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EL MÉS DESTACAT


Hem comptabilitzat un total de 38 impactes al llarg de les dues fases
de la campanya. La primera consistia en una convocatòria de premsa
prèvia a la trobada Biblioteques Vivents del 15 de juny. La segona feia
referència a tots aquells impactes obtinguts arran de l’enviament de la
nota de premsa posterior a l’event del dia 15 i en el marc del Dia
Mundial del Refugiat.



La primera fase (ANNEX 1) va tenir cert ressó a mitjans locals amb
interessos socials i culturals, però també a webs institucionals
vinculades a l’Ajuntament de Barcelona.



La segona fase (ANNEX 2) va tenir repercussió meidàtica a les edicions
digitals de mitjans generalistes com El Periódico.com i ABC.es. Això va
ser possible perquè l’enviament va coincidir amb el Dia Mundial del
Refugiat, onomàstica d’interès a l’agenda dels periodistes aquells dies.
Cal tenir en compte aquesta observació a l’hora d’organitzar accions
posteriors més endavant.



L’emissió de l’entrevista radiofònica a Xavier Baró dins del programa
La Plaça dels Futurs (Ràdio Terrassa) també ha facilitat una gran
difussió mediàtica al projecte. El programa es va emetre en directe a
Ràdio Terrassa i en diferit, dos dies després, a Ràdio Premià de Mar i
Ona Digital (Girona).



Xarxes socials com Facebook i Twitter s’han revelat dos dels suports
de difussió més interessants i eficaços de cara a qualsevol campanya
de comunicació d’aquest projecte. Suggerim potenciar les accions a
Twitter, xarxa on aquest projecte genera retuits i debat social entre
usuaris, tal i com hem comprovat a partir del hashtag #biblioteques
vivents.

ANNEX 1
El passat 13 de juny, dos dies abans de la celebració de la segona trobada
Biblioteques Vivents a Barcelona, vam enviar una convocatòria de premsa en
català, acompanyat d’una fotografia a diverses agències de notícies, premsa
generalista i/o especialitzada en temes socials i culturals i emissores de ràdio. En
total, es van fer 40 enviaments, assolint 17 impactes en mitjans locals interessats
en temes socials, webs institucionals i xarxes socials. Bàsicament, aquests impactes
han ajudat a difondre en què consisteix el projecte i quines trobades es fan a
Barcelona.
En termes quantitatius, només hem pogut afegir nombre de seguidors o followers
registrats a xarxes com Facebook i Twitter. Pel que fa a la resta de mitjans, ha estat
impossible calcular l’audiència dels mateixos.
Convocatòria de premsa castellà

-Convocatòria de premsa-

Torna Biblioteques Vivents, projecte europeu d’inclusió social i
diàleg intercultural
L’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) organitza la segona edició de la
iniciativa Expressions in Dialogue: Innovative youth work practices on refugee
inclusion through Living Libraries que es desenvolupa a Barcelona i altres ciutats
europees. Prop de 125 lectors van assistir a la primera convocatòria, on van
participar 18 títols i 20 llibres humans, amb el suport d’un equip de 6 bibliotecaris i
facilitadors i 17 intèrprets.

Torna el projecte europeu Biblioteca Vivent a Barcelona, inspirat en el concepte
Human Library, nascut a Copenhaguen l’any 2000. Mitjançant l’analogia d’una
biblioteca, l’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) pretén obrir un
espai d’interacció i diàleg entre persones migrants i refugiades i els veïns
barcelonins. Una biblioteca peculiar, on els llibres no són de paper ni digitals, sinó
homes i dones preparats/es per compartir experiències i també històries de vida
amb els altres.
“Llibres humans” que ajuden a deconstruir estereotips i prejudicis
Al llarg de 30 minuts, més o menys, aquests “llibres humans” estableixen un diàleg
actiu amb els seus “lectors”, deconstruint estereotips i prejudicis, fomentant el
respecte a la biodiversitat i afavorint la inclusió social dels migrants i refugiats
participants. “Crec que la gent hauria de venir per perdre la por i preguntar

tot allò que vulgui saber sobre joves migrants i refugiats d’altres països.
Biblioteques Vivents convida a descobrir la humanitat de l’altre”, assegura
Xavier Baró, director d’AHEAD.
En el marc d’aquesta segona edició, el projecte itinerant Biblioteques Vivents ha
recalat a ciutats de Grècia, Rotterdam, Itàlia i Estònia. Al nostre país, AHEAD ha
organitzat dues sessions a Barcelona, els dies 1 i 15 de juny. De cara a la jornada
del dia 15, el catàleg estarà conformat per 16 llibres procedents del Perú, Sàhara
Occidental, Colòmbia, Marroc, Veneçuela, Estònia, Jordània, Lituània, Nicaragua,
Síria, Ghana i Barcelona. Entre les 11 i les 14h tindran lloc diferents sessions de
lectura, obertes al públic general, de lliure accés i gratuïtes.
La primera edició del projecte Biblioteques Vivents, celebrada el 13 de maig de l’any
2017 a la mateixa localització, va atreure prop de 125 lectors i va comptar amb la
participació de 18 títols i llibres humans i el suport d’un equip de 6 bibliotecaris i
facilitadors i 17 intèrprets.
Sobre AHEAD,
L’ Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), amb seu a Barcelona, està
formada per formadors i formadores amb llarga trajectòria en la pràctica de
l’Educació en Drets Humans a nivell Europeu. AHEAD promou l’educació en drets
humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la pau, la
democràcia i la solidaritat principalment a Catalunya.
Adjuntem dues fotografies realitzades el passat dia 1 de juny, durant la primera
sessió a Barcelona. Per a més informació:
Anna León, periodista del SAP (Servei d’Assessorament Periodístic per a
ONG) 687 49 01 20
Xavier Baró, director d’AHEAD: refugi@aheadedu.org.

Fotografia adjunta:

Impactes assolits als mitjans
Bàsicament, hem detectat 17 impactes amb una audiència aproximada de 4.475
usuaris (seguidors) a les xarxes socials (Facebook). La distribució d’impactes
aconseguits es pot veure al gràfic 1. En nombre d’impactes destaquen els obtinguts
a xarxes socials (Facebook) i a mitjans institucionals, principalment webs
relacionades amb l’Ajuntament de Barcelona. També s’han observat impactes en
alguns mitjans locals interessats en temes socials i culturals i al web d’AHEAD.

CLIPPING
Lafede.cat-organitzacions per a la justícia global
Lafede.cat és una xarxa que promou l’acció col·lectiva de les 117 entitats afiliades.
Neix el gener de l’any 2013 com a resultat de la fusió de les antigues Federació
Catalana d’ONG per al Desenvolupament-FCONGD, Federació Catalana d’ONG pels
Drets Humans-FCONGDH i Federació Catalana d’ONG per la Pau-FCONGPAU.
(vegeu història de Lafede.cat). Aquesta xarxa treballa per aconseguir la justícia

social i l’eradicació de les desigualtats a tot arreu, a d’altres llocs del món i a casa
nostra, mitjançant la cooperació al desenvolupament, la defensa i promoció dels
drets humans i el foment de la pau.
Hem detectat dos impactes publicats al web de Lafede.cat. El primer dins d’una
notícia publicada el 14 de juny sobre les principals activitats que desenvolupen les
oenegés amb motiu del Dia Mundial del Refugiat. En aquest cas es nomena AHEAD
com a participant d’una iniciativa conjunta amb la Comissió Catalana d’Ajuda al
Refugiat que s’ha celebrat al Parc Fluvial Besós el diumenge 16 de juny. Tot i que
no es parla del projecte Biblioteques Vivents, hem inclós aquest impacte com a
imatge de marca de l’entitat.
http://www.lafede.cat/que-fan-les-entitats-pel-dia-mundial-de-les-personesrefugiades/

El segon impacte, observat dins l’agenda d’activitats de Lafede.cat, inclou
l’activitat Biblioteques Vivents celebrada el 15 de juny.
http://intercom.lafede.cat/index.php/activitats

Associació d’Educadors en Drets Humans

A la portada del web de l’organització AHEAD es fa constar un impacte sobre el
projecte Biblioteques Vivents.
http://aheadedu.org/

Aquest post ens dirigeix a un altre on rebem més informació sobre les dues
trobades, dels dies 1 i 15 de juny, celebrades a Barcelona.
http://aheadedu.org/biblioteca-vivent-ciutat-refugi/

Xarxanet
Xarxanet.org és la xarxa associativa i de voluntariat de Catalunya, un portal
d’internet en llengua catalana posat en marxa l’any 2003. Xarxanet.org és un
projecte impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya on les entitats són les veritables protagonistes. Aquestes
són les gestores i promotores dels diferents portals aportant una informació
d'actualitat i de qualitat i establint mecanismes de relació i interacció entre el món
associatiu i la ciutadania. Mitjançant el treball conjunt, les entitats promotores i
col·laboradores del projecte, són les qui cogestionen i aporten els continguts, les
informacions i els recursos. Hem detectat un impacte al web d’aquesta xarxa
associativa publicat el passat 15 de juny.
http://xarxanet.org/agenda/biblioteca-vivent-de-la-ciutat-refugi

CRAJ
Centre de recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona – Servei associatiu
gestionat pel @CJBcn en conveni amb l'Ajuntament de Barcelona. Hem recopilat un
impacte on s’anuncien les trobades del projecte Biblioteques Vivents dels dies 1 y
15 de juny.
http://crajbcn.cat/agenda-activitats/jornada-biblioteca-vivent-de-la-ciutat-refugi/

Biblioteca de Catalunya
El Facebook de la Biblioteca de Catalunya, seu del projecte Biblioteques Vivents,
també ha publicat dos posts on s’anuncien aquestes trobades, el passat 14 de juny.
Aquest compte de Facebook té 4.475 seguidors.
https://www.facebook.com/163250547102810/posts/la-biblioteca-vivent-de-laciutat-refugi-proposa-conversar-amb-persones-refugiad/2337507589677084/

https://www.facebook.com/163250547102810/photos/a.246972058730658/23
37459099681933/?type=3&theater

Facebook AHEAD
Al compte de Facebok de l’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD)
s’han detectat quatre impactes més. Un es va publicar el dia 14 de juny com a
recordatori de la jornada del matí següent. Els altres tres, un d’ells en anglès, es
van publicar el 27 de maig. En aquests darrers impactes s’explica en què consisteix
el projecte Biblioteques Vivents. El compte té 946 seguidors.
https://www.facebook.com/ahead.associacio/

Un dels posts del passat 27 de maig s’ha compartit sis cops, tot i que només tenim
accés, a causa de la configuració, a dos d’aquests perfils. Per tant, podem afegir dos
impactes més a Facebook.

Barcelona and Catalonia Expats International BCN Facebook
Gudrita Lape ha compartit aquest post en el Facebook d’aquest grup públic, on hi
activitats recomanades per a estrangers que són a Barcelona, el 28 de maig.
Desconeixem el nombre de seguidors que tenen.
https://www.facebook.com/groups/barcelonaexpatsgroup/?
fref=nf&__xts__[0]=68.ARAQXOZrKkiG2FhPYm0NHG9ZBc9Q373HeShbQYtCRhuM_
Wn2tBjH-M_RfgJCDTkGUhgyJUxmkm_ixaPdGhJP1fMmtgRn5X0wdRGbiapvoaaA4omYG1GY-QuEVVafv-fM1KlJFEiJJkUkavJ6Ie15KkkPVy0nymVrDezLU9gRtE4Kt5I_SU02Wvf5djL9VV97azPNWtjmXAMReKWUWvVTEcLuds4FZWHqvzNoOzqnkNwxIjE-IO72YpehHgrZOJjpLKSoWg8DSRnM-dejuFrbFZTAnaYPr1WVy5H_tOL4tM-e36MYZW91XnyV&__tn__=C-R

Facebook Elia Soler Pastor
Post publicat el passat 27 de maig. Desconeixem el nombre de seguidors que té. Un
impacte més a les xarxes socials.
https://www.facebook.com/profile.php?id=3629397&__tn__=lCR&eid=ARADkaMGPWXepf9yhkubYlwmG1Ajr2v4PqZlXfwSyIZNA9jHLbkCQHOuXv
ZDS995e5iq3zPfx3685nY1&hc_ref=ARTL3zeboL8cRdTHzOJJRn3H1kp_ZsXxuUwW
66dz9TvjHuBbXqF3tXy9j9Z0kkTn1CI&__xts__[0]=68.ARBCjzqSwnAQLVuSLAlYQzJ
XN8hj0P1hik8SVgVFZrODpjpP43kEwkUu6EZUwu9kH8l5JNDI0QUSS8McZ5Y3NOd7KtTqdstEkLVxrdqiWpgGc03X
9lGYpO7EyqHYdCzWZVBNHycqBvE9ORhsU7p5fWKwLi4yh9F0wIcvch6gI7nSSZD-DpUN_PAMztPE5FBKI21ddkZAuIenWvV3WgURYnYZ5wSeJ7lz7jNb88BjzlWDFcJpQa
w8jvcicobyw_J-S5OhjK-BpOKjzWRhU53HOg3UL2__4YQcCUAbUdT4IERZQ128Dq2wCQ

Oficina UNESCO Ajuntament de Barcelona
A l’ Oficina UNESCO Barcelona Ciutat de la Literatura de l’Ajuntament de Barcelona
es dissenyen, planifiquen i executen els projectes que relacionen la ciutat i la
literatura, ajudes a la creació literaria, activitats de foment de la lectura, etc. També
és el punt que conecta Barcelona amb altres Ciutats de la Literatura UNESCO del
món, una finestra oberta a col·laboracions i projectes en comú. S’ha detectat un
impacte al seu web sobre les trobades del projecte Biblioteques Vivents.
http://ajuntament.barcelona.cat/ciutatdelaliteratura/es/no-te-lopierdas/biblioteca-viviente-ciudad-refugio

Barcelona Ciutat Refugi
Web de l’Ajuntament de Barcelona on es recull tota l’actualidad i les iniciatives
dirigides a persones migrades i refugiades. El pla Barcelona, Ciutat Refugi neix per
donar resposta a la crisi humanitària actual, acollir les persones refugiades i
garantir-ne tots els drets. Inclou un pdf on es detallen totes les activitats
organitzades amb motiu del Dia Mundial del Refugiat. S’ha comptabilitzat un
impacte on es fa referència al projecte Biblioteques Vivents.
http://ciutatrefugi.barcelona/sites/default/files/documents/2019_programa_dm
pr.pdf

Allevents
Aquest web recull diferents events organitzats a Barcelona. Hem trobat el següent
impacte:
https://allevents.in/barcelona/biblioteca-vivent-de-la-ciutatrefugi/200017402864351

ANNEX 2
El passat 19 de juny, un dia abans de la celebració del Dia Mundial del Refugiat,
vam enviar una nota de premsa, en català i castella, acompanyada de dues
fotografies a diverses agències de notícies, premsa generalista i/o especialitzada
en temes socials i culturals, emissores de ràdio i alguns mitjans televisius catalans
(TV3 i 324). En total, es van fer 59 enviaments, assolint ressó en mitjans
generalistes com El Periódico.com i ABC, però també més locals com la Revista
R@mbla. A destacar també l’impacte detectat a les xarxes socials (Facebook i
Twitter), especialment en la darrera, on el projecte Biblioteques Vivents genera
retuits, comentaris i debat social.
En termes quantitatius, només hem pogut afegir l’audiència medible facilitada per
organismes i empreses fiables com ComScore, en el que es basen la majoria de les
pàgines web del país. I també el nombre de seguidors o followers registrats a
xarxes com Facebook i Twitter. Dades que ens poden donar una idea del ressó
aconseguit amb aquesta campanya.
Nota de premsa castellà

-Nota de prensa-

Biblioteques Vivents, proyecto de inclusión de personas
inmigrantes y refugiadas, atrae a 80 barceloneses
La Asociación de Educadores en Derechos Humanos (AHEAD) ha clausurado la
segunda edición de la iniciativa Expresions en Diàleg: Biblioteques Vivents per a la
Inclusió que se desarrolla en Barcelona y otras ciudades europeas. El balance ha
sido muy satisfactorio en la Ciudad Condal: un total de 80 personas han asistido a
las sesiones organizadas los días 1 y 15 de junio en el claustro de la Biblioteca
Nacional de Catalunya, situado en los Jardines de Rubió i Lluch de Barcelona.

En el marco del Día Mundial del Refugiado que se celebra el próximo 20 de junio, el
proyecto europeo Biblioteca Vivent, inspirado en el concepto Human Library nacido
en Copenhague en el año 2000, vuelve a apostar por la inclusión social y la
diversidad cultural de personas inmigrantes y refugiadas. Mediante la analogía de
una biblioteca, la Asociación de Edudadores en Derechos Humanos (AHEAD) ha
puesto en marcha un espacio de interacción y diálogo entre personas inmigrantes
y refugidas y el vecindario de la ciudad. Una biblioteca peculiar, donde los libros no
son de papel ni digitales, sino hombres y mujeres preparados para compartir
experiencias y también historias de vida con los demás.

AHEAD ha organizado dos jornadas de Biblioteques Vivents los días 1 y 15 de
junio, donde han participado 16 libros humanos con el apoyo de un equipo de 8
bibliotecarios y facilitadores y 6 intérpretes. Libros procedentes de Perú, Sáhara
Occidental, Colombia, Marruecos, Venezuela, Estonia, Jordania, Lituania, Nicaragua,
Siria, Ghana y Barcelona. Unas 80 personas han tomado parte en esta actividad,
repitiendo una media de 3-4 lecturas por persona, pareja, familia y/o grupo.
Libros humanos que ayudan a deconstruir estereotipos y prejuicios
Durante 30 minutos, más o menos, estos libros humanos establecen un diálogo
activo con sus lectores, deconstruyendo estereotipos y prejuicios, fomentando el
respeto a la biodiversidad y favoreciendo la inclusión social de las personas
inmigrantes y refugiadas. “Biblioteques Vivents ofrece la oportunidad de perder el
miedo y preguntar todo aquello que alguien quiera saber sobre jóvenes
inmigrantes y refugiados de otros países. Este proyecto invita a descubrir la
humanidad del otro”, asegura Xavier Baró, director de AHEAD.
Así lo ven algunos de los libros humanos participantes:
Moulud Yeslem (Sáhara Occidental) nos explica que como refugiado desde los
11 años, espera que la gente entienda que no eligió serlo. “Desde hace 45 años
soportamos un conflicto que nos obliga a vivir en campaments donde no tenemos
ni electricidad”.
Mayyar Skchaita (Alep, Siria) asegura que quiere transmitir la realidad de todo
aquello que sucede en Siria y como afecta a los refugiados. “La gent que viene aquí
tiene la oportunidad de conocer las experiencias de otras personas y ver el mundo
de una manera más humana y real”.
En el marco de esta segunda edición, el proyecto itinerante Biblioteques Vivents
también ha recalado en ciudades de Grecia, Róterdam, Italia y Estonia.
Además, el próximo mes de octubre tendrá lugar un encuentro global que acogerá
todos los equipos y libros humanos participantes en toda Europa hasta ahora, en
Comarruga (Tarragona). Respecto a Barcelona, el equipo de AHEAD ya ha recibido
propuestas para extender esta iniciativa a diferentes distritos de la ciudad.
Sobre AHEAD
La Asociación de Educadores en Derechos Humanos (AHEAD), con sede en
Barcelona, está compuesta por formadores y formadoras con larga trayectoria en
la práctica de la Educación en Derechos Humanos a nivel europeo. AHEAD
promoueve la educación en derechos humanos como requisito para fortalecer el
compromiso hacia la cultura de la paz, la democracia y la solidaridad
principalmente en Cataluña.
Adjuntamos dos fotografías realizadas el pasado 15 de junio, durante la segunda
sesión en Barcelona. Para más información (entrevistas y solicitud de material
gráfico y/o audiovisual):

Anna León, periodista del SAP (Servei d’Assessorament Periodístic per a ONG)
687 49 01 20.
Xavier Baró, director de AHEAD: refugi@aheadedu.org.
Nota de premsa català

-Nota de premsa-

Biblioteques Vivents, projecte d’inclusió de persones migrades i
refugiades, atreu 80 barcelonins
L’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) ha clausurat la segona edició
de la iniciativa Expresions en Diàleg: Biblioteques Vivents per a la Inclusió que es
desenvolupa a Barcelona i altres ciutats europees. El balanç ha estat molt
satisfactori a la Ciutat Comtal: Un total de 80 persones han assistit a les sessions
organitzades els dies 1 i 15 de juny al claustre de la Biblioteca Nacional de
Catalunya, situat als jardins de Rubió i Lluch de Barcelona.

En el marc del Dia Mundial del Refugiat que se celebra el proper 20 de juny, el
projecte europeu Biblioteca Vivent, inspirat en el concepte Human Library nascut a
Copenhaguen l’any 2000, torna a apostar per la inclusió social i la diversitat
cultural de persones migrades i refugiades. Mitjançant l’analogia d’una biblioteca,
l’Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD) ha posat en marxa un espai
d’interacció i diàleg entre persones migrades i refugiades i els veïnat de la ciutat.
Una biblioteca peculiar, on els llibres no són de paper ni digitals, sinó homes i
dones preparats per compartir experiències i també històries de vida amb els
altres.
AHEAD ha organitzat dues jornades de Biblioteques Vivents els dies 1 i 15 de juny,
on han participat 16 llibres humans amb el suport d’un equip de 8 bibliotecaris i
facilitadors i 6 intèrprets. Llibres procedents del Perú, Sàhara Occidental, Colòmbia,
Marroc, Veneçuela, Estònia, Jordània, Lituània, Nicaragua, Síria, Ghana, Russia i
Barcelona. Unes 80 persones han pres part en aquesta activitat, repetint una
mitjana de 3-4 lectures per persona, parella, família i/o grup.
Llibres humans que ajuden a deconstruir estereotips i prejudicis
Al llarg de 30 minuts, més o menys, aquests llibres humans estableixen un diàleg
actiu amb els seus lectors, deconstruint estereotips i prejudicis, fomentant el
respecte a la biodiversitat i afavorint la inclusió social de les persones migrades i
refugiades. “Biblioteques Vivents ofereix la oportunitat de perdre la por i
preguntar tot allò que algú vulgui saber sobre joves migrants i refugiats d’altres

països. Aquest projecte convida a descobrir la humanitat de l’altre”, assegura
Xavier Baró, director d’AHEAD.
Així ho veuen alguns dels llibres humans participants:
Moulud Yeslem (Sáhara Occidental) ens explica que com a refugiat des dels 11
anys, espera que la gent entengui que no va triar ser-ho. “Des de fa 45 anys
suportem un conflicte que ens obliga a viure a campaments on no tenim ni
electricitat”.
Mayyar Skchaita (Alep, Síria) assegura que vol transmetre la realitat de tot allò
que succeeix a Síria i com afecta als refugiats. “La gent que ve aquí té l’oportunitat
de conèixer les experiències d’altres persones i veure el món d’una manera més
humana i real”.
En el marc d’aquesta segona edició, el projecte itinerant Biblioteques Vivents
també ha recalat a ciutats de Grècia, Països Baixos, Itàlia i Estònia.
A més, el proper mes d’octubre tindrà lloc una trobada global que acollirà tots els
equips i llibres humans participants a tota Europa fins ara, a Comarruga
(Tarragona). Pel que fa a Barcelona, l’equip d’AHEAD ja ha rebut propostes per
estendre aquesta iniciativa a diferents districtes de la ciutat.
Sobre AHEAD
L’ Associació d’Educadors en Drets Humans (AHEAD), amb seu a Barcelona, està
composta per formadors i formadores amb llarga trajectòria en la pràctica de
l’Educació en Drets Humans a nivell Europeu. AHEAD promou l’educació en drets
humans com a requisit per enfortir el compromís vers la cultura de la pau, la
democràcia i la solidaritat principalment a Catalunya.
Adjuntem dues fotografies realitzades el passat dia 15 de juny, durant la segona
sessió a Barcelona. Per a més informació (entrevistes i sol·licitud de material gràfic
i/o audiovisual):
Anna León, periodista del SAP (Servei d’Assessorament Periodístic per a ONG)
687 49 01 20.
Xavier Baró, director d’AHEAD: refugi@aheadedu.org.

Fotografies adjuntes:

Impactes assolits
Bàsicament, hem detectat 21 impactes amb una audiència aproximada de 24.394
usuaris (seguidors) a les xarxes socials (Facebook i Twitter) i 9,68 milions
d’usuaris únics (dades del passat mes de març). Hem aconseguit aquesta dada a
partir del següent càlcul: El Periódico.com i ABC.es aglutinen una audiència
conjunta mensual d’usuaris únics de 26,69 milions segons ComScore. Donat que
les notícies es van publicar el dia 19 de juny, hem comptabilitzat els suposats
usuaris únics al llarg dels darrers 11 dies de juny. De fet són dades aproximades i
no tenen en compte el nombre de visites d’un mateix usuari des de diferents
suports (ordinador de taula, mòbil, tauleta, etc.).
La distribució d’impactes assolits es pot veure al gràfic 1. En nombre d’impactes
destaquen els obtinguts a xarxes socials (Facebook i Twitter) i a mitjans
audiovisuals, en aquest cas emissores de ràdio. Malgrat això, és important resaltar
que l’audiència més important, des del punt de vista quantitatiu, s’ha detectat a les
edicions digitals dels dos mitjans generalistes (El Periódico.com i ABC.es) que
compten amb milions d’usuaris únics mensuals.

Font: el·laboració pròpia.

CLIPPING
Revista R@mbla
Des de l’any 2010, de la mà de Francesc Sans, la revista digital R@mbla es proposa
publicar periodisme independent, donant veu a totes aquelles fonts que resten
invisibles als ulls d’altres mitjans. En aquest cas, hem detectat tres impactes que
s’han fet ressò del contingut i les fotografies enviades amb la nota de premsa
posterior a la trobada del dia 15 de juny. El primer publicat al web de la mateixa
revista el dia 21 de juny; els dos darrers al seu compte de Twitter.
https://www.revistarambla.com/biblioteques-vivents-proyecto-de-inclusion-depersonas-inmigrantes-y-refugiadas-atrae-a-80-barceloneses/

@revistarambla
Aquest és el compte de Twitter de la Revista R@mbla amb 4.031 seguidors, on
s’han penjat dos tuits que reprodueixen la nota de premsa enviada als mitjans. El
primer tuit es publica el dia 21 de juny.
https://twitter.com/revistarambla?lang=es

Un cop has clicat dins del tuit, apareix aquest altre que redirigeix al web de Revista
R@mbla, si vols ampliar la informació.
https://twitter.com/revistarambla/status/1142136634323996672

Ràdio Municipal de Terrassa
El passat 26 de juny, en Siscu Baiges, director del programa La Plaça dels Futurs
que s’emet a la Ràdio Municipal de Terrassa, de 21 a 22 hores, va entrevistar
Xavier Baró, director d’AHEAD. L’entrevista va abordar el projecte Biblioteques
Vivents que es desenvolupa a diferents ciutats europees. El programa s’emet en
directe per la Ràdio Municipal de Terrassa, al 95.2 FM i també per internet
www.terrassadigital.cat.
En definitiva, s’han detectat 10 impactes. Els dos primers durant l’emissió en
directe del programa per la ràdio i també mitjançant el web

www.terrassadigital.cat. També s’ha registrat un altre impacte via ivoox que
reprodueix l’entrevista i un altre a la home del web de l’emissora que redirigeix a
l’entrevista. A més, el programa s’emet els divendres a Ràdio Premià de Mar i Ona
Digital (Girona), per tant cal afegir dos impactes més.
Els darrers quatre impactes es produeixen arran de dos tuits a @sicomtelevision,
amb 9.449 seguidors, retuitejats a dues comptes més.
La plaça dels Futurs té l’objectiu d’analitzar les transformacions que el món viurà
amb el pas del segle. Canviar el model energètic i econòmic resultarà ineludible, ja
que el sistema actual no és sostenible. El programa es proposa explorar les
tendències de canvi davant d’aquests reptes, per a construir un món més just,
solidari i en equilibri amb la mare naturalesa.
https://www.ivoox.com/xavier-baro-ahead-presenta-a-sicom-cat-les-039biblioteques-audios-mp3_rf_37666062_1.html

https://terrassadigital.cat/la-placa-dels-futurs-2/

@sicomtelevision
(9.449 seguidors)
Es detecten dos tuits publicats el 2 de juliol sobre l’entrevista a Ràdio Terrassa.
També s’han comptabilitzat 3 likes de les següents comptes de Twitter:
@Saludmental7777 com a terapeuta Gestalt amb 113 seguidors.
@Marea Blanca Gir com a xarxa d’usuaris i treballadors en defensa de la sanitat
pública a tota la provincia de Girona amb 1.135 seguidors.
@PodemSanitat en defensa model sanitari públic amb 1.685 seguidors.
I s’han recopilat dos retuits, i per tant dos impactes extres, a les següents comptes:
@SISCU BAIGES amb 4.368 seguidors .
@Mareablanca CAT plataforma defensa sanitat pública amb 5.600 seguidors.
Per tant, el total d’impactes a Twitter arran dels tuits a @sicomtelevision és de
quatre.

https://twitter.com/sicomtelevision

https://twitter.com/sicomtelevision/status/1146028226021593089

@SISCU BAIGES
(4.368 seguidors)
https://twitter.com/SISCUBAIGES

@Mareablanca CAT
(5.600 seguidors)
https://twitter.com/MareaBlancaCAT

El Periódico de Catalunya
Notícia sobre l’informe de l’oenegé Refugees Welcome que calcula en més de
46.000 el nombre de persones que han sol·licitat asil durant els primers cinc mesos
de l’any al país. El text inclou la trobada del projecte Biblioteca Vivent, organitzat
per AHEAD, el passat 15 de juny. La notícia es va publicar el passat 19 de juny,
coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat. L’audiència mensual de El
Periodico.com durant març va ser de 9,12 milions d’usuaris únics (no per visites)
segons ComScore, medidor oficial de pàgines web al nostre país.

https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190619/mas-de-46000-personashan-solicitado-asilo-en-espana-en-los-ultimos-5-meses-7512356

ABC
Notícia sobre l’informe de l’oenegé Refugees Welcome que calcula en més de
46.000 el nombre de persones que han sol·licitat asil durant els primers cinc mesos
de l’any al país. El text inclou la trobada del projecte Biblioteca Vivent, organitzat
per AHEAD, el passat 15 de juny. La notícia es va publicar el passat 19 de juny,
coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat. L’audiència mensual d’ABC.es durant
març va ser de 17,57 milions d’usuaris únics (no per visites) segons ComScore,
medidor oficial de pàgines web al nostre país.
https://agencias.abc.es/noticia.asp?noticia=3138860

AHEAD Associació d’Educadors en Drets Humans
L’Associació d’Educadors en Drets Humans també ha donat suport a la trobada del
dia 15 de juny a les xarxes socials. En concret, s’han comptabilitzat quatre posts a
Facebook, on AHEAD compta amb 946 seguidors. Els primers dos posts es van
publicar el passat dia 26 de juny
https://www.facebook.com/ahead.associacio/

https://www.facebook.com/ahead.associacio/posts/1316446385190311?
__tn__=K-R

Els darrers dos posts es van penjar el mateix dia 15 de juny, mentre tenia lloc la
trobada de Biblioteques Vivents
https://www.facebook.com/ahead.associacio/photos/ms.c.eJxFVNmNxUAM
6mjl~_~_i~;sdXYMU~;5Qz4AM2HlMKfsclEh~;eMBxJTLQxNA5Ksg9gNKBiD6AA
0vF2nOD0gz52ohR0W~;oWKoCH8VXPYBZTwA1QcE82shzHDLAaI~;wHrWZt
3QeAPdWw6oeDM8~;WYk9xDTo17~_tIgBCNYHxG8L0QOqBBW~_xPgqbMRx
3Nr3cbX1rY2cLcG3JR8N95KbUTrUM2HQEnMQc18~;An74rCWH~;K4R5zc0ic
YPjmsZ7q1VqLCtOHElNn74VWjRXE4DLWuh4fo1p~;S4U4bkqP257gO4AKhc~
_Q2DeA2CH1LjB5h6LvVEPmSPjetbxJzBcduVXz~;5VBOYROhIJ3R2FaE5W~_CH
TfilEH7naTH44byx7NOSueK0QX3X0q1VmVMK8mG5gUlskQldhgDYrOPYLr3
APVNbcfUTx9NiiKVuggQJMpZtOcdMp6XwTF3HUyocW~_cMwUiQ6qit41Ees1
bg6SY5kGRdpg2mXuOpBlpyMwZipRtLKzDtZXpr02R~;OYiDjloueKp7qMTLrn
nIrBc6jXG95VzX3mg7mPa8BoI4732ViHZUDI84Ym5bgdua0AxF~_L1lZ~_Byvr
~_t~_P22eH9b9Q944yfL.bps.a.1316450698523213/1316450798523203/?
type=3&theater

https://www.facebook.com/ahead.associacio/photos/pcb.13072592961090
20/1307259092775707/?type=3&theater

Arran dels primers dos impactes al compte de Facebook de l’Associació, també ens
hem trobat amb usuaris que els han compartit. Per tant, cal afegir dos impactes
més. Al Facebook d’en Joan Font, amb 142 seguidors, hem detectat aquest impacte
penjat el passat 26 de juny:
https://www.facebook.com/FontJoan?__tn__=lCR&eid=ARDQ7RvaiZL0bnndW_l9yC44ppvc4iEfgbZxb4CY6MJ1rtgYFNl7KW7b
YssmclfgotDT73H6YNmBtHja&hc_ref=ARRwvBkGdB_Q1P00sCJZgEQ7ag7sGVVercQmz4WhbeS9lNuOgtfCwG9Q_qOpD6bUe8&__xts__[0]=68.A
RBFiyJopSwvWiMYYf7VPjXkRP9zVZ2900NK_R9i-yUAeJAuL0lWZvR_90hTVtRA2AE3xta1v4fDxX65S6fw672gqkVmYXr8j4x8BKaTZeaAWEr3UI
W0hWeNUgkYuljeuM8qGfPwjYWQvOoCV6xjTkajCjEoV_ez3vZztII_jkSXU5Qzy
bkMIXRgICyvQIP8lsXlmU0C6eW19TX76m3xlpRfkQH56mLEKtulX7ukDPe8m
qvv5f_JbT3liVhYm_ZSxj6F3I9rC0dCW9miPfXTLoxKR_LuSVDXZLBXdcjR9ALrREUJxXRMklAX
T4
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