
acte on line

La Comunicació al servei 
del Canvi



tarquinos con-Tacto

La Comunicació al servei del Canvi



Cicle de Tertulies  Temátiques

Logistos  i el seu entorn estem ...... En Línia

Per que .........som 
molts mes dels que 
ells creuen i 
diuen,...........
 
 

el Cicle comença a “la 
tornada ” (30 d’
Octubre) , 
 
el Cicle te el següent 
recorregut,..... 
 
presentació peli, en un lloc 
"emblematic" 
  
recollida  



L'acte “Tertúlies de ..........”

 , , (el Kikoff),....... ....... 
Una fila 0 

amb persones "notables" que comparteixin que 
La Comunicació es un instrument molt oportú per 
MOLTS ASPECTES,.... culturals, de participació, 
de salut etc.....i que "sàpiguen o no" creuen que 
les NNTT, els mitjans de Comunicació i Internet 
específicament, son uns instruments 
"superinteressants" per donar forma a tot això i 
pogué compartir amb altres, ................................ i .



 

per què no? ? per tenir la vida mes fàcil, accedir amb mes 
facilitats al coneixement,.. a la informació ,...... als serveis,........ 
als productes,...... etc 



Una fila 1 ,........ 
amb "testimonis" , persones normals i corrents que "han donat" 
els primers passos (o els segons) i ens expliquen quins 
atractius han trobat i quines "barreres" han tingut de superar i 
com ho han fet,.....



Una fila 2 , 
 
  

on estan situades aquelles persones que venen “en nom 
de les firmes patrocinadores”, organitzacions “sensibles” 
al aspectes socials, culturals i a la temàtica de La Gent 
Gran i La Comunicació



Una sala  plena de: 
Gent Gran inquieta i il·lusionada, que no sap per on 
començar ,........o ja ho ha fet i està donant els primers 
passos o ,...... els segons, o.......
Persones que estan "al voltant" de Gent Gran (a casa 
a la família a,...... llocs particulars)



Alcaldes i regidors (area de influencia. La Gent Gran es 
un col·lectiu de gran importància per que els “responsables” 
polítics de les Administracions mes properes als ciutadans, 
Les Administracions locals 
Responsables en Ajuntaments, Consells Comarcals, 
Diputacions, ,.....Generalitat ,.... que estiguin relacionats 
amb: Societat del Coneixement, Cultura, Participació 
Ciutadana, Benestar social, Turisme,....
Fundacions , Associacions , organismes col·lectius i el 
mon del Voluntariat



Un “escenari” que ens proposa 

Un “escenari” que ens proposa ..... punts de vista i ens 
suggereix Una Visió: La Gent Gran i el seu entorn 
estem,........... En Línia 
  

Els mitjans de Comunicació a prop de les persones : 
El Coneixement esta en les persones “mes accessible” i 
“mes compartit” gràcies a La Comunicació
La Societat de la Informació aquí i ara, el futur es ara! : 
Associació Usuaris Internet AUI
La Innovació i les persones, “les barreres i com superar 
les”: InNoGran Associació per l’impuls de la Comunicació
Les Propostes a les Comarques de Tarragona? 



 

Una Tertúlia amena de la que es treuen conclusions i 
algunes idees 

Conduïda per “la experiència” : Comunic@d’or 
Amb el testimoni personal de aquells i aquelles que 
“han donat uns passos”
Recollida per els mitjans locals i Globals : Radio, TV i 
Internet
Que engresca als assistents al acte i als que “en tindran 
noticies”



Una cloenda en la que:
Compartim experiències i ens intercanviem l’email, 
adreces, mòbils, experiències , propòsits, formes de 
col·laboració i ,........ moltes i entusiastes idees
....... amenitzada per una copeta de cava .....?????


