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1. La universalització de la gestió de les eines d'Internet

Abans, la gestió de les eines d'Internet eren complicades perquè es necessitava d'un coneixement 
elevat. Per tant, només les persones amb poder i recursos que podien disposar dels professionals 
necessaris tenien el monopoli de la veu a Internet. En el moment en què els processos de gestió es 
simplifiquen  (pàgines webs a través de wordpress, blogs...) i sorgeixen noves eines  en les quals 
tothom hi pot participar  (facebook, twitter...),  la veu a Internet es democratitza. Aquest espai va 
ser vist per les organitzacions com una oportunitat per transmetre el seus missatge a molta gent i 
obtenir recursos. A llavors la majoria de les organitzacions s'hi van abocar, i avui, posseeixen d'un 
parc tecnològic elevat.

Però aquest increment del parc tecnològic no implica una millora de la capacitat comunicativa de 
les organitzacions. 

 

Quins són els errors més comuns en l'ús d'aquestes noves tecnologies?

• No pensem en els propòsits comunicatius. 
• No cerquem els canals adequats.
• Dirigim el missatge a tothom.
• Hem emprat les eines d'Internet com a altaveu dels nostres actes, opinions... i no ens hem 

preocupat realment per obtenir un feedback. 

Una organització gran va comprar mòbils a tots els seus professionals. L'únic ús que en 
feien era per rebre les convocatòries de reunions i d'altres activitats de l'organització. 
Aquest és un cas d'infrautilització de la tecnologia. 

Quan cerquem un professional a fi que ens realitzi una tasca, tendim a cercar-lo a 
través de canals dirigits a públics més o menys general (per exemple hacesfalta.org). 
En canvi, no empram eines com linkedin (xarxa social de professionals), que ens 
permet fer una rercerca individualitzada i trobar persones adients per al càrrec.  

En una campanya ecologista, no tota la població està interessada en el medi ambient, 
per la qual cosa s'han de cercar els canals de comunicació o el segment de població a 
través dels quals el missatge pugui arribar de manera efectiva. Després, podem fer 
una recerca d'individus que considerem que tinguin uns interessos similars als nostres 
i contactar personalment amb ells per tal que participin en el nostre projecte.  



2. La bidireccionalitat de les eines 2.0

Hem d'entendre  les  eines  2.0  com una  xarxa  formada  per  nodes,  els  quals  poden jugar  tres 
funcions: 

• Emissor (el qui envia el missatge).
• Receptor (el qui rep el missatge).
• Transmissor (el qui reenvia els missatges).

Cada node no és igual, sinó que es diferencien per:
 

• El número de contactes que tenen (quantitat).
• El reconeixement per part dels seus contactes de la validesa dels seus missatges (qualitat). 

A més número de contactes i a més reconeixement de l'emissor, el missatge es difondrà millor. 

Aquestes noves eines 2.0 que posen en contactes diferents usuaris, poden generar una comunitat. 
En un primer moment, els lligams que s'estableixen són febles, però poden esdevenir fortes si es 
produeix un interès recíproc. Les relacions fortes són les que interessen més a una organització, ja 
que existeix una identificació de la persona amb els valors de l'organització i un compromís. Ara bé,  
no s'han de menystenir les relacions febles perquè poden ser útils per a diferents propòsits.

3. El divorci entre entitats i ciutadania

En els darrers anys hem vist com han crescut les mobilitzacions ciutadanes al carrer organitzades 
pels mateixos ciutadans (com el 15-M). En canvi, ens trobem que bastantes ONL els manca base 
social. Com s'explica? Per una banda, les associacions s'han desentès de la ciutadania perquè no 
necessitaven  del  seus  recursos.  Era  més  fàcil  acudir  a  l'administració  pública  o  als  bancs  per 
aconseguir finançament que a la ciutadania. Per això, entre fomentar els vincles de la base social  
amb l'associació o fer els papers necessaris per demanar finançament, preferien dedicar-se en 
aquesta segona tasca. Ara que ens hem adonat de la importància de la ciutadania, aquesta en 
recel·la i ha après a auto-organitzar-se. 

Per altra banda, les eines 2.0 permeten una comunicació i una resposta ràpida davant els fets de la 
realitat, mentre que la presa de decisions de les organitzacions és lenta. Aquest fet genera que les 
associacions no es posicionin, el que comporta una menor capacitat d'influència. 

 Un periodista famós d'un mitjà de comunicació va tenir una actitud menyspreativa 
cap a la dignitat dels sense sostre. Ràpidament, la ciutadania va criticar a través de les 
xarxes socials l'actitud del periodista i demanava responsabilitats. La reacció 
ciutadana va obligar al mitjà de comunicació i al periodista a respondre 
immediatament de la seva actitud. En canvi, les organitzacions d'assistència social, 
que són les que haurien de vetllar pels drets de les persones, no van saber intervenir 
en aquest procés.  

En les campanyes de crowfunding, és una bona manera de generar lligams febles 
perquè saps les persones que han aportat recursos i tens els seus contactes. A partir 
d'una recerca de les característiques d'aquestes persones, et pots posar en contacte 
amb el perfil d'aquelles que t'interessen i propiciar que esdevengui una relació forta.  



4. Com les associacions han d'emprar les eines 2.0

Així doncs, les eines 2.0 esdevenen un espai comunicatiu potent, en les quals les organitzacions hi 
han de prendre part. Però, per tal  que aquestes eines siguin efectives per als propòsits de les  
organitzacions, cal que ens replantegem la manera d'emprar-les. A continuació s'exposen alguns 
dels punts a tenir en compte: 

• Hem de deixar d'emprar les eines 2.0 com a altaveu i fomentar les relacions horitzontals. 
Per una banda, hem de saber aprofitar “l'exhibicionisme” de la xarxa per escoltar, veure les 
opinions de la gent, les reaccions... Per altra banda, hem de generar estructures internes 
més lliures, on la base social pugui dir el que pensa o proposar activitats. Aquesta actitud 
genera confiança i sentit de pertinença. 

• S'han de fer coses que la gent esperi i permeti la seva implicació.
• Els nostres millors representants són les persones del nostre voltant. Els missatges són més 

efectius si es transmeten entre persones que es coneixen que no a través d'un logotip o 
d'un president. Això no significa que la base social hagi de parlar en nom de l'organització. 
És la seva opinió personal, que contribueix a sensibilitzar a la població sobre la causa en la 
qual una organització hi treballa i que, per tant, després serà més fàcil per aquesta incidir-
hi. 

• Hem de recolzar les iniciatives ciutadanes per convergir esforços. No hem d'esperar a que 
els ciutadans vinguin i s'integrin a nosaltres, sinó que hem d'anar a cercar-los i oferir-nos a 
col·laborar  en  un  pla  d'igualtat.  D'aquesta  manera,  aquests  mostraran  més  interès  per 
nosaltres i, potser,  es prestaran a participar. 

• Promoure una xarxa de treball entre entitats. 
• Les nostres accions han de ser coherents amb el nostre missatge.
• Les eines 2.0 canvien constantment segons les modes de la població. Per això és positiu 

experimentar amb diferents eines, però no pot ser una constant.
• Hem  de  saber  vendre  els  projectes,  de  manera  que  sigui  vist  per  la  població  com  a 

interessant o necessari. A més, s'ha d'aconseguir que tengui una transcendència més enllà 
del projecte en sí, de manera que pugui ser aprofitat per altres entitats. 

És freqüent que, en l'avaluació d'un projecte o d'una situació, la junta faci el seu propi 
dictamen. Aquesta no és una bona actitud, ja que no obtenim informació valuosa en 
no fer cap tipus de consulta, alhora que no propiciam que es generin vincles de 
pertinença 


