COORDINADORA DE BALL DE BASTONS DE CATALUNYA

Protocol de comunicació
Aquest protocol garanteix el bon funcionament del butlletí i de les publicacions
fetes a les xarxes socials i webs oficials de la Coordinadora de Ball de Bastons de
Catalunya, i garanteix que totes les colles que la constitueixen puguin ser-hi
representades en aquestes.

1. Xarxes socials
1.1 Requisits per a fer una publicació d’un esdeveniment bastoner a les
xarxes socials
Enviar un correu electrònic a l’adreça comunicacio@balldebastons.cat quatre dies
abans de l’activitat [termini límit] amb la següent informació:
Cartell o, en defecte, fotografia representativa de l’acte o activitat
bastonera.
Breu descripció de l’acte.
o

Hora i lloc.

o

Participants.

o

Altres informacions.

Nom que rep l’acte [bastonada, diada ... ]
Dades de les xarxes socials de la colla organitzadora i de les participants.

Quina informació va a cada xarxa social
Facebook

Twitter

Instagram

Cartell + explicació

Breu informació

Cartell + breu explicació

1.2 Quan es faran les publicacions
Els "posts" d'actes en cap de setmana seran publicats entre dijous i divendres. Els
d'actes entre setmana es publicaran el dia anterior a l'acte.
•

Franja horària
09:00-12:00
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15:00-16:00
18:00-21:00
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2. Butlletí de la Coordinadora
2.1 Informació necessària per ser representada en el butlletí
S’ha d’enviar un correu a l’equip de comunicació [comunicacio@balldebastons.cat]
on hi aparegui el cartell o imatge de l’esdeveniment juntament amb una nota de
premsa.
2.2 Quan s’ha d’enviar el correu
Tot el conjunt d’informació [cartell i nota de premsa] ha d’haver arribat a l’equip
de comunicació el dissabte abans de la publicació del butlletí.
Un cop realitzat l’acte, s’ha d’enviar una breu memòria de com ha anat l’actuació.
2.3 Quan serà publicat el butlletí
El butlletí de la Coordinadora, és enviat a tota persona física o jurídica que està
subscrita el primer i tercer dimecres de cada mes. En casos on l’equip de
comunicació ho trobi oportú, i de forma excepcional, el butlletí i les seves
característiques [incloses dates de publicacions i diferents seccions] podran

NIF: G43268077

veure’s modificades.
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