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Mediació 
 

Antecedents  

La mediació ja està consolidada en aquells municipis que compten amb un servei de mediació 
ciutadana, però cal treballar perquè la mediació esdevingui un element transversal en les 
actuacions municipals que afectin la convivència a les ciutats i pobles. 
 
Des de la Diputació de Barcelona s’aposta perquè la mediació ciutadana arribi a tota la 
ciutadania de la demarcació, tant amb la creació de nous serveis de mediació municipals com 
amb el servei itinerant prestat per la mateixa corporació. 
 
El 21 de gener se celebra el Dia Europeu de la Mediació. Aquesta data ens dona l’oportunitat 
de comunicar a ciutadania i ajuntaments la tasca que es fa des de la Diputació de Barcelona en 
aquest àmbit. Enguany, el missatge és directe: “La mediació, una eina de convivència”. 
 
S’ha preparat una web de la campanya (www.diba.cat/mediació) i s’han penjat diferents 
materials comunicatius que els ajuntaments poden fer servir per aplicar als seus canals de 
difusió: https://www.diba.cat/web/convivencia/materials-comunicacio 

• Cartell genèric 

• Cartell perquè els ajuntaments puguin personalitzar 

• Vídeo “Servei de Mediació” 

• Falca de ràdio 

• Bàner estàtic i dinàmic 

• Díptic “Servei de Mediació” 

• Díptic “ Servei Itinerant de Mediació” 
 
A més, s’han dut a terme un seguit d’accions publicitàries per fer arribar el missatge a la 
ciutadania de la demarcació de Barcelona. 
 
Objectius 
Els objectius d’aquesta campanya és donar informació al ciutadà. 
 
Dates 
Del 17 al 24 de gener. 
 

Públic 
Homes i dones de 25 a 65 anys, de les comarques de Barcelona (no prioritzant ciutat de 
Barcelona). 
 
Peces 
Bàners 
980 x90 px gif 
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300x250 px gif 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cartells  
Genèric A3      Ajuntaments A3  

         
 
 
Falca 30 segons 
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Espot 1 minut 
 

 
 

Diba/Intradiba   
 
Bàner diba.cat 223x104 px 

 
 
 
 
 

 
Slider diba.cat 1140x416px  

 
Bàner Intradiba 970x305px 
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Post XXSS 
Facebook Ads (vídeo) 
 

 
 
Bosses per a repartir als ciutadans 
Cotó orgànic, 140 gr, 42x38 cm (500 unitats) 
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Accions de no pagament 
- Vídeo per a les pantalles corporatives 
- Vídeo per a Youtube 

- Vídeo per a les XXSS (en orgànic) 
- Sliders i bàners per a Diba/Intradiba 
- Cartells als plafons corporatius 
- TV, bàner i falca a la XAL 

 
Accions de pagament 

- Facebook Ads 
- Bosses 

 
Pressupost 
Creativitat: 0 € (intern) 
Facebook Ads: 366 € 
Drets falca: 70 € 
Bosses de tela: 1.220 € 

 
TOTAL  s/IVA : 1.656 € 
IVA  : 347,76 € 
TOTAL + IVA : 2.003,76 € 



Campanya Mediació 2019 Target: de 25 a 65 anys

Xarxes Socials

Reaccions Shares Comment
s

Reprodu
cció Enllaç Dones Homes Altres

Facebook Presidència (NothingAd) Del 18 al 23 de gener Ads 117.925 366,00 € 442,86 € 51264 3,76 € 77 27 5 324 1,37 € 0,37% 112103 17,80% 0:10 40734
117.925 366,00 € 442,86 € 51.264 3,76 € 77 27 5 0 324 1,37 € 0,37% 112.103 17,8% 00:10:00 40.734 0 0 0 0 0,00%

CPV: cost per visualització
CPM: cost per  1.000 impressions
CPC: cost per clic
CTR: % de clics en funció del nº d'impressions

442,86 €

CLICS (?)
Mitjà Àrea / Empresa Data Format Inversió + 

IVA

Total Campanya

Sense so CPV
Públic més actiu

Total Xarxes Socials

CPC CTR  % Reproduccions % de visualització Temps promig visualització Reproduccions 10"Impressions Inversió Abast CPM
Interacció (?)


