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Campanyes de comunicació PECT ICC 
En el marc de l’actuació, es realitzen diverses accions i campanyes de comunicació dels 

diferents projectes i activitats organitzats des del PECT Indústries culturals i creatives de 

Girona i el seu entorn territorial, utilitzant estratègies de segmentació de públics. 

 

#josocgironacultura 
Campanya de promoció dels equipaments culturals de Girona, coincidint amb 

la reobertura després del confinament  

Amb l’objectiu de promocionar els equipaments culturals de la ciutat de Girona des del punt 

de vista dels seus usuaris, s’han gravat 16 peces en vídeo amb diferents testimonis i s’han difós 

a través de les xarxes de GironaCultura i els seus equipaments. 

Campanya: Juliol – agost 2020 

Vídeos   

 

https://youtube.com/playlist?list=PL1e30Ry172eHPxtKpFj28uxUVGXu-oRZA
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#ArtsiBarris 
Difusió d’Arts i Barris, creacions artístiques comunitàries a l’espai públic en 

diferents barris de Girona. Edició  

Accions de comunicació online per donar a conèixer orgànicament el programa entre els 

participants potencials i la ciutadania en general. 

Campanya: Juliol 2020 

Web        Vídeo promocional  

 

Creacions realitzades   

 

https://web.girona.cat/ofa/projectes/artsibarris
https://web.girona.cat/ofa/projectes/artsibarris
https://twitter.com/cultura_gi/status/1288369635516125186
https://twitter.com/cultura_gi/status/1328695382931599360
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#ProfessionalsICC 
Difusió d’un programa d’activitats per al desenvolupament professional de les 

Indústries Culturals i Creatives. 

Accions de comunicació online per promocionar els esdeveniments (presencials i en línia) 

entre els potencials assistents segons els diferents perfils professionals a qui van adreçats. 

Difusió a través de les xarxes socials de Girona Cultura, Girona Emprèn, Promoció i la Diputació 

de Girona.  

Web     

Edició 2020 
La imatge gràfica per l’edició 2020 i el pla de xarxes van anar a càrrec de l’empresa Giroscopi.  

Campanya: Setembre – desembre 2020 

 

 

 

 

  

https://web.girona.cat/ofa/professionalsicc
https://twitter.com/cultura_gi/status/1288369635516125186
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Edició 2021 
La imatge gràfica per la difusió de les activitats de l’edició 2021 i el pla de xarxes es van 

desenvolupar a partir de la imatge i estil de l’any anterior per l’equip del PECT Indústries 

culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial.  

Campanya: Setembre – novembre 2021 
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Simposi virtual públics / 20 i 21 d’octubre de 2020 
Difusió del simposi virtual sobre desenvolupament de públics culturals a partir 

de la COVID-19. 

La comunicació del simposi es desenvolupa en tres grans vies: 

- Publicacions orgàniques a les xarxes socials de l’Ajuntament de Girona i a les xarxes 

socials dels organitzadors i els seus col·laboradors.  

- Comunicació personalitzada amb els mediadors de continguts i agenda cultural 

professional més rellevants del sector. 

- Campanyes de publicitat a la xarxa professional Linkedin amb una acurada segmentació 

per tal de maximitzar l’impacte i rendiment econòmic entre els professionals del sector. 

La campanya de comunicació va comptar amb el suport de Teknecultura.  

Web      

  

Campanya: juliol – octubre 2020 

 

  

Vídeo promocional     

 

 

https://web.girona.cat/ofa/projectes/simposivirtual
https://youtu.be/FJ2-nMmlwks
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Cicle A prop 
Difusió del cicle A prop, programació cultural de petit format i de proximitat 

de creadors emergents de les comarques gironines 

Accions de comunicació per donar a conèixer orgànicament la programació cultural a la 

ciutadania en general i a través de cartells als diferents barris de la ciutat i de la mà dels centres 

cívics, biblioteques municipals i Espais Joves. 

Edició 2020 
Accions desenvolupades per a la primera edició del cicle A prop, l’any 2020. Creació de la 

imatge gràfica a càrrec de Marta Montenegro i pla de xarxes socials ideat per Baowatt.  

Web      

Campanya convocatòria per a presentar projectes: novembre 2019 

 

  

https://web.girona.cat/ofa/projectes/cicleaprop
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Campanya de comunicació del cicle: juliol – octubre 2020 
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Edició 2020 
Accions desenvolupades per a la segona edició del cicle A prop, l’any 2021. Es consolida la  

imatge gràfica a càrrec de Marta Montenegro i el pla de xarxes socials ideat per Baowatt.  

Web      

 

Campanya convocatòria per a presentar projectes: gener 2021 

 

 

  

Vídeo promocional     

 

 

https://web.girona.cat/cultura/aprop
https://twitter.com/cultura_gi/status/1387682454299947010
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Campanya de comunicació del cicle: abril – juliol 2021 

 

 

 

 

Descobrint Girona 

Difusió de l’aplicació mòbil Descobrint Girona, una aplicació que permet 

descobrir el patrimoni de la ciutat de Girona a través de sis itineraris culturals 

de temàtica diversa i per a tota la família.  

Accions de promoció de l’aplicació mòbil gratuïta d’itineraris culturals per la ciutat de Girona 

entre el públic local i de l’entorn territorial. Els itineraris van dirigits als aficionats a la ficció 

cinematogràfica i als amants de la història, l'arquitectura i l'art urbà. Les accions són les 

següents: roda de premsa, web d’aterratge, baners web, posts per xarxes socials, notícia pels 

webs municipals, notícia per butlletins electrònics, cartells distribuïts per la ciutat, displays als 

equipaments culturals vinculats i publicitat en 12 marquesines de Girona. 

Web     Vídeo promocional     

 

 

https://www.girona.cat/turisme/cat/cultura_app.php
https://twitter.com/girona_cat/status/1412686596235747333
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Campanya de comunicació:  Juliol 2021 

  



 
 

 

PECT Indústries culturals i creatives de Girona i el seu entorn territorial. Un projecte liderat per l’Ajuntament de 
Girona, cofinançat en un 50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Unió Europea, en el 
marc del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 i en un 25% per la Diputació de Girona 

 

Butlletí de l’Oficina de Foment de les Arts 
Publicació periòdica en format electrònic “newsletter” de l’Oficina de Foment de les Arts 

destinada a professionals del sector cultural i creatiu de Girona i el seu entorn territorial. La 

seva difusió es va iniciar l’abril del 2020. Periodicitat enviaments: quinzenal, els dimecres.  

Web subscripció  

 

Campanya de comunicació llançament del butlletí: abril 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Històric butlletins     

 

 

https://web.girona.cat/ofa/butlleti
https://web.girona.cat/ofa/butlleti
https://www.campaign-index.com/archive.php?J=67636v91892ZQ0Xl8FT52kDf89wP0zwU8WAqYQvMFRwEDcU&C=ZWTs40vOEh3NRIHTR6s763PA

