar
Què no volem que formi part de la nostra imatge

Amb la imatge generada durant el curt i el mig termini, podrem 
decidir.

Així, establirem una tendència que ens durà a generar una 
empremta pròpia d'Episteme a la web.

Objectius interns a llarg termini

Hauriem de poder definir els valors principals, línies d’investigació, 
programes propis i entitats afins amb una ullada a les xarxes socials.



01

02

Amb quines entitats tenim vincles 
actualment? 
De quin àmbit són? 
MMC: Amb quins mitjans de 
comunicació hem interactuat? 
Institucions: Quina relació tenim amb 
elles? Ens considerem un agent central 
en la seva activitat? Com se’ns 
interpel·la?  

Vincles actuals³

Hi ha entitats amb les que volem 
evidenciar interacció? 
De quin àmbit són? Com ens hi 
podem apropar? 
MMC: volem obrir-nos a nous MMC? 
Hi podem interactuar?  
Institucions: Hem de poder ser llegits
a les nostres xxss com agents 
centrals en l’activitat de les 
institucions amb les que treballem.  

Target al que volem interpel·lar: 

Objectius externs a curt 
termini

FETS I FITES IV

³Annex II



01

01

Potenciar discursos que ens permetin 
establir els vincles
Fixar un calendari de dates destacades
Introduir-nos als debats socials amb 
els MMC que considerem afins

Establir una comunicació fluïda amb les 
entitats que haguem escollit durant el curt
termini.

Amb qui ens hem relacionat?
Quin espai hem ocupat en la nostra 
interacció?

Mapeig de les interaccions d'Episteme:

  

Objectius externs a mig 
termini

FETS I FITES V

Objectius externs a llarg 
termini



ANNEXOS 

Annex I

Setmana 1: Durant el #Mundial2022, les apostes esportives 
s’han disparat (insertar dades). Parlem d’apostes en línia” (Fil 
amb allò que ens sembli interessant destacar) + imatge si 
s’escau 

Setmana 2: Citar el fil 1 i desenvolupar, per exemple, en clau de 
joventut. 

Setmana 3: Citar fil 1 i desenvolupar en clau de gènere. 

Setmana 4: Citar fil 1, idees força -resum d’allò que ha tingut 
millor acollida- i alguna frase “ganxo” com a conclusió.  

El tema del moment (desembre 2022): El mundial de futbol. Com 
ho vinculem a les investigacions d’Episteme? 

 
Ludomorfina

 

  



Àmbit
Nom de la organització o la 
institució

Hi hem 
col·laborat?
(On?)

Vincle
Vincle a 
assolir

Drogues  Sí Baix  

Joc  No Mitjà  

Joventut  Sí Mitjà  

Gènere  No Alt  

Racisme  Sí Referent  

Prevenció  No Ídol  

Salut  No Cap  

Annex II
A la taula de vincles hauriem de classificar les entitats per àmbit,
per facilitar les interaccions amb aquestes segons els dies
destacats al calendari o segons algunes de les nostres
publicacions. 

Cap, baix, mitjà i alt són formes per parlar dels vincles que són
recíprocs. 
Referent es refereix a una relació vertical on Episteme és referència per
l'entitat amb la que es relaciona, Episteme com a agent central.
ídol pretén explicar la relació inversa, l'altra entitat és referent per
Episteme. 

Vincles: 


