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La comunicació i la política són dos termes consubstancials. No tota l’activitat 
política és comunicació, però bona part d’ella no tindria sentit i no assoliria el seu 
objectiu sense el recurs de la comunicació. Per això, és fonamental portar a terme 
un projecte de comunicació adequat.  
Com encarem un projecte de comunicació? 
Primer cal analitzar l’entorn en què estem immersos  i planificar una estratègia.  
Nivell intern 
-Hem de fixar una meta: què volem ser, per què existim, en què creem 
-Cal fer un recompte dels nostres recursos tangibles (financers, físics, tecnològics, 
etc.) i els intangibles (els recursos humans, la creativitat, la imatge, la reputació), 
etc.  
Nivell extern 
Cal que analitzem l’entorn competitiu, quina imatge projecten la resta de partits, 
quins temes tracten, com es posicionen respecte als temes principals, etc. Però 
sobretot, cal que construïm escenaris polítics que ens permeten avançar-nos a allò 
que va a passar. Per aconseguir-ho compten amb eines com la següent: 
-Tipologia dels pols oposats: es construeix fixant els fenòmens més rellevants que 
preveiem que tindran lloc, escollim on situar-nos entre les diferents variables i 
treballem en este camp. 
A continuació cal escollir l’estratègia d’actuació, a partir de dos tipus d’anàlisis:  
-DAFO (Debilitats, Fortaleses i Amenaces, Oportunitats) 
-CAME, que serveix per interpretar diverses situacions de l’anterior. Ens serveix per 
corregir debilitats, afrontar amenaces, mantenir fortaleses i explotar oportunitats.  
En quines accions concretem el projecte de comunicació? 
-Incidir en l’agenda setting: generar els “temes” de l’agenda política i informativa. 
També serveix per desviar l’atenció sobre temes que no ens interessen. 
-La nostra informació podem cedir-la a través de rodes de premsa (per a qüestions 
destacades), d’entrevistes (cal negociar-les amb els periodistes), esdeveniments 
especials (una fotonotícia, la celebració d’una efeméride, etc.) o d’articles 
d’opinió. 
-També podem comunicar el nostre missatge a través d’esdeveniments com 
xerrades, taules rodones, debats, concentracions, manifestacions, reunions, etc.  
-Alhora, podem filtrar informacions. Poden ser qüestions sobre els adversaris, 
aspectes sobre la nostra organització que volem que es coneguen abans que 
siguen oficials, mesures sobre les que volem cridar l’atenció, globus sonda, etc.  
-També podem oferir exclusives per garantir el ressò dels nostres temes.  
Amb quines característiques? 
-Amb un missatge clar, fàcilment comprensible i simple 
-Amb originalitat en la nostra posada en escena 
-Amb coherència en les nostres accions 
-Establint una relació fluida amb la premsa 
-A través d’un responsable amb lideratge 
 
Estes pautes tracten d’evidenciar que la concepció de la comunicació passa hui 
indiscutiblement per l’anàlisi i disseny d’estratègies que marquen el camí de 
l’activitat política. Alhora, demostra que cal conèixer en profunditat les tècniques 
informatives per escollir aquelles que millor ens convenen en cada situació per 
assolir les metes i objectius que hem d’haver decidit prèviament. Es tracta d’una 
previsió i un treball que, lluny del que puga parèixer, no entra en contradicció amb 
l’identificació ciutadana, la sensibilitat o l’autonomia dins de les organitzacions. 


