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Introducció

Organitzar i coordinar esdeveniments i projectes no és una tasca fàcil, la diversi-
ficació existent fa necessari que estigui tot sota un control rigorós, a fi de tenir
l’èxit que l’empresa vol assolir. La tasca pot ser aclaparadora si no s’utilitzen les
eines adequades. Saber amb quin personal comptem, com ens coordinarem, qui
farà les tasques i qui tindrà les responsabilitats, són accions que formen part de
l’èxit organitzatiu. Però per assolir-lo, també hem de saber quins documents i
actes comunicatius són els escaients per a cadascuna de les parts del procés.

El repartiment de les tasques que impliquen els esdeveniments i els projectes fa que
sigui necessari que quedi clarament identificat qui serà el responsable principal de
l’organització de l’esdeveniment i/o projecte. Si és una persona sola, normalment
és una feina que recau sobre l’assistent de direcció. Si el que es configuren són
equips, el responsable rep el nom de comitè organitzador. En ambdós casos, la
manera de comunicar-se i de fer efectives i eficaces les relacions és gràcies a l’ús
de les eines pertinents en cada moment, i que configuren els anomenats documents
de treball i documents comunicatius.

Així, aquesta unitat ens servirà per aprofundir en el món dels professionals que
intervenen en la coordinació, organització i gestió dels esdeveniments i dels
projectes, i en les tasques de comunicació que cal emprar.

A l’apartat “Funcions del personal abans, durant i després de l’esdeveniment”
veurem com es configuren els equips de treball a l’hora d’organitzar un esdeve-
niment i/o un projecte. Ens aproparem a la manera com es coordinen i quines
relacions estableixen entre ells.

A l’apartat “Aspectes documentals i comunicatius de l’organització d’esdeve-
niments i projectes” tractarem els documents més importants que cal conèixer a
l’hora d’organitzar-los. Els documents es refereixen tant a les etapes de preparació,
com de celebració i de finalització dels esdeveniments i projectes.

Finalment, per assolir correctament els continguts d’aquesta unitat és molt impor-
tant que es treballin totes les activitats i exercicis que es proposen al material web.





Organització d’esdeveniments empresarials 7
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

Resultats d’aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza reunions i esdeveniments corporatius, aplicant tècniques de negocia-
ció i normes de protocol i complint els objectius proposats.

• Planifica i programa els recursos necessaris, personals i materials, i elabora
els pressupostos, totals i parcials, indicant les condicions de pagament i els
seus terminis.

• Avalua les ofertes d’empreses organitzadores d’esdeveniments.

• Utilitza per escrit i oralment amb fluïdesa les dues llengües oficials i la
llengua anglesa en l’organització de reunions i esdeveniments.

• Utilitza per escrit i oralment una segona llengua estrangera en l’organització
de reunions i esdeveniments.

• Analitza els aspectes de seguretat apropiats, en funció del tipus de reunió,
viatge o esdeveniment corporatiu organitzat i/o dels seus assistents, i de
quina forma pot afectar l’organització.

• Vetlla per l’assoliment dels objectius establerts amb especial atenció als
terminis, l’optimització de recursos emprats i els resultats.
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1. Funcions del personal abans, durant i després de l’esdeveniment

Qualsevol esdeveniment que faci la nostra empresa anirà acompanyat, en la
majoria dels casos, d’un equip humà que té com a objectiu ajudar al correcte
desenvolupament de l’acte i assolir els objectius i les fites que l’empresa s’ha
plantejat a l’hora de fer l’esdeveniment. Això requereix una organització logística
i una coordinació de tots els implicats en l’esdeveniment. Penseu que, en alguns
casos, sabem quin serà l’esdeveniment però no qui el farà, mentre que en altres és
a l’inrevés.

Per conveniència, i per seguir la millor estratègia, som els professionals de l’em-
presa qui portarem a terme l’esdeveniment que l’organització ens ha demanat. El
lloc de treball determinarà la funció que la persona tindrà dins de l’esdeveniment
i, per tant, les tasques que, d’acord amb aquest, haurà d’acomplir.

La relació existent entre els recursos humans requerits i els recursos humans
disponibles sol ser un dels factors determinants de l’èxit o del fracàs a l’hora
d’organitzar un esdeveniment. Normalment, el personal més habitual, vist de
manera individual, que podem trobar-nos a l’hora de realitzar un esdeveniment
és:

• El coordinador o la coordinadora de l’esdeveniment (pot ser perfectament
l’assistent de direcció).

• Els auxiliars de relacions públiques i de protocol.

• Hostes i hostesses.

• El personal del servei de càtering i de muntatge i desmuntatge de la sala.

Després d’haver determinat i caracteritzat l’esdeveniment, el més habitual
és que es formin equips de treball; normalment estaran compostos per
membres de l’empresa i per auxiliars i/o voluntaris puntuals. Són el que
es coneix amb el nom de comitès, integrats per perfils on es conjuga
l’especificitat amb la versatilitat.

La configuració dels comitès, o equips de treball, ha de contemplar molts aspectes,
és a dir, ha de ser al màxim de versàtil possible (com se sol dir, “que valgui per
a tot”). Però l’organització d’un esdeveniment també requereix perfils específics
per desenvolupar certes tasques, com ara:

• Administratius i relacions públiques/institucionals, que tindran al seu càrrec
les tasques de caràcter administratiu inherents a l’esdeveniment, de relaci-
ons amb els diversos agents implicats i, finalment, d’iniciar i mantenir el
contacte amb les autoritats, patrocinadors, proveïdors...
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• Les de logística. Aquesta és la part més pràctica i les persones que se
n’encarreguin han de conèixer concretament el sector per al qual se’ls ha
fet l’encàrrec: escenografies, transports, detalls de caràcter instrumental...

• Les de creativitat. On es requereixen cossos especialitzats en la realització
de suports físics i digitals de comunicació, identitat visual, disseny de logos,
temes...

• Les d’execució i/o directives. És el grup humà que pren les decisions més
importants; especialment els ítems que fan referència al pressupost i al
contingut de l’esdeveniment.

Per tant, les àrees o perfils que participen en l’organització d’un esdeveniment,
dins l’àmbit empresarial, són:

• President de l’empresa, director general, responsable d’àrea en general o els
seus assistents de direcció.

• Màrqueting.

• Tecnologia.

• Recursos Humans.

• Publicitat i continguts.

La versatilitat recau en el fet que moltes funcions específiques poden ser as-
sumides o participades per una mateixa persona. La concentració de tasques,
la coordinació i la comunicació amb la resta dels membres de l’equip esdevé
capital a fi d’evitar confusions, mals entesos o riscos innecessaris, com, per
exemple, la sobresaturació de la persona que és responsable de diversos temes,
o la descoordinació d’aquesta persona amb la resta de l’equip que fa una funció
específica i ben delimitada.

Administrar un esdeveniment és com administrar un negoci i, com en totes
les empreses, ha d’haver-hi algú que sigui el màxim responsable en la presa
de decisions; en aquest cas, és el director de projecte.

L’èxit d’un esdeveniment dependrà, en gran mesura, del personal que hi treballi
i que les tasques assignades siguin clares i abastables, és a dir, que es puguin
realitzar, sigui la tasca que sigui.

Exemples versatilitat i treball en equip

Imagineu un esdeveniment on hi hagi com a tasca el lliurament de premis als millors
venedors, però el dia abans ens oblidem d’anar a recollir els trofeus; caldrà córrer el dia de
l’esdeveniment. O posem que hi ha un grup de conferències via Skype, i que ens oblidem
de revisar el programa i està obsolet i no pot fer-se una visualització a diverses bandes.
El que ens diuen aquest parell d’exemples és que, tot i que el responsable principal de
l’esdeveniment té la responsabilitat final de tot el que hi passa, no pot ni ha d’intentar ser a
tots els llocs al mateix temps; és important saber delegar i passar les responsabilitats als
diferents equips humans, que han de ser versàtils per poder ajudar, davant de qualsevol
contratemps, en el desenvolupament de l’acte.



Organització d’esdeveniments empresarials 11
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

1.1 L’assistent de direcció o coordinador general

En el cas particular dels esdeveniments, l’assistent de direcció és conegut amb el
nom de coordinador general, per les funcions que pot arribar a exercir.

L’evolució en el si de la societat del segle XXI i les noves eines, com Internet,
portàtils, agendes electròniques, han permès als directius actuals ser molt més
autònoms. Això ha afectat les funcions del professional que assisteix la direcció,
que ha vist com augmentaven les seves funcions. Una de les funcions que ha sorgit
amb força en aquests darrers temps ha estat la d’organitzador/a d’esdeveniments
(jeràrquicament, està per sota de l’assistent a direcció); tant interns, com externs
a l’empresa.

L’organitzador d’esdeveniments s’encarrega d’establir el protocol, fer serveis,
lloguer de locals, càtering, transport... Passa a tenir un perfil d’executiu que
el converteix en gran col·laborador dels quadres directius, amb noves habilitats
directives respecte de les que tenia l’antiga figura professional del secretariat de
direcció.

És probable que a l’hora de fer un esdeveniment, tinguem l’encàrrec de fer-lo sols,
com a assistents de direcció que som. Però també és possible que hàgim de formar
un Comitè Organitzador, en el cas de que l’esdeveniment requereixi més d’una
persona per organitzar-lo, per la seva magnitud, i aquest comitè ha de ser el millor
equip per desenvolupar l’acte. Les habilitats que es requereixen per organitzar un
esdeveniment són:

1. Ser minuciós i detallista, sobretot quan s’organitzen esdeveniments a l’es-
tranger o quan intervenen agents en l’organització als quals cal comunicar
cada un dels aspectes organitzatius. No és bo parar si la feina no està
perfecta, la minuciositat i el detallisme ens aproximaran a la perfecció de
l’esdeveniment, però recordem que ningú és perfecte (però sí que ens hi
podem apropar).

2. Tenir una visió de conjunt sobre l’esdeveniment que s’organitza, així com
la capacitat de preveure els possibles problemes i inconvenients que puguin
sorgir al llarg de totes les fases de les quals consta un esdeveniment.

3. Ser creatiu i innovador. No només en les idees, sinó també en l’ús de les
eines tecnològiques. Com més coneguem la innovació tecnològica més a
prop estarem d’ajudar la nostra empresa perquè pugui liderar el sector de
mercat on es troba.

4. No cedir davant la pressió. El món dels esdeveniments és una muntanya
russa on hi ha pics de producció molt alts. Si bé no es pot deixar res a la
improvisació, és probable que puguin haver-hi canvis de darrera hora que
requereixin que sapiguem mantenir la calma per donar el màxim.

5. Tenir habilitats comunicatives. Treballar en els esdeveniments ens posarà
en contacte amb moltes persones i amb diferents marques. Per tant, parlar
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en públic, ser sociable, saber traduir un briefing (en el cas que hi hagi
diversos agents implicats d’altres països) o un text... són algunes d’aquestes
habilitats que hem de dominar al llarg de l’esdeveniment.

6. Saber idiomes. En el sector dels esdeveniments les relacions de comuni-
cació amb altres empreses d’altres països són importants, de manera que
com més bé comuniquen és quan dominen l’idioma, d’aquí la importància
de saber bé més d’un idioma.

7. Estar obert a altres cultures. Oferir experiències segons els costums del
país és bàsic perquè l’esdeveniment funcioni, però no podem oblidar que
cada país té la seva idiosincràsia i això implica que els assistents i fins i tot el
personal amb el qual ens puguem relacionar tinguin les seves particularitats,
de manera que haurem de conèixer-les per evitar mals entesos i assolir l’èxit.

8. Saber gestionar el temps de manera eficaç. No totes les coses en un
esdeveniment són prioritàries o urgents, de manera que haurem de saber
diferenciar el que és urgent del que és important, donant la prioritat a les
tasques que ho requereixen tot evitant el col·lapse en els moments on la
feina es pot acumular.

9. Tenir coneixements específics sobre els recursos, estructures i lèxic relaci-
onats amb l’organització d’un o de diversos esdeveniments; això permetrà
garantir que el seu desenvolupament és el correcte.

10. Mantenir la calma. Saber tractar eficaçment amb tot el personal que
participarà en l’esdeveniment no només amb els responsables d’àrees o dels
comitès.

11. Ser una persona pacient. En l’organització i execució d’un esdeveniment
hi ha molts professionals que depenen uns dels altres amb els seus respectius
terminis de lliurament de productes i/o serveis, així que la paciència no és
només una actitud sinó que és totalment necessari utilitzar-la constantment
al llarg de tot el procés i fins que s’acabi.

12. Ser polivalent. Habilitats i competències en un sentit ampli, el que avui és
coneix com transversalitat, ja que conèixer bé els esdeveniments no significa
conèixer només un disciplina concreta sinó diverses (protocol, relacions
públiques, lideratge, normativa...).

13. Tenir habilitats comercials. Un esdeveniment sense accions comercials
pot perdre, en molts dels casos, una part de les funcions per a les quals ha
estat creat, de manera que no hem de perdre la visió de voler aconseguir
més clients o vendre un producte com a eixos de l’acte.

Quan un/a assistent de direcció esdevé el coordinador general d’un esdeveniment
(és a dir, el director de l’esdeveniment) passa a ser una de les figures més
importants; per tant, s’encarregarà de coordinar i dirigir els integrants de les
diferents comissions que comparteixen el compromís de planificar, organitzar,
executar i controlar l’esdeveniment, en resposta a les necessitats de la institució i
la societat en general. Esdevenen un punt focal per a la comunicació, tant interna
com externa, i necessiten ser contactats dins i fora de les hores d’oficina.
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L’assistent de direcció o coordinador general és el responsable de
l’elaboració de les estratègies i l’aplicació dels diversos elements que es
combinen per crear un esdeveniment perfecte.

1.1.1 Les funcions del director d’esdeveniments abans, durant i
després de l’acte

Quan s’ha d’organitzar un esdeveniment, sigui quin sigui, el coordinador ha
d’analitzar qualsevol situació o inconvenient que pugui sorgir i que, a més,
comprometi l’èxit de l’acte. A la taula 1.1 trobareu les responsabilitats i tasques
que ha de desenvolupar el director d’esdeveniments.

Taula 1.1. Responsabilitats i tasques del director d’esdeveniments

Funcions Tasques i accions

Convocar i organitzar els comitès si són necessaris Desenvolupar una proposta d’esdeveniment, per bé que no sempre és
obligatori; pot venir donada pel cap de l’empresa

Planificar i supervisar els recursos humans necessaris per organitzar i
desenvolupar l’esdeveniment

Incloure la idea que hi hagi personal remunerat i personal voluntari

Desenvolupar un pla de gestió de l’esdeveniment El pla permetrà coordinar i capacitar les persones perquè s’organitzin a la
feina

Ser el representant de l’esdeveniment davant de terceres persones La representació inclourà tractes amb els patrocinadors, governs o
institucions (si escau) i els mitjans de comunicació

Desenvolupar un conjunt de polítiques d’actuació Serviran per ajudar en el procés de gestió de l’esdeveniment donat que el
director no pot estar a tot arreu al mateix temps

Controlar el progrés de la planificació i organització de les tasques que
necessita l’esdeveniment

Saber quines són les accions que l’ajudaran a implementar correctament
les accions de l’esdeveniment així com aquelles que no li seran útils

Consultar els membres dels diferents comitès i planificar les diferents
reunions

Aprofitar tot el coneixement i les experiències existents i integrar el
personal en el projecte de manera activa i positiva. Les reunions entre els
diferents equips ajuden a un desenvolupament correcte de l’acte i a fer
que el coordinador general sàpiga què passa a cada moment

Descriure els llocs de feina Ha de fer una provisió de descripcions de feina per a tot el personal de
l’esdeveniment. En molts casos, les descripcions s’han de fer abans de
publicar els llocs

A més a més, també tenim altres normes que ens poden ajudar a l’hora
d’organitzar un acte; són les següents:

• Si l’acte és a l’aire lliure, tinguem sempre un lloc alternatiu protegit per si
plou o fa massa vent o massa calor o fred.

• No és convenient organitzar un esdeveniment en les mateixes dates en què es
fan altres actes importants a la nostra població, ja siguin de caràcter social o
esportiu, o que puguin influir en l’assistència del nostre públic objectiu. És
evident que hi ha una dates que no són possibles de tocar, per exemple les
festes nadalenques, però, si preveiem que el sopar de Nadal de l’empresa
requereix un càtering i que en aquestes festes la majoria d’empreses de
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Totes les accions reflectides
en aquest punt són
pensades per a un

coordinador/a general,
sense comitès que l’ajudin;

però, donat el cas, totes
podrien delegar-se.

càtering estan ocupades o col·lapsades, el més convenient serà preveure-ho
amb antelació suficient i evidentment reservar-lo.

• Si, per registre, comencem a veure que vindrà un gran nombre de convidats,
és important preveure un servei mèdic o algun cos de socorrisme.

• En la majoria dels actes, convé contractar una assegurança de responsabilitat
civil.

• Si calen mitjans audiovisuals, és important tenir aparells de recanvi, a més a
més d’allargadors, lladres, connectors de telefonia, endolls complementaris
d’ordinadors...

• Cal facilitar al màxim la zona d’estacionament.

• És important fer una llista de necessitats per a cada acte, tant les materials
(taules, cadires, megafonia...), com les de personal (hostesses, oradors,
conductors de l’esdeveniment, traductors, seguretat...).

Una de les característiques del coordinador general és que és multitasca
(amb tots els canvis tecnològics. Les seves funcions han augmentat de
manera que la seva formació ha de ser continuada). Però només actuarà
sol/a quan es trobi davant d’un petit esdeveniment que pugui abastar. A
partir de l’esdeveniment mitjà o megaesdeveniment, disposarà d’un equip
humà que l’ajudarà a dur a terme el que el seu cap li hagi sol·licitat.

Accions en la fase de preesdeveniment

Recordem que aquesta és una de les fases més completes de l’esdeveniment, ja que
és on s’ha de preparar i controlar tot, perquè el dia de l’execució no hi hagi fissures
i, després, poder fer un tancament i avaluació adequats. Les accions durant la fase
del preesdeveniment són:

1. Reunir-se amb el cap i obtenir una idea clara de les seves necessitats i
desitjos específics, aplicant a més a més els elements que configuren la
cultura empresarial i el segment del mercat o de la pròpia empresa al qual
anirà dirigit. En aquesta reunió també haurem de tenir en compte els
requisits especials que ens demana el nostre cap.

2. Conèixer la causa de l’esdeveniment i afegir-hi un valor tot fent suggeri-
ments i alternatives innovadores que s’ajustin a les idees inicials.

3. Avaluar què està fent la competència. Això ens permetrà afegir com a mínim
un element diferent de l’esdeveniment que hem d’organitzar.

4. Considerar les característiques de la seu on es desenvoluparà l’esdeveniment
així com el nombre d’assistents i de ponents (si escau).

5. Buscar oradors i expositors, quan no hi hagi un comitè que estigui encarregat
d’aquesta tasca.
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6. Dominar el protocol en cadascuna de les fases de l’esdeveniment.

7. Contemplar requeriments específics com la necessitat de traductors i intèr-
prets.

8. Presentar al cap diverses opcions perquè pugui escollir la que consideri més
adient.

9. Crear i coordinar els diferents comitès que tindran al seu càrrec el desen-
volupament de les diferents tasques que caldrà fer per a la celebració de
l’esdeveniment.

10. Treballar en la planificació i elaboració d’un pressupost raonable i ser-
hi fidels tant com sigui possible durant tot el procés de coordinació de
l’esdeveniment, en el pressupost no només han d’aparèixer les partides més
importants sinó també els serveis opcionals i complementaris. És a dir, cal
que fem un pressupost al més detallat possible.

11. Negociar els productes i serveis amb els proveïdors.

12. Seguir totes les polítiques i procediments establerts per l’empresa o subsi-
diàriament pel nostre cap, ja que això ens permetrà acomplir amb tot el que
s’ha programat en la planificació.

13. Portar a terme totes i cadascuna de les inspeccions en el lloc per garantir
que són les adequades a l’esdeveniment que estem organitzant. Si el lloc
triat és la pròpia empresa, només cal comentar-ho al cap perquè ens doni
el vistiplau; si el lloc triat és fora de l’empresa haurem de demanar al
cap si el vol visitar per donar-nos el vistiplau. En el cas que el vulgui
conèixer haurem de preparar la visita amb tots els elements que pensem
són els adequats per a l’esdeveniment donant al cap una explicació raonada
i coherent de per què hem triat aquest i no un altre lloc. En el cas que el
nostre cap no hi estigui d’acord, recordem que hem de tenir sempre un pla
B i, per tant, presentar-li aquesta segona opció i fins i tot seria convenient
tenir un pla C per si de cas.

14. Reunió i selecció d’un cos de voluntaris en el cas que sigui necessari per a
cobrir diversos aspectes de l’esdeveniment, com per exemple: vigilants de
sala, acomodadors, guarda-robes, ajudants tècnics...

15. Buscar i reservar les sales, l’allotjament i el trasllat dels delegats, convidats
i/o ponents que siguin necessaris. També es pot incloure la possibilitat de
restaurants i programes d’oci.

16. Garantir que tots els contractes i els dipòsits s’hagin efectuat en els temps
que s’han determinat i estiguin totalment en ordre.

17. Mantenir el contacte amb els proveïdors de serveis externs per facilitar
el bon funcionament de l’esdeveniment en tot el procés de preparació i
planificació.

18. Donar suport als diferents comitès en el disseny de l’estratègia de relacions
públiques.
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19. Gestionar la impressió i distribució de les invitacions (sigui de manera
tradicional o en línia) i garantir que s’han rebut.

20. Gestionar els programes, menús i altres materials que cal imprimir així com
altres materials i informar el cap de les necessitats de subministrament per
a l’atenció adequada a l’esdeveniment.

21. Preveure que tots els materials (equips i mobiliari) que necessitaran els
diferents comitès estiguin en òptimes condicions de treball.

22. Generar diversos reports per al cap, amb una certa periodicitat, sobre com
es va avançant en l’organització i el desenvolupament de l’esdeveniment.

Accions en la fase d’execució de l’esdeveniment

Les accions que ha de desenvolupar un coordinador general durant l’execució de
l’esdeveniment són les següents:

1. Visitar el lloc un dia abans per veure que tot està tal com desitgem.

2. Controlar que tothom que ha de treballar en el moment de l’execució estigui
al seu lloc; per aquest motiu, hem de citar tothom una hora i mitja abans de
l’inici de l’acte i repassar les accions.

3. Representar l’empresa en totes les qüestions relatives a les relacions públi-
ques i màrqueting de l’esdeveniment.

4. Proporcionar l’assistència personalitzada durant tot l’esdeveniment.

5. Coordinar tots els aspectes tècnics i logístics de l’esdeveniment amb una
capacitat de decisió i resposta immediata, i dedicant-hi tot el temps, des del
muntatge de l’esdeveniment fins a la finalització i desmuntatge.

6. Coordinar els diferents comitès perquè cada un d’ells faci les tasques quan
li correspongui.

7. Fer proves de funcionament òptim de tots els elements i equips tècnics
requerits per garantir la qualitat del servei que s’ha contractat.

8. Garantir que hi hagi tot el material d’impressió que s’ha de distribuir durant
l’esdeveniment i que es distribueixi en els moments que s’han determinat
per fer-ho (sempre en coordinació amb l’àrea de màrqueting, relacions
públiques i/o comunicació social).

9. Ser responsable de la logística que suposa l’obertura i la cloenda de l’acte.

Accions en la fase del postesdeveniment

Les accions que un coordinador general ha de desenvolupar durant la fase de
postesdeveniment són les següents:



Organització d’esdeveniments empresarials 17
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

1. Fer el seguiment i avaluació, amb les diferents eines de què es disposi,
com per exemple fer una enquesta de satisfacció, veure els resultats finals
de l’esdeveniment en nombre de persones, quantes vendes s’han generat
gràcies a l’esdeveniment... Totes aquestes accions permetran saber si s’han
complert els objectius i les fites que s’havien plantejat inicialment.

2. Generar el portafolis de totes les activitats.

3. Gravar i distribuir totes les actes o minutes preses en les diverses reunions.

4. Presentar un informe final breu sobre l’execució de l’esdeveniment on hi
hagi les avaluacions tant econòmiques com socials.

1.1.2 Exemple pràctic d’organització d’un esdeveniment

Triem com a esdeveniment un seminari, perquè és un dels esdeveniments més
habituals en el sector empresarial i, a més a més, és de curta durada. A més, si
ampliéssim el seu temps, també ens serviria com a exemple d’una conferència
o, fins i tot, d’uncongrés. En qualsevol cas, és tractaria d’un esdeveniment que
implica moltes accions, de manera que ens donarà una visió completa del que
significa organitzar.

1. Fases del preesdeveniment:

Parlar amb el cap i confirmar el propòsit de l’esdeveniment; en aquest cas, un
seminari sobre “Indústria automobilística 4.0: les app de gestió”. Després, ens
caldria saber quins són els objectius bàsics de l’esdeveniment; el resultat és
l’agenda i la visualització el programa. Per tant, ens hem de preguntar:

• Qui és el públic? Els equips departamentals i equips informàtics de
l’empresa.

• Quin és el tema del seminari? La gestió digitalitzada en el marc de la
indústria automobilística.

• On es pot celebrar? A la mateixa empresa o en un hotel que tingui alguna
sala que absorbeixi la capacitat que determinarem o un saló de conferències
o un palau de congressos de la ciutat. Aquestes són les preguntes que ens
hem de formular respecte al lloc.

• Per què hi assistirà la gent? Per la necessitat constant d’actualitzar els seus
coneixements.

• Necessitarem ponents? Si la resposta és un sí, quins? (aquí hi hauria els
noms dels ponents que assistiran a l’acte i que, per tant, ens ajudaran a
establir l’agenda i el programa de les activitats que es preveu realitzar).

Hem d’establir l’agenda o el programa del seminari:
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• 09.00 h Registre i acreditacions.

• 09.15 h Benvinguda i presentació dels seminaris.

• 09.30 h La digitalització vista com una oportunitat per recuperar competiti-
vitat.

• 10.30 h Pausa: Networking – Cafè.

• 11.00 h L’impacte tecnològic en els models de negoci. Col·loqui.

• 12.00 h Sistemes d’informació per a la presa de decisions en temps real.

• 13.00 h Camí de les empreses digitals. Col·loqui.

• 14.00 h Cloenda del seminari.

Hem d’escollir el lloc o espai de l’esdeveniment. Amb el cap ja hem decidit que
l’espai de reunions que té l’empresa no és suficient, de manera que haurem de
buscar una sala en un hotel. Després d’haver vist diferents hotels a Barcelona
l’escollit és l’Hotel Hilton Barcelona a l’avinguda Diagonal, 589. A partir
d’aquests idees, haurem de fer la check-list de coses que necessitarem de l’espai,
com ara:

1. Necessitat d’espai, per a unes 200 persones.

2. El saló a escollir. En aquest cas serà l’anomenat Passeig de Gràcia, amb
capacitat per 200 persones.

3. Estil de l’organització de la sala: en forma d’aula.

4. Temps de l’esdeveniment: amb muntatge i desmuntatge. Tot i que ho farà
l’hotel, en aquest cas, hem de calcular 1 hora 30 minuts abans d’iniciar
l’esdeveniment, i 30 minuts després de la cloenda.

5. Donat que hi ha un networking i/o cafè, també lloguem l’espai The Vibe Bar
& Restaurant. Seleccionarem què volem que hi hagi: cafès, tes, begudes
refrescants, sucs i pastes dolces...

6. Les necessitats dels equips audiovisuals, incloent-hi coses com les pantalles,
micròfons (no oblidem que estem preveient col·loquis, de manera que tot-
hom ha de poder sentir les opinions de la resta dels assistents), ordinadors...

7. Les necessitats de materials escrits i per escriure, hem de decidir si els
materials per escriure els portarem nosaltres o agafarem l’oferta que ens
farà l’hotel: un portafolis, un bolígraf, fulls amb el logo de l’empresa, un
UBS i una bossa per poder-ho portar tot, entre d’altres coses (aquí dependrà
del pressupost que tinguem).

8. Demanar als oradors les presentacions que faran.

9. Tenir reunions periòdiques amb el cap per confirmar-li que l’organització va
com ha d’anar. No oblidem en algun moment d’aquestes reunions preguntar
sempre al cap quines són les seves inquietuds respecte a l’esdeveniment que
estem organitzant i, entre d’altres coses, si voldrà o no dirigir-se a l’auditori.
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Haurem de fer la confirmació de l’acord amb el responsable del lloc de la
celebració, en aquest cas, el cap d’esdeveniments de l’Hotel Hilton. Els acords
hauran de preveure també la possibilitat de reduir o augmentar els requisits del
networking-cafè fins a un determinat nombre de dies abans de l’esdeveniment.
No és un acord fàcil, i moltes vegades es veuen limitats a quin límit de persones
podem reduir, de manera que haurem de fer un càlcul correcte.

Haurem de crear els materials i comunicacions de l’esdeveniment; fonamental-
ment, els següents elements:

• Crear les invitacions, que poden ser en paper o a través d’algun dels
programes en línia existents.

• Imprimir l’agenda i altres materials.

• Crear identificacions.

• Enviar cartells i rètols per a l’esdeveniment, que es col·locaren a l’hotel en
els llocs que haurem acordat amb el cap d’esdeveniments de l’hotel.

Donat que en aquest cas és l’empresa automobilística a qui l’interessa que hi vagi
el màxim nombre possible de responsables, l’esdeveniment no és de pagament; per
tant, no ens caldrà obrir un compte bancari concret. Però si fos un esdeveniment
on l’empresa vol que els assistents paguin, haurem d’obrir un compte bancari
específic; que ens facilitarà la feina a l’hora de controlar el pressupost.

2. Fase d’execució de l’esdeveniment:

Ens hem d’assegurar d’incloure en la programació el temps necessari per a
l’organització de l’esdeveniment. És recomanable arribar 1 hora i 30 minuts abans,
per veure que tot està en ordre i disposat per a l’inici a l’hora prevista.

Haurem d’ajudar els ponents a trobar els llocs que els hem adjudicat i col·locar,
en cada moment/ponència, els cartells amb els seus noms.

Després, caldrà comprovar que tots els materials que hem preparat estiguin ja a la
sala per poder iniciar-ne la distribució, tant a dins, com a l’entrada de la sala, on
tindrem disposada una taula per fer el registre i donar les acreditacions. Recordem
que en qualsevol esdeveniment sempre tenim els següents supòsits:

• Hi ha alguns assistents que sempre arriben abans del temps que tenen marcat
d’arribada. Cal tenir paciència i assenyalar-los que en breu s’obrirà el
registre i podran passar a la sala.

• Hi ha assistents que sempre arriben tard respecte de l’hora marcada. Caldrà
més paciència encara, i tenir durant una hora més la taula de registres i
inscripcions oberta.

• Pot ser que hi hagi assistents que inicialment no havien confirmat i que
finalment es presentin. Caldrà anotar-ho i tenir acreditacions de sobres per
poder-ne lliurar al nouvingut.



Organització d’esdeveniments empresarials 20
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

• Hi ha “no assistents”, és a dir, aquells que havent confirmat i que finalment
no es presenten per diverses raons.

• Hi ha moments que podem tenir problemes tècnics, per tant, ens cal tenir
un pla B, una llista en paper i anar eliminant les tasques realitzades.

Donat que els oradors de vegades canvien les seves presentacions, els podem
demanar que vinguin uns deu minuts abans de l’inici de la seva intervenció, a
fi i efecte de poder-la registrar en l’ordinador central de la sala. De vegades els
oradors són molt maniàtics amb les presentacions; no és qüestió d’improvisar,
ho haurem de tenir previst. De manera que entre una ponència i l’altra han de
quedar, almenys, cinc minuts de diferència perquè puguem fer el transvasament
de la informació, o bé per obrir el seu USB i, fins i tot, connectar el seu ordinador,
si així ho vol el ponent.

Si no tenim un presentador, és una tasca que haurem de fer; sempre s’han de fer
les següents accions:

• Primer de tot donar la benvinguda en nom de l’empresa i agrair a tots els
assistents la seva presència.

• En el cas que el cap vulgui dir algunes paraules, deixar-li temps per fer-ho
en la presentació i en la cloenda, si així s’ha convingut.

• Fer una lectura ràpida de les accions que es duran a terme en el seminari.

• Presentar la primera taula amb els seus ponents.

• Controlar els temps de cada ponent per trobar el millor equilibri i que no es
mengin temps que no els correspon. Recordem que els retards en l’horari
no agraden a ningú.

• Avisar on es fa el networking-cafè.

• Agrair de nou a l’empresa la celebració de l’esdeveniment, l’assistència als
ponents i convidats, i donar l’acte oficialment per tancat.

3. Fase de postesdeveniment:

Haurem d’acompanyar els assistents fora de la sala on, de manera inconscient,
s’han quedat parlant. Hem de recordar que hem llogat la sala per un temps
determinat. Per tant, vigilem les despeses innecessàries. L’acció ha de ser
molt respectuosa, però al mateix temps enèrgica. Després, caldrà parlar amb el
responsable d’esdeveniments de l’Hotel Hilton per dir que ja ha finalitzat l’acte
i que, en aquell moment o en breu, es faran els darrers pagaments, tal com s’ha
acordat en reunions prèvies.

També caldrà fer una ullada i comprovar que tot el material que hem llogat el
retornem en perfectes condicions. Això implica reunir totes les dades possibles
fins aquell moment, fer un informe i tenir una primera reunió amb el cap
després de l’esdeveniment per donar-li algunes dades: nombre d’assistents, costos,
funcionament del networking...
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Ja un cop al despatx, haurem d’avaluar l’esdeveniment i si els seus objectius
s’han vist complerts. Per tant, és el moment d’enviar el qüestionari de satisfacció
i anar recollint i estudiant les dades que ens aniran arribant. De vegades es pot
passar el qüestionari al final del seminari, però no és gaire convenient, ja que
podem perdre una certa objectivitat. Després haurem de fer un resum final,
amb totes les dades i passar-lo al cap en una segona reunió on es poden discutir
coses tant a formals com de continguts. I, finalment, caldrà arxivar tota la
documentació.

1.2 Els comitès en l’organització dels esdeveniments

Els comitès són grups de persones que treballen en equip per aconseguir satis-
factòriament el seu propòsit, que en el nostre cas és l’esdeveniment. Aquestes
persones, habitualment, són anomenades pels organitzadors líders de l’esdeveni-
ment. La integració dels diferents comitès correspon a l’etapa dinàmica del procés
d’integració per assolir l’èxit esperat.

Com a coordinadors generals de l’esdeveniment, haureu d’avaluar, de manera
objectiva, les persones que formaran part dels diferents comitès, per obtenir el
millor resultat de cadascun d’ells. Els elements més importants que determinaran
la selecció seran: el tipus d’esdeveniment, mida, destinació, durada i programes
que l’integraran. Tots els detalls s’hauran de planificar amb antelació, i cada
comitè haurà de focalitzar els seus esforços en portar a terme els objectius que
tingui marcats, a l’hora coordinar-se amb els altres comitès per a l’èxit global de
l’esdeveniment.

A més a més, es podria convidar altres persones a assistir a alguna de les reunions,
segons el tipus d’esdeveniment de què es tracti, i també compartir amb ells
l’agenda de la reunió.

Altres agents involucrats poden ser: els patrocinadors, el personal de primers
auxilis, si escau, el servei de bombers, membres del consell local, representants
de les associacions locals relacionades amb l’esdeveniment, el gerent del banc,
els membres de la cambra de comerç, l’assessor de les assegurances i, fins i tot,
els especialistes professionals d’esdeveniments. Fins i tot, el comitè podria voler
crear un subcomitè més petit per tractar l’esdeveniment, en lloc de fer-lo ells
directament.

Pensem, no obstant, que perquè un comitè funcioni el nombre màxim
aconsellable és de sis persones. Com més gran sigui el grup més difícil serà
que ens posem tots d’acord i arribar a un enfocament integrat. El lideratge
serà bàsic, perquè tot funcioni degudament.

També es pot donar la circumstància que necessitem formar un nou comitè, és
a dir, crear un grup des de zero. En aquest cas, una norma que cal tenir present
és que no sempre els millors candidats poden ser les persones que considerem
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amigues dins de l’empresa, ja que poden no tenir el tipus d’habilitats necessàries,
de manera que la recerca de personal haurà de considerar les següents preguntes:

• Quant temps necessitarà cada persona per a l’organització de l’esdeve-
niment? Aquesta persona pot dedicar aquest temps per fer el treball
correctament?

• Té experiència prèvia? Ha fet alguna cosa semblant, té una bona reputació
de treballar en equip?

• Té bones relacions de treball amb altres persones? És capaç d’acceptar un
lideratge diferent al seu propi lideratge?

• Els membres que formaran el comitè tindran diferents habilitats que perme-
tran un equip compacte?

Evidentment, tot dependrà del tipus d’esdeveniment que haurem de portar a terme.
En qualsevol cas, els membres del comitè han de ser capaços, dins dels seus
llocs, d’ocupar-se d’organitzar, comercialitzar, finançar, trobar recursos, registrar
dades... O senzillament, ser entusiasta i mantenir les coses en funcionament. En
essència, l’estructura de l’organització, ja sigui un equip de treball, un comitè, un
grup assessor o un equip coordinador, haurà de ser capaç d’acomplir amb els
requisits que del seu lloc emanen.

Però l’organització també pot variar segons com vagi creixent l’esdeveniment i
patir canvis. Pot passar que, el que en origen podia portar a terme un únic
organitzador o responsable, acabi sent portat a terme per un comitè o un grup
d’especialistes en esdeveniments. D’altra banda, també poden haver-hi altres
canvis; com per exemple, un canvi en la cultura de l’organisme organitzador
i passar de ser un acte informal a un de formal, o d’un acte amateur a un
acte professional. De vegades, aquests tipus de canvis poden generar conflictes,
sobretot en el moment d’executar l’esdeveniment. Per tant, caldrà mantenir el
lideratge de manera clara, així com l’acceptació, per arribar a l’èxit i no pas al
fracàs, si no hi ha hagut una coordinació i organització correctes.

L’evolució correcta en la creació d’un equip, per portar a terme un esdeveniment,
podria ser la següent, a partir del moment en què ja tenim la idea:

1. Crear una organització o comitè informal.

2. Crear una estructura de lideratge; potser caldria valorar en aquest moment
l’ajuda d’algun professional del sector dels esdeveniments.

3. Establir una organització formal.

En un esdeveniment petit és d’esperar que hi hagi un comitè petit: un president,
un secretari, un tresorer, un responsable del màrqueting i la publicitat, i dos
membres més amb funcions generals d’organització. Si ens trobem davant d’un
esdeveniment mitjà o macro, poden haver-hi aspectes específics que requereixen
una atenció determinada, fet que donaria peu a un comitè més gran, com per
exemple, afegir:
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• Un responsable de coordinació d’activitats.

• Un responsable per a l’acreditació.

• Un responsable per a la logística: transport i allotjament, i fins i tot, si escau,
els règims alimentaris corresponents.

• Un responsable dels arranjaments i decoracions per a les cerimònies d’ober-
tura i cloenda.

• Un responsable que pugui buscar patrocinadors i fons de provisió.

I, si encara ho compliquem una mica més, podem veure com cada un d’aquests
responsables té per sota un complex d’accions i coordinacions entre el seu
personal; de manera que en aquests casos ens caldrà:

• Preparar una informació addicional per al personal organitzador.

• Fer assajos tècnics.

• Organitzar sessions de pràctiques.

• Fer proves de temps.

• Fer reunions preliminars i principals entre els diferents equips.

• Trobar artistes o participants.

En el cas d’un gran esdeveniment (com pot ser una trobada de les franquícies que
té l’empresa en un continent), els assumptes de l’organització són, en realitat, una
qüestió d’escala (per tant, un comitè organitzador petit no seria el més adequat per
assumir les tasques d’organitzar-lo). En aquests casos de megaesdeveniments, és
important pensar en la necessitat de crear una junta executiva, amb no més de
dotze membres, ja que les diferències d’opinió poden arribar a la confusió total i
a no desenvolupar de manera correcta el pla que s’ha previst per a l’execució de
l’acte.

Aquesta junta executiva tindrà com a missió informar grups de treball més petits,
o subcomitès, dels acords als quals s’arriba, perquè puguin desenvolupar les
tasques pertinents. Així, entre les diverses tasques, els subcomitès poden tractar
temes d’anul·lació i patrocini, logística i transport, serveis i instal·lacions per a
assistents, publicitat i promoció, primers auxilis, seguretat i protecció, dotació
de personal, el programa i les activitats dels participants, llocs i espais, entre
d’altres. En alguns casos, podrà haver-hi fins a trenta comitès involucrats, mentre
que en un esdeveniment petit, molt probablement, n’hi haurà dos, com a molt, i
la coordinació és més probable a través d’una reunió de caps de departament o
presidents dels comitès.
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1.2.1 El Comitè Organitzador

Els comitès són grups de persones que contribueixen a complir els diversos passos
de l’esdeveniment de manera satisfactòria. Poden ser de molts tipus. El fet de
delegar el procés d’organització de l’esdeveniment al comitè contribueix a fer que
la planificació de l’acte es porti d’una manera fluida. Les persones que en formen
part són nomenades pel Comitè Organitzador, que també rep el nom de comitè
superior.

D’acord amb el que es planteja en el Comitè Organitzador de l’empresa, es
designarà una presidència, una vicepresidència executiva (no sempre, ja que
les funcions també les pot exercir el president), un responsable de finances, un
responsable legal, un responsable de màrqueting i un responsable de seguretat
(vegeu l’organigrama, figura figura 1.1).

Figura 1.1. Organigrama de l’estructura interna i orgànica d’un Comitè
Organitzador

Tingueu present que qualsevol comitè (exceptuant-ne alguns casos especials) ha
d’estar integrat per professionals de l’especialitat per a la qual ha estat designat.
Els comitès que ajuden a l’organigrama de l’organització de l’esdeveniment i,
alhora, poden crear subcomitès si es tracta d’un megaesdeveniment, ja que
treballar en grups més petits i més temàtics agilitza la tasca de desenvolupament
de l’acte. En línies generals, l’organigrama d’un comitè seria el següent (vegeu
la figura 1.2):

Figura 1.2. Organigrama d’un comitè

Amb l’objectiu d’obtenir un desenvolupament eficient del Comitè Organitzador,
per a cada esdeveniment en particular s’han d’agrupar les diverses funcions i
accions que es portaran a terme, durant el desenvolupament de la tasca dels
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diversos comitès. Així, en el Comitè Organitzador, hi podem trobar el Comitè
Executiu, que en realitat n’és una reducció; la seva composició inclou les
persones verdaderament rellevants del Comitè Organitzador. En moltes ocasions,
i atès l’elevat nombre de persones que formen el Comitè Organitzador, no es
pot convocar una reunió amb facilitat, de manera que el Comitè Executiu és
el que s’encarrega de la presa de decisions i resolució dels problemes durant
l’organització de l’esdeveniment.

El Comitè Organitzador ha d’estar integrat per professionals de l’especialitat en
la qual es desenvolupa l’esdeveniment, ha de conèixer els objectius i les fites
que es proposen i a partir d’aquestes coordinar totes les accions. A més a més,
ha de tenir una persona que dirigeixi el comitè, que anomenarem president o
coordinador general i que serà el responsable que es compleixin els objectius
de l’esdeveniment i que hi hagi equilibri i resultats d’èxit en la coordinació dels
diferents comitès. Els rols fonamentals del coordinador general són:

• Rol principal i bàsic: dirigir i supervisar que tots els coordinadors d’àrees i
el seu grup compleixin les seves obligacions.

• Rol vital: aconseguir la millor seu, trobar una excel·lent assistència en
qualitat i nombre de participants, tenir una campanya publicitària d’èxit i
activitats creatives.

• Rol funcional: involucrar-se en tots els detalls de l’administració i operació
durant totes les fases de l’esdeveniment.

El Comitè Organitzador participarà en totes les fases de l’esdeveniment, ja que és
el nexe connector de tot. Les seves principals activitats seran:

• Designar els membres i les seves funcions

• Dissenyar el programa estratègic de l’esdeveniment

• Escollir el lloc i la data de l’esdeveniment

• Elaborar el programa general de l’esdeveniment

• Elaborar l’organigrama general i el cronograma de totes les activitats

• Elaborar el pressupost aproximat de l’esdeveniment

• Escollir els promotors que donen suport a l’esdeveniment

• Planificar les accions que cal desenvolupar per preparar i promocionar
l’esdeveniment

• Definir àrees de responsabilitat o comitès: finances, logística, comunicació
i publicitat, entre d’altres.

• Elaborar el pressupost definitiu.

• Convocar els subcomitès a reunions periòdiques per avaluar les activitats
desenvolupades.
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• Preparar l’informe final i les recomanacions en finalitzar l’acte.

• Rebre els ponents i les personalitats convidades. En el cas que algun d’ells
arribi per via marítima o aèria algun dels representats del comitè ha de ser al
lloc per donar-li la benvinguda. (En el cas que hi hagi un comitè de relacions
públiques, aquesta funció es deriva cap a aquest comitè).

• Estar ben preparat per respondre a qualsevol pregunta relacionada amb
l’esdeveniment.

• Supervisar que tot el personal participant en l’organització estigui capacitat,
i per aquest motiu és important que també coneguin els objectius, les
polítiques, els programes, els procediments i els detalls més importants, i
finalment mantenir-los al corrent de com va avançant l’esdeveniment.

• (Convenient) Tenir reunions prèvies amb els representants dels sindicats i
negociar amb ells les condicions dels treballadors en aquests dies específics.

• Coordinar i supervisar la seguretat dels convidats, ponents i participants si
no hi ha un comitè de seguretat.

Com podeu comprovar, les tasques són iguals o molt similars a les adjudicades
a l’assistent de direcció, que també es mantindrà, com el comitè organitzador, al
llarg de tot l’esdeveniment.

El comitè organitzador de l’esdeveniment també té la funció de delegar responsa-
bilitats i garantir que les passes que es vagin donant en el procés de l’acte siguin
les adequades i es portin a terme en els temps marcats.

El Comitè Organitzador es pot dividir en dues grans categories, que són:

• Comitè Organitzador Empresarial pròpiament dit. És necessari que estigui
format per persones que pertanyen a l’empresa, de manera que puguin
conèixer el procés i els recursos que s’utilitzaran i implementaran en
l’esdeveniment.

• Comitè Organitzador tipus Fusió, quan en l’esdeveniment empresarial hi
ha involucrades entitats educatives, entitats governamentals o altres entitats.
Caldrà que dins del comitè hi hagi representants de cada un dels sectors
involucrats.

1.2.2 Tipus de comitès, segons la fase de l’esdeveniment

Els comitès poden ser de molts tipus; els classificarem segons el moment en què
actuen, però hem de tenir present que alguns actuen al llarg de tot el procés. El
següent organigrama ens mostra com treballen els diferents equips humans i com
tots depenen del Comitè Organitzador; així, trobem uns comitès que es troben
en totes les fases de l’esdeveniment, i altres que només actuen en unes fases
determinades (vegeu la figura 1.3).
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Figura 1.3. Organigrama bàsic dels comitès d’un esdeveniment

Cada un dels comitès creats ha de contribuir al procés d’avaluació, quan l’esde-
veniment hagi finalitzat. Els membres del comitè han de realitzar un resum
que inclogui allò que ha funcionat bé i allò que no ha funcionat o que no ha
funcionat del tot. Els seus suggeriments poden ser de gran ajuda per al comitè
que es construeixi en el següent esdeveniment.

Comitè de Programes

La vida del Comitè de Programes s’inicia en la fase del preesdeveniment i segons
les funcions que absorbeixi també el podem trobar en la fase de l’esdeveniment, i
de postesdeveniment.

El seu objectiu és donar suport al comitè organitzador, per tot el que fa a
l’estructuració del programa general de l’esdeveniment. Les seves funcions són
principalment les següents:

1. Preparar el cronograma d’activitats establint dates amb terminis clars.

2. Escollir temes per tractar i les activitats que cal dur a terme.
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3. Estructurar el programa tècnic.

4. Establir els mecanismes per a la preselecció i fer la selecció final del treball
que caldrà fer.

5. Estructurar el programa social.

6. Seleccionar els conferenciants i/o ponents.

7. Seleccionar els coordinadors d’activitats.

8. Lliurar les ponències i treballs al comitè organitzador dins dels terminis
establerts per a la seva reproducció i distribució.

9. Elaborar el programa d’acompanyants.

10. Fixar les dates de reunions periòdiques amb la finalitat de revisar les
activitats executades i programar les accions pendents.

11. Programar les accions que queden pendents.

12. Mantenir informat el comitè organitzador a través de reunions periòdiques
de tot allò que està sota el seu control.

És important entendre que si és un esdeveniment mitjà o un megaesdeveniment,
algunes de les funcions que poden aparèixer en un comitè poden ser delegades a
d’altres tipus de comitès, com per exemple la preparació del programa d’acompa-
nyants, que es podria delegar al comitè de festes i entreteniment, o el lliurament
de les ponències i treballs, que podria fer el comitè científic.

Comitè de Finances

La vida del Comitè de Finances s’inicia en la fase del preesdeveniment i tornem a
trobar aquest comitè a la fase de postesdeveniment.

És conegut també com a Comitè de Comptes. Com el seu nom indica està creat
per a l’execució de tot esdeveniment que necessiti recursos econòmics, per saber
quina destinació donar-los d’acord amb les prioritats i els objectius establerts. Tot
allò que tingui a veure amb els diners ha de passar, obligatòriament, pel control
i l’autorització d’aquest comitè, que haurà de tenir un contacte directe i constant
amb el comitè organitzador per aconseguir un seguiment al màxim de fiable i
correcte possible.

Organitzar un esdeveniment sense recursos suficients requereix imaginació i
creativitat per part dels organitzadors per aconseguir donatius, patrocinis i quotes
d’inscripció anticipades. Alguns suports poden venir, fins i tot, en concepte
d’espècies, per exemple: articles promocionals, escenografia, serveis de càtering,
transport, allotjament...

És recomanable que aquest comitè estigui format per un màxim de sis persones i
un mínim de cinc. Les seves funcions són:
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1. Elaborar el pressupost preliminar i definitiu.

2. Buscar els recursos necessaris a través de les accions i documents necessaris
per obtenir fons.

3. Obrir comptes bancaris.

4. Generar formats comptables.

5. Establir les prioritats respecte a les despeses.

6. Mantenir reunions periòdiques amb el comitè organitzador.

7. Encarregar-se de la facturació, les deduccions i/o similars.

8. Portar el balanç detallat de les despeses efectuades i dels ingressos si cal.

9. Autoritzar les despeses ordinàries i les extraordinàries i efectuar els paga-
ments quan així s’hagi establert.

10. Informar d’utilitats o pèrdues al final de l’esdeveniment, segons el cas.

En definitiva, són els comptables de l’esdeveniment i encarregats de tot allò que
tingui a veure amb el pressupost, i els ingressos i les despeses.

Comitè Científic

La vida del Comitè Científic s’inicia en la fase del preesdeveniment, no té tasques
durant la fase d’execució de l’esdeveniment i en la fase del postesdeveniment pot
tenir-ne algunes. Aquest comitè només es crea en esdeveniments de caire científic.

De fet, es pot subdividir en un subcomitè de ponències i un altre de ponents, que
es divideixen les tasques.

La seva funció és agrupar els encarregats de supervisar i coordinar el contingut
científic d’un programa, i la fixació de normes per als temes que s’hi presentaran.
La seva característica és l’expertesa dels seus components en les matèries que
es tracten en l’esdeveniment científic. Hi ha qui el considera una mena de jurat o
tribunal, encarregat dels aspectes científics.

Les seves funcions són diverses, i aquí les tenim com si estigués subdividit en els
dos subcomitès esmentats:

• El subcomitè de ponències té les funcions següents:

1. L’avaluació de ponències.

2. La proposició de taules temàtiques.

3. La proposició de temes rellevants.

4. La recepció de treballs.

5. L’admissió o no de documents perquè es tractin en l’esdeveniment.

6. L’admissió o no de ponències perquè es publiquin en alguna revista
científica...
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7. La distribució dels espais per a la lectura o mostra dels temes.

8. La generació dels temps que necessiten les ponències.

9. Generar un informe de l’equip necessari per a cada ponència i/o taller.

10. Elaborar les conclusions i generar un informe de les activitats del
comitè i dels seus resultats per al comitè organitzador.

• El subcomitè de ponents té les funcions següents:

1. Determinar quines són les persones indicades per presentar als parti-
cipants els temes més rellevants que es tractaren en l’esdeveniment.

2. Determinar ponents alternatius en cas que els seleccionats principals
rebutgin la invitació o no puguin participar en l’esdeveniment.

3. Contactar amb els ponents i/o les empreses convidades i després
convidar adequadament a l’esdeveniment.

4. Preparar les invitacions alternatives per als ponents secundaris. Con-
firmar l’assistència dels ponents i/o de les empreses.

5. Sol·licitar els currículums dels ponents confirmats per poder fer una
breu presentació dels seus èxits abans de la ponència, presentació que
farà la figura del moderador.

6. Si hi ha ponents que venen de fora, i només si ho autoritza el Comitè
de Finances, fer les reserves i pagaments de transport i allotjament.

7. Sol·licitar una llista als ponents i/o empreses del material i/o equip
que necessitaran per a les seves presentacions i passar-ho al Comitè
de Logística.

8. Coordinar amb els equips de ponents i/o empreses les respectives
presentacions per poder determinar amb el Comitè de Logística el lloc
més apropiat per a cada equip.

9. Generar un informe genèric de les dades de cada ponent i/o empresa
per lliurar-lo al Comitè de Registre i/o d’Inscripció o si és de persones
importants lliurar-lo al Comitè de Convidats Especials.

10. Generar una llista de contactes dels ponents per a futures invitacions.

11. Generar un informe final de les accions i resultats i lliurar-lo al comitè
organitzador.

Depenent del tipus d’esdeveniment, s’han d’assignar els temes a les diferents
taules i, per tant, hem de poder optimitzar el temps. Així es poden classificar i
assignar ponents i horaris diferents a cada una de les taules, que treballin sota una
dinàmica comunicacional diferents. Aquest fet permetrà als ponents participar
de diverses maneres. Per exemple, a l’escaleta de sales que apareix a la taula
1.2, podem veure com hem combinat la participació de diversos ponents, que
anomenarem A, B, i C i D, segons la dinàmica utilitzada.

Taula 1.2. Escaleta de sales

Horari/Sala Sala Pirineus Sala Mediterrani

09:00 a 10:00 Simposi amb A, B, i C Conferència de D

10:00 a 10:45 Debat amb A i B Ponències de B i C

10:45 a 11:30 Entrevista amb D Debat dirigit sobre B i C
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Comitè de Serveis Generals (de Suport o Logística)

El Comitè de Serveis Generals, també conegut amb el nom de Comitè de Suport
o Comitè de Logística, s’inicia en la fase del preesdeveniment, segueix en la
fase d’execució, on té un pes molt específic en tots els temes tècnics, i també el
trobarem en la fase de postesdeveniment.

És l’encarregat de tot allò que fa referència a la planificació i la logística de les
diferents activitats relacionades amb la realització de l’esdeveniment. Les seves
funcions són:

1. Estar en contacte i coordinat amb l’encarregat de serveis generals de l’entitat
on es farà l’esdeveniment per poder conèixer totes les disposicions tècniques
de les sales que es llogaran.

2. Reservar l’espai on es desenvoluparà l’esdeveniment, si es tracta d’un centre
de convencions, d’un palau de congressos, d’una sala de reunions d’un hotel,
d’una aula en una universitat...

3. Muntatge i desmuntatge de les sales o de la sala/saló.

4. Lloguer dels equips de so i audiovisuals i un control d’entrada i sortida
d’aquests equipaments.

5. Reproducció del material.

6. Organització i contractació del personal tècnic, tant pel que fa a muntatge,
com a imatge i so.

7. Crear grups de treball responsables i molt actius.

8. Control i seguiment dels temps i moviments de cada etapa de l’esdeveni-
ment en el moment de l’execució.

9. Informar de les activitats i avenços el comitè organitzador.

Aquest comitè pot rebre l’ajuda d’un subcomitè que es coneix amb el nom de
Comitè de Contingències, que buscarà diferents plans d’ajuda quan hi hagi algun
problema mecànic.

Comitè de Promoció i Relacions Públiques

En molts esdeveniments, el personal de RP es dedica a l’atenció personalitzada
de participants. De manera que, si bé trobem el Comitè de Promoció i Relacions
Públiques a les dues primeres fases de l’organització de l’esdeveniment, el seu
treball més important és a la fase d’execució. Té només una acció en la fase
del postesdeveniment, de manera que podem dir que és molt puntual i pot ser
transferida al Comitè de Comercialització i Difusió, si escau.

Aquest comitè treballa en estreta col·laboració amb el Comitè de Comercialització
i Difusió, fins al punt que moltes de les funcions es poden cedir, i per això sovint
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s’acaben fusionant els dos comitès. També inclou les tasques d’organització del
personal (juntament amb les d’imatge).

La forma de treball d’aquest comitè pot variar de manera considerable segons
l’esdeveniment, ja que depèn de la naturalesa, de la mida i de l’estructura de
l’organització de l’acte. A més a més, aquest comitè ha de mantenir una estreta
relació amb la organització de l’esdeveniment. Les seves funcions principals són:

1. Promoció interna i externa. Estratègies de màrqueting i programes de
promoció, publicitat i difusió de l’esdeveniment.

2. Coordinar la invitació als diferents participants.

3. Atendre els convidats especials en cadascuna de les activitats de l’esdeveni-
ment.

4. Coordinar el sistema d’informació i ubicació dels mòduls.

5. Elaborar els programes i comentaris per als mestres de cerimònies.

6. Atendre els ponents magistrals i els de les taules de treball.

7. Capacitar el seu personal per donar informació concreta de l’acte.

8. Lliurament als mitjans de comunicació de la informació sobre l’esdeveni-
ment.

9. Elaborar la memòria de l’esdeveniment.

Comitè de Comercialització i Difusió

Principalment, trobem el Comitè de Comercialització i Difusió en dues fases
concretes: s’inicia en la fase del preesdeveniment i s’acaba a la fase de postes-
deveniment. La fase d’execució de l’esdeveniment sol ser molt puntual.

És l’encarregat de donar a conèixer a la comunitat local les activitats i projectes
de servei de l’esdeveniment, destacant-ne els valors i el treball de l’organització.
També inclou les tasques referents a la publicitat, la decoració i la retolació
(juntament amb el Comitè d’Oci i Entreteniment). Per tant, el responsable ha de
tenir amplis coneixements sobre màrqueting, comunicació, relacions públiques i
humanes. Les principals funcions d’aquest comitè són:

1. Disseny i elaboració del logotip, en cas que no hi hagi comitè d’imatge.

2. Disseny, elaboració i compra de tot el material promocional; com ara
els programes, els fullets i/o material complementari, com els rolls up,
la papereria especial, inclosa l’elaboració de pancartes, els distintius, les
invitacions i tot allò que està relacionat amb els impresos.

3. Coordinar els programes especials per al comitè organitzador, els conferen-
ciants i convidats especials.

4. Definir la quota d’inscripció a l’esdeveniment.
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5. Planificació i coordinació del protocol.

6. Definir els mitjans de comunicació que s’utilitzaran i coordinar la informa-
ció i entrevistes amb els mitjans.

7. Coordinar els actes d’inauguració i cloenda (fase d’execució i, a més a més,
pot ser substituït pel comitè organitzador).

8. Elaborar els documents que descriuen en detall el què i el com d’una
activitat o procés específic. També es poden utilitzar per descriure com
diligenciar un format i analitzar la informació consignada en els documents.
Aquests documents reben el nom d’instructius.

9. Organitzar i gestionar les conferències de premsa.

10. Supervisar i coordinar l’elaboració d’espots de ràdio, anuncis en mitjans
gràfics i publicitats televisives.

11. Programar les entrevistes a la ràdio i a la televisió.

12. Classificar les notes.

Comitè d’Imatge

El Comitè d’Imatge és el que s’encarrega d’impactar el públic participant,
ponents, convidats i patrocinadors. Treballa conjuntament amb els comitès de
Difusió i Organització i, si l’esdeveniment és un megaacte, també col·labora amb
el de Logística i depèn de l’autorització directa del Comitè de Finances.

Es crea aquest comitè perquè no sempre podem comptar amb un dissenyador gràfic
a temps complet dins de l’equip organitzador i la capacitat de generar la publicitat
impresa que requereix un esdeveniment. Les seves accions es determinen durant
l’etapa del preesdeveniment.

Basat en la temàtica de l’esdeveniment, aquest comitè sol ser dels més compactes;
genera els conceptes més importants del que es pretén que sigui la imatge de
l’esdeveniment. El seu objectiu principal és localitzar empreses especialitzades
en imatge per aconseguir pressupostos. Segons quin sigui l’esdeveniment, la
imatge pot anar des d’un senzill logotip fins a anuncis espectaculars distribuïts en
punts estratègics de la zona on es durà a terme l’acte.

Les funcions bàsiques del comitè són:

1. Generar propostes bàsiques d’imatge.

2. Localitzar i contactar a més a més de pressupostar amb empreses especialit-
zades en la generació d’imatges corporatives i disseny.

3. Revisar el treball de les empreses seleccionades per fer una comparativa de
qualitat i preus.

4. Informar el comitè organitzador i el de Finances els resultats que s’han
contrastat i seleccionat en conjunt de la firma que s’encarregarà de fer tot el
disseny de la imatge de l’esdeveniment.



Organització d’esdeveniments empresarials 34
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

5. Revisar les restriccions de disseny i impressió de les imatges corporatives
dels patrocinadors per la seva integració en la publicació de l’esdeveniment.

6. Revisar com es va desenvolupant el disseny de la imatge per complir amb
els terminis marcats.

7. Passar al Comitè de Finances les ordres de pagament.

8. Fer la manufactura d’articles promocionals (plomes, samarretes, gots, fulls
per escriure amb el logo, carpetes...)

Comitè de Viatges

La vida del Comitè de Viatges s’inicia en la fase del preesdeveniment, i normal-
ment arriba fins a la fase del postesdeveniment.

Cal aquest comitè en el cas que l’esdeveniment requereixi desplaçaments i/o
actes socials. El seu objectiu és fer-se càrrec de la localització del viatge, dels
hotels, de les activitats i, en definitiva, de la planificació d’aquestes activitats.

Justament aquest comitè es pot veure substituït per una agència de viatges de
la confiança de l’empresa i pot anar en perfecta coordinació amb el comitè de
transport i d’allotjament, així com el comitè d’oci i entreteniment.

Comitè d’Exposicions

El Comitè d’Exposicions és un comitè molt específic, ja que només és necessari
si l’esdeveniment requereix intrínsecament un espai expositiu. El responsable ha
de ser una persona que conegui i tingui experiència en exposicions, i el seu perfil
serà similar al del coordinador general. Un exemple de comitè d’exposicions és el
que treballa al Mobile World Congress a Barcelona, en aquests darrers anys.

Trobarem aquest comitè durant totes les fases de l’esdeveniment. Les funcions
d’aquest comitè seran bàsicament:

1. Definir i contractar el lloc de la seu de l’exposició.

2. Elaborar i garantir que les accions previstes en el programa de treball es
facin en el temps establert.

3. Reclutar, seleccionar i contractar el grup de persones que participaran en la
realització de l’exposició.

4. Elaborar el pressupost per muntar i desmuntar l’exposició.

5. Distribuir els pavellons i mòduls en l’espai contractat.

6. Controlar els inventaris de l’exposició.

7. Tenir el mobiliari necessari per llogar als expositors.

8. Definir les polítiques de participants per a expositors.
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9. Rebre les consells, comentaris, queixes i suggeriments dels expositors i
visitants i actuar en conseqüència.

10. Coordinar les activitats posteriors a les exposicions.

11. Definir, des de l’inici, les responsabilitats de tot el personal.

12. Definir les polítiques de participació per als expositors i redactar els dife-
rents contractes i reglaments necessaris per establir aquestes polítiques.

13. Ser el nexe permanent entre els expositors i l’organització general.

Comitè d’Honor

Els comitès d’honor només apareixen quan hi ha un compromís perquè una de
les persones convidades té un prestigi determinat, o per obtenir facilitats per a
l’esdeveniment. Aquest comitè es forma un cop ja estan controlats i definits tots
els aspectes de l’esdeveniment i pot estar format per persones que no siguin de
l’empresa, com ara persones reconegudes en un àmbit social, polític, personalitat
de caràcter científic i/o acadèmic. Per aquest motiu, generalment no és un comitè
que tingui tasques en l’organització de l’esdeveniment i només té presència en el
moment de l’execució de l’acte.

Normalment, l’aportació de les persones de renom és totalment desinteressada i
donen suport a la iniciativa de l’esdeveniment amb la seva presència i pertinença
a aquest comitè. Per tant, la seva tasca en realitat és la de figurar a títol de cartell
de presentació de l’esdeveniment, donant-li un toc de distinció i importància.

Aquest comitè pot seguir o no l’estructura de la resta de comitès amb una presidèn-
cia, una vicepresidència i uns vocals, però pot ser que no s’estructuri formalment,
sinó que senzillament es nomenin les personalitats que el configuraran.

És evident que un comitè d’honor dona prestigi, i per aquest motiu és utilitzat en
temes com congressos, jornades, seminaris i fins i tot lliuraments de premis, on la
part de recerca i científica és important.

Comitè de Patrocinis

El Comitè de Patrocinis treballa bàsicament en la fase del preesdeveniment. Es
tracta d’una de les activitats que més desgasta en la realització d’un esdeveniment;
depèn directament del Comitè de Finances, per tant, més que parlar d’un comitè
quasi hauríem de parlar d’un subcomitè.

Els patrocinadors solen ser empreses o entitats públiques que cooperen econòmi-
cament o amb espècies en la realització de l’esdeveniment, a canvi de col·locar la
seva imatge corporativa en la publicitat de l’esdeveniment i en algunes ocasions
fins i tot col·locar un estand en el lloc de l’esdeveniment per donar-se a conèixer
al públic participant.
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Aconseguir patrocinadors requereix molt de temps de presentacions a les empreses
i/o entitats que es volen incorporar. Per tant, tenir aquest comitè, encara que sigui
dins del Departament de Finances, és important.

Les persones que integren aquest comitè han de ser excel·lents “venedors”, ja
que s’han d’encarregar de vendre la idea de l’esdeveniment als patrocinadors i
finalment poder-los convèncer que la seva aportació és important. Per tant, tenir do
de paraula i fer excel·lents presentacions són les millors “armes” d’aquest comitè.

Les funcions més importants d’aquest comitè són:

1. D’acord amb la temàtica que s’ha establert de l’esdeveniment, seleccionar
els patrocinadors adequats.

2. Fer una presentació breu i concisa on es transmeti clarament l’objectiu
general de l’esdeveniment i els beneficis que atorga al patrocinador.

3. Contactar amb les empreses i/o entitats públiques que puguin ajudar com
a patrocinadors i concertar entrevistes per mostrar les presentacions de
l’esdeveniment.

4. Vendre la idea de l’esdeveniment a la major quantitat de patrocinadors
possible.

5. Coordinar amb els patrocinadors les especificacions de la seva imatge
corporativa en la publicitat de l’esdeveniment, prenent en consideració les
restriccions que s’apliquin segons la seva aportació i els criteris establerts
pel Comitè de Comercialització i Difusió i/o pel Comitè de Promoció i
Relacions Públiques.

6. Finalment, informar de les accions i resultats al Comitè de Finances i al
comitè organitzador.

Comitè de Recepció i Hospitalitat (’Hospitality’)

Per bé que l’èxit de l’esdeveniment depèn del bon funcionament de tots els comitès,
el comitè de recepció, molt probablement, és el que té una incidència major
en l’esdeveniment, ja que projecta la seva imatge positiva. S’encarrega de les
activitats de promoció, divulgació i atenció directa dels participants.

Així, la seva màxima activitat la fa al llarg de la fase d’execució de l’esdeveniment,
i les seves funcions són:

• Donar la benvinguda a tots els participants.

• Rebre els convidats especials, ja sigui en el lloc on es fa l’esdeveniment o
al lloc d’arribada (aeroport, tren, vaixell...).

• Donar tota la informació tant de les activitats de l’esdeveniment, com
qualsevol altra requerida pels delegats i convidats.
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Comitè d’Inscripcions i Registres

El Comitè de Registres té un paper molt important per a la imatge de l’empresa,
ja que és el que ofereix les primeres impressions de l’acte. Registrar pot esdevenir
una tasca feixuga, per tant, aquest comitè ha d’aconseguir que sigui tot el contrari,
és a dir, que sigui àgil, funcional i de fàcil comprensió. El seu mal funcionament
pot deixar els convidats amb una imatge més aviat negativa i desordenada, no
només de les persones que hi són, sinó de l’esdeveniment en general i, de retruc,
fins i tot de l’empresa. Les seves funcions són:

• Coordinar tot el que està relacionat amb la inscripció.

• Dissenyar les plantilles d’inscripció.

• Lliurament del material.

• Subministrar informació.

Comitè de Convidats Especials

Depenent de la importància de l’esdeveniment podem convidar persones amb una
rellevància social important. Aquestes personalitats i representants d’empreses
se’ls ha de donar un tracte especial; aquesta és la missió del Comitè de Convidats
Especials.

Aquest comitè només funciona en el moment de l’execució de l’esdeveniment i,
a més a més, depèn sovint del Comitè de Promoció i Relacions públiques. Les
persones que configuren aquest comitè han de tenir unes característiques molt
concretes, perquè acompanyaran els convidats especials al llarg de l’esdeveniment,
de manera que els demanarem el següent:

• Una excel·lent presència.

• Un domini del llenguatge tant oral com corporal.

• Do de gents i ser sociable.

• Parlar com a mínim l’anglès com a llengua estrangera, i les llengües locals
existents. A més a més, si domina alguna llengua estrangera més, millor.

• Tenir coneixements bàsics de la regió i de la cultura general del país
(economia, política, societat...).

• Conèixer mínimament les personalitats que acompanyarà.

• Disponibilitat de temps complet.

Poden semblar unes característiques restrictives, i ho són, però hem de tenir en
compte que seran normalment una cara molt representativa de l’empresa, de
manera que ens cal ser exigents; és més, si només tenim una personalitat, que
l’atenguem nosaltres, com a assistents de direcció, seria la millor acció.
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Comitè d’Allotjament

Generalment, l’assistent de direcció és la persona encarregada de fer les reserves
hoteleres, a mesura que van arribant les confirmacions dels assistents o convidats.
Penseu que és important sol·licitar amb anterioritat la confirmació de l’assistèn-
cia, per no córrer el risc després de tenir dificultats a l’hora de trobar places
d’allotjament. Però si el volum de persones és molt alt, es pot crear un comitè
exclusivament per a aquesta tasca.

El Comitè d’Allotjament duu a terme la seva activitat a la fase pròpiament de
l’esdeveniment, encara que hi ha una activitat puntual que es fa en la fase del
preesdeveniment, com és la reserva de les habitacions, però aquesta funció també
la pot desenvolupar el Comitè de Logística. Les funcions són:

• Seleccionar les diferents alternatives d’allotjament.

• Contractar els serveis i prestacions que es creguin necessàries.

• Fer l’entrada a l’hotel i distribuir les habitacions; aquesta acció és coneguda
com a check-in.

• Assignar les habitacions als convidats especials.

El Comitè d’Aliments i Begudes

Com bé indica el seu nom, és el comitè que es fa càrrec d’avituallar les persones
que assisteixen a l’esdeveniment, així com les que hi treballen. La seva activitat
té lloc, preferentment, en el moment de l’execució de l’esdeveniment, per bé que
les compres s’efectuaran amb anterioritat, en la fase del preesdeveniment.

Les funcions del Comitè d’Aliments i Begudes són:

• Seleccionar tot el que fa referència als aliments i les begudes: esmorzars,
dinars, berenars, sopars, refrigeris...

• Organitzar els horaris.

• Seleccionar els menús amb el gerent de Food and Beverage (F&B Menjars
i Begudes) del lloc on es farà l’esdeveniment o amb el gerent del càtering.

• Supervisar els aliments i les begudes durant tot l’esdeveniment.

• Coordinar amb els equips de suport, els horaris dels recessos per al servei
de Coffee Breaks.

• Mantenir en tot moment les gerres d’aigua o les ampolles per als conferen-
ciats.

• Tenir en compte les necessitats específiques alimentàries i de begudes de
tota la gent que participa en l’esdeveniment, des dels organitzadors i els
diferents comitès fins als convidats.

• Procurar el patrocini d’empreses per als àpats.
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Comitè de Transport

La tasca del Comitè de Transport es desenvolupa principalment durant l’execució
de l’esdeveniment, per bé que pot tenir algunes accions en la fase de preesdeveni-
ment, com la realització dels contactes amb els autocars. Tot i que no és menys
cert que, sovint, comitès com els de Logística s’encarreguen d’aquestes accions.
De manera que el Comitè de Transport es donarà només en casos molt puntuals,
concretament quan ens trobem davant d’un megaesdeveniment.

Aquest comitè s’encarrega d’obtenir preus especials per al trasllat dels partici-
pants des del lloc d’origen i cap al lloc de destinació. Les seves funcions són:

• Coordinar, de manera generalitzada, tot el que fa referència al transport, ja
sigui aeri, terrestre i/o marítim.

• Contractar autocars per al trasllat intern de sis a tres mesos abans que es
produeixi l’esdeveniment. Si les sessions es fan en el mateix hotel on
resideixen els participants o convidats, aquest comitè pot arribar a perdre
tota la seva funcionalitat.

• Elaborar un pla, un programa i un pressupost detallat en temes de transport.

• Fer la coordinació general de tot allò que fa referència al transport aeri,
terrestre i marítim.

• Coordinar l’arribada i sortida dels delegats i convidats en les diferents
terminals.

Comitè de Seguretat

Aquest comitè s’encarrega de tot allò que fa referència a la seguretat, els detalls
del lloc, convidats i de tots els comitès involucrats. Per bé que necessitem formar
aquest comitè en el preesdeveniment, actuarà bàsicament durant l’execució de
l’esdeveniment. Les funcions d’aquest comitè són:

• Coordinar tot l’operatiu de seguretat, tant dels convidats com dels delegats
i participants.

• Vigilar les instal·lacions i els entorns fins que finalitzi l’esdeveniment i
poder fer el retorn als prestataris del servei.

• Constatar el bon funcionament dels sistemes de prevenció d’incendis.

• Coordinar els serveis d’ambulàncies i primers auxilis.

Comitè d’Oci i Entreteniment

Amb el Comitè d’Oci i Entreteniment passa una cosa semblant al Comitè de
Transport. Primer, només es dona en casos d’accions socials i d’entreteniment.
Si no, no te raó de ser. Segon, poden fusionar-se les seves tasques amb les accions
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i responsabilitats de relacions públiques. Tercer, només el trobarem en el cas
d’esdeveniments de mida mitjana o megaesdeveniments.

També és conegut en alguns indrets com a Comitè de Dames o Comitè de Festes.
Les seves funcions són:

• Coordinar el programa dels acompanyants.

• Coordinar el programa social dels ponents.

• Cooperar en la recepció i comiat dels convidats i participants.

• Distribuir els llocs, quan hi hagi sopars o espectacles, segons la jerarquia
dels visitants, col·locant targetes amb els noms i els llocs que corresponguin.

• Participar activament en la preparació i organització de visites tècniques,
professionals i socials.

• Oferir un marc d’entreteniment i de lloc apropiat per canviar impressions
dins d’una certa informalitat.

• Planejar visites i/o excursions als diferents punts turístics: recursos culturals,
naturals i generar un ambient distès entre els assistents.

• Sol·licitar obsequis i donacions.

• Ajudar en l’organització del programa social.

• Col·laborar en la decoració.

1.2.3 Responsables finals

Cada una de les tasques d’un esdeveniment la poden dur a terme de manera
anticipada una o diverses persones, depenent de l’experiència i organització de
cada comitè. A mesura que ens anem apropant a la data de l’esdeveniment,
les activitats s’intensifiquen i fins i tot es ramifiquen, sobretot si parlem d’un
megaesdeveniment.

En definitiva, el dia de l’esdeveniment, cada subcomitè té la responsabilitat
de planificar la logística i dirigir les activitats específiques de la seva àrea de
responsabilitat. No importa el nombre de subcomitès que s’hagin creat per a
l’esdeveniment, el que hem de garantir és que cada subcomitè tingui clars els
objectius marcats i el calendari de les activitats que s’han establert prèviament.

Cada subcomitè haurà de contribuir al procés d’avaluació quan l’esdeveniment
hagi finalitzat. Els membres del comitè hauran de fer un resum que inclogui tot
allò que ha funcionat tal com estava previst i també tot allò que no ha funcionat.
Els suggeriments poden ser de gran ajuda per al subcomitè de l’any següent.

Normalment els comitès existeixen perquè hi ha tipus d’esdeveniments que, per la
feina que comporten, requereixen la creació d’equips humans. Però també tenim
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esdeveniments que no són tan complicats, de manera que el que necessitem són
persones individuals que tinguin responsabilitats dins de l’empresa i, fins i tot, en
alguns casos fora de l’empresa (si aquesta no és gaire gran).

És llavors que ens hem de preguntar: a qui necessito? Quins rols hem de cobrir
durant les diferents etapes de l’esdeveniment? En el cas del preesdeveniment,
tenim els següents responsables per considerar:

• El responsable de les inscripcions (dins del Comitè de Logística, i després
en el Comitè d’Inscripcions i Registres). S’encarregarà de la selecció de
dates per fer les preinscripcions, i dels mètodes de pagament, en cas que
s’hagi de pagar, i, finalment, del seguiment amb una llista.

• El responsable d’aconseguir possibles sponsors per a l’esdeveniment (dins
del Comitè Organitzador i/o del Comitè de Finances). Aquesta persona
farà l’anàlisi dels potencials patrocinadors, l’enviament de materials i el
seguiment.

• El responsable de crear el programa (dins del Comitè Organitzador, del
Comitè Científic i del Comitè de Logística). S’encarregarà de la distribució
dels temes, salons, del cronograma de l’esdeveniment, de l’enviament de
les invitacions així com del seguiment de totes les seves accions.

• El responsable de tresoreria (dins del Comitè de Finances). Serà el
responsable del pressupost: dels ingressos i de les despeses.

• El responsable dels proveïdors (dins del Comitè de Transport, de Logística,
de Serveis Generals, d’Allotjament, d’Aliments i Begudes). S’encarregarà
de la selecció i contractació de tot el material de l’esdeveniment.

• El responsable de premsa, promoció i difusió (dins del Comitè de Promoció
i Difusió, i de Relacions Públiques i Protocol).

Durant l’esdeveniment, generalment, haurem de multiplicar la quantitat de
personal, ja que en un marc de temps menor al de l’etapa anterior, la del
preesdeveniment, s’intensifiquen la quantitat d’activitats. Així, ens trobem que,
a més a més dels responsables anteriors, haurem d’afegir els següents:

• El responsable del muntatge i desmuntatge de l’esdeveniment (dins del
Comitè de Logística i del de Suport -o Serveis Generals-), que tindrà sota
les seves ordres un equip tècnic exclusivament.

• El responsable de seguretat (dins del Comitè de Seguretat), amb les matei-
xes tasques del comitè, bàsicament garantir la seguretat de totes les persones
que participen en l’esdeveniment. També tindrà sota les seves ordres un
equip professional qualificat.

• El responsable de llum i so (dins de l’equip tècnic, del logístic, i del de
suport), pot ser una única persona o un equip de dues o tres màxim, una per
al so i l’àudio i dues per als llums i altres conceptes elèctrics.
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• El responsable del càtering (dins del Comitè d’Aliments i Begudes). Tindrà
sota les seves ordres el nombre de cambrers que s’haurà contractat, i la
coordinació dels mateixos.

• El responsable dels assistents de sala (dins del Comitè de Suport i de
Protocol) és també conegut com el grup d’hostes i hostesses, i caldrà
coordinar l’equip perquè estiguin a l’aguait de tot el que passa a la sala
on estaran destinats.

Finalment, ens quedarà el postesdeveniment, moment en el qual es redueix de nou
el nombre de persones que faran les valoracions i avaluacions de l’esdeveniment.
Per norma general, són les mateixes que hem vist en la fase del preesdeveniment.

1.3 Altre tipus de personal que podem trobar a l’esdeveniment

A banda dels integrants dels diversos comitès i dels responsables finals, en un
esdeveniment trobem unes figures concretes que poden aparèixer en un moment
molt puntual i que, de vegades, fins i tot per la seva rellevància, és interessant
contractar per donar renom a l’esdeveniment; com per exemple, el conductor o
moderador en un congrés o en una taula de debat o en un seminari...

1.3.1 La figura del conductor o presentador

Tal com indica el seu nom, és la persona que condueix totes les activitats de
l’esdeveniment. En alguns esdeveniments, al conductor se l’anomena mestre de
cerimònies. Les seves característiques són:

• Sap posar el ritme que es correspon a cada moment.

• Estudia en profunditat l’escaleta del programa per dominar tot l’esdeveni-
ment i ser sobri i breu.

• Si necessita improvisar, ha de tenir aquesta capacitat, ha de saber cobrir els
silencis. És important, en cas que es pugui, que sigui una persona externa a
l’empresa, perquè d’aquesta manera pot enaltir la figura dels participants,
dels organitzadors i dels convidats i fer-ho sense complexos i sense que
resulti presumptuós.

• Evidentment, ha de tenir la capacitat d’adaptar-se al perfil de l’esdeveni-
ment, al públic amb el qual es trobarà, als valors de l’empresa. (Pensem una
mica: contractaríem Pablo Motos per presentar un congrés farmacèutic? O
el Gran Wyoming per a una convenció d’una empresa tèxtil? Si la teva
resposta és negativa, perfecte, ja que ni el perfil del presentador ni el perfil
de l’esdeveniment encaixen).
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• Ha de demostrar tenir seguretat, ja que això dona confiança i tranquil·litat.
El grup necessita pensar que es troba en bones mans.

• Ha de ser capaç de dinamitzar el grup, ho pot fer de dues maneres:
directament, fixant els objectius i mètodes que s’utilitzaran, o indirectament,
deixant que el grup seleccioni els objectius i mètodes, i intervenint com
a regulador i reformulador si hi ha massa desviaments; és una manera de
deixar que el grup trobi el camí correcte.

• No ha de buscar el seu lluïment personal, sinó que el seu objectiu és que
l’esdeveniment sigui la part més important. No parlarà mai en primera
persona, i encara menys ha d’adoptar una actitud d’organitzador de l’acte.

• No es pot equivocar o, més ben dit, no s’hauria d’equivocar amb els noms i
cognoms de les persones que presideixen l’acte, per tant, portar-los anotats
en una targeta, amb lletra gran i clara evitarà el problema.

• Fer que els assistents se sentin benvinguts i còmodes.

• Ha de tenir un control absolut del micròfon. No pot ser que estigui fent
comprovacions, com donar copets, per veure si ja funciona.

• Que conegui l’ordre jeràrquic en la presentació de les autoritats (aquí les
accions del cap de protocol són vitals).

Les funcions del conductor o presentador són:

• Clarificadora. A l’inici de l’esdeveniment s’ha d’assegurar que l’objectiu
és clar per als participants i garantir que tots hi estan d’acord. Al llarg
de l’esdeveniment ha d’ajudar els participants a entendre’s, formulant les
preguntes que ajuden a corroborar que s’ha entès el que s’ha dit i, si hi ha
alguna part que no ha quedat clara, intentar esclarir-la. Per exemple, després
de donar la benvinguda als presents, explicar mínimament de què anirà
l’esdeveniment i el motiu pel qual es fa, com es desenvoluparà la jornada i
que passarà mentre duri.

• Controladora. Ha d’ajudar el grup a fixar els procediments o normes que
permetran la comunicació. Evitar el monopoli d’algun dels convidats, saber
repartir de manera perfecta els temps adjudicats. Evitar les desviacions dels
temes específics que cal tractar, insistint en algun tipus de preguntes que
ajudin a entendre de què es vol parlar.

• Conciliadora. Eliminar tota tensió provocada pel desconeixement dels
participants, oposicions de caràcters, oposicions d’opinions... Crear, a més a
més, un clima de confiança i relaxació que permeti la comunicació en grups,
sense suprimir els possibles conflictes que puguin ser positius, buscant un
debat harmònic.

• Motivadora. Estimular els que no participen, interpel·lant-los directament
o fent rodes de preguntes on tothom hi hagi de participar. Incentivar i
dinamitzar els grups perquè se sentin amb ganes de realitzar alguna cosa.
No hem d’oblidar que en qualsevol tipus d’esdeveniment el convidat se
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sent molt exposat i generalment li agrada més estar en un altre lloc que
no sigui el d’aquell moment. De manera que és fonamental crear les
condicions necessàries perquè s’obri a l’experiència, s’involucri, se senti
còmode, perquè només així s’arribarà als objectius buscats.

1.3.2 La figura dels traductors i intèrprets

Aquesta figura sorgeix quan l’esdeveniment s’ha pensat per a participants de
diferents llengües i pertanyents a cultures diverses. Evidentment, és una figura
que només apareix en l’execució de l’esdeveniment, per bé que es pot tenir una
reunió en la fase prèvia.

Donat que les traduccions han de ser al més ajustades i correctes possibles, haurem
de buscar els millors professionals en traducció i interpretació. Pensem que el
fet que l’esdeveniment tingui intèrprets donarà un valor afegit a la imatge de
l’empresa, professionalitat i eficiència.

Les modalitats d’interpretació que podem trobar són:

• Interpretació consecutiva. És una modalitat d’interpretació de conferènci-
es on l’intèrpret tradueix el missatge original un cop l’orador ha acabat de
pronunciar-lo, sense l’assistència de cap equip tècnic excepte el micròfon
i els altaveus de la sala. Els intèrprets, a banda del seu coneixement
d’idiomes, han de tenir una memòria portentosa ja que no poden oblidar res
i han de traduir amb la màxima exactitud possible. Habitualment l’orador
para al cap d’uns minuts, amb l’objectiu de deixar temps a l’intèrpret per
traduir. El més habitual és que s’expressin idees completes i no es tallin
entre interpretació i interpretació. Aquesta modalitat és la més adequada en
esdeveniments reduïts, on no hi ha gaires assistents, per exemple, rodes de
premsa, entrevistes, reunions, consultes, negociacions...

• Interpretació simultània. És una modalitat d’interpretació de conferències
on l’intèrpret tradueix el discurs original en temps real. És el tipus
d’interpretació més dinàmic, fluid i tècnicament més complex. Es treballa
en una cabina insonoritzada per evitar qualsevol distracció de l’intèrpret. A
través d’un equip tècnic es rep la informació per un audiòfon en la llengua
d’origen i es tradueix a la llengua de destinació de forma simultània a
través d’un micròfon. S’evita així qualsevol soroll o molèstia que pugui
distorsionar l’escolta. Se sol utilitzar en exposicions davant d’audiències
amb un nombre elevat d’assistents, congressos, presentacions de productes,
convencions... Cada participant de parla estrangera porta un receptor o
audiòfon configurat en la freqüència del seu idioma. La comunicació entre
auricular i micro es porta a terme a través del transmissor integrat en el
micròfon.

• Interpretació bilateral o d’enllaç. En aquest cas l’intèrpret fa d’interme-
diari entre dues o més persones que parlen dues llengües diferents. Aquest



Organització d’esdeveniments empresarials 45
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

tipus s’utilitza bàsicament en situacions com: reunions de negocis, rodes de
premsa, entrevistes, visites comercials, fires... En aquest cas, l’intèrpret pot
prendre notes, amb l’objectiu de no oblidar cap dada important, sobretot si
es tracten temes laborals. En aquest cas seria molt convenient fer-li arribar
a l’intèrpret un resum del context on es farà l’esdeveniment, ni que sigui de
forma oral, d’aquesta manera sabrà de què es parlarà en la reunió.

• Interpretació d’acompanyament. És una modalitat molt semblant a
l’anterior, la d’enllaç. Però en aquest cas el client va acompanyat en tot
moment de l’intèrpret en qualitat de traductor. Aquest tipus d’interpretació
està pensada per a esdeveniments com fires, actes culturals, programes d’oci,
visites...

• Interpretació xiuxiuejada. Es dona quan l’intèrpret es posa al costat
(assegut, normalment, però també es pot donar dempeus) d’una o dues
persones i va xiuxiuejant a l’oïda la interpretació.

• Interpretació telefònica i/o per vídeo. Aquest tipus d’interpretació se
sol aplicar per temes de negociació, esdeveniments i situacions a distància.
És una alternativa econòmica, ja que permet estalviar en despeses de
desplaçament i dietes. Va adquirint cada cop més presència en reunions
de negocis internacionals, en serveis i en companyies d’assegurances, entre
altres. L’increment és degut a la necessitat d’una ràpida intervenció i al fet
que les noves tecnologies permeten fins i tot videotrucades des dels mòbils.
Quan els interlocutors es troben en llocs diferents, es fa el que es coneix
com a multiconferència. Les intervencions han de ser curtes i l’intèrpret
va traduint en temps real a una i altra part de manera que la comunicació
sigui el màxim de fluida possible. Les intervencions per part de l’intèrpret
també són bidireccionals. En els departaments d’atenció al client de grans
empreses, la interpretació telefònica és cada cop més present per donar
suports als operadors que no parlen l’idioma del client i han de resoldre
un problema amb un moment puntual.

• Interpretació jurada oficial. Es dona quan una de les parts és una figura
pública i, per tant, té lloc un esdeveniment oficial. Els intèrprets jurats estan
reconeguts pel Ministeri d’Assumptes Exteriors. No requereix equip tècnic.

• Interpretació de relleus. Es dona quan els esdeveniments duren més de
quatre hores i cal fer canvis en els intèrprets que estan fent les traduccions.

1.3.3 La figura del voluntari

Segons la magnitud de l’esdeveniment, la presència de persones voluntàries en la
composició dels equips tindrà una importància especial. El que no hem d’oblidar
mai és que estan fent una cosa per a la qual no se’ls paga, i que ho fan perquè
hi creuen i per voluntat pròpia; és a dir, no tenen cap mena d’obligació. Però
no tothom pot ser tenir aquesta característica, de manera que ens caldrà fer una
selecció seguint unes pautes, com ara:

La interpretació jurada és la
que realitza un intèrpret
jurat, és a dir, un traductor
que ha sigut habilitat per
donar fe que el contingut de
les seves interpretacions
reprodueix de manera fidel i
completa el que diu
l’original.
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1. Haurem de definir els requisits i les habilitats necessàries del que serà el
perfil del voluntari que necessitem.

2. Buscarem els candidats primer dins l’empresa a través de cartells i correu
intern empresarial, si no tenim prou gent buscarem els candidats a través de
correus, pàgines web, xarxes socials, fins a obtenir el nombre adequat.

3. Es farà una reunió inicial amb les persones voluntàries per estar segurs de
quines són les seves motivacions, el seu compromís i la seva disponibilitat.
Aquesta reunió és important, ja que ens permetrà tenir un contacte més
directe amb les persones que seleccionarem.

4. Després de la reunió es farà la selecció.

5. A continuació, és important formalitzar el compromís. La millor manera de
fer-ho és mitjançant la firma d’un document vinculant per a ambdues parts.

6. Finalment, es farà una segona reunió on s’explicaran les funcions que
tindran aquests voluntaris en el conjunt de l’equip organitzador de l’esde-
veniment.

Recordem que els voluntaris no són un recurs humà efímer, els podem necessitar
en un altre esdeveniment; l’avantatge és que ja coneixeran la nostra manera de
treballar i la política de l’empresa, i per tant és important fidelitzar aquest cos de
persones per a futures ocasions. Com cal fer-ho? Doncs, amb accions que facin
que se sentin motivats, involucrats i contents amb les tasques assignades, en altres
paraules, que se sentin una peça important i valorada en el conjunt del projecte
organitzatiu global de l’esdeveniment.

1.3.4 La figura dels controladors d’accessos

Els controladors d’accessos són un equip humà que vetllarà pel bon desenvolupa-
ment de l’execució de l’esdeveniment. Aquest grup de gent sol tenir un director
de seguretat com a cap que controla, gestiona, analitza i coordina les accions
de les resta de l’equip, per obtenir la màxima optimització del treball a l’hora de
cuidar el bon desenvolupament de l’esdeveniment. A més a més, sovint depèn del
Comitè de Seguretat.

La seva tasca principal és controlar que tothom que accedeixi a l’acte estigui
registrat i acreditat adequadament.

Entre les seves funcions, podem destacar les següents:

• Control de les entrades.

• Control de l’edat dels usuaris.

• Control de les coses que porten a les motxilles o bosses de mà.
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1.3.5 La figura dels hostes i les hostesses

Recordem que, a banda de tenir el cos de voluntaris, on podem tenir gent que ens
ajudi i que, per tant, poden arribar a fer tasques semblants a les de les hostesses, el
cert és que és important que la figura dels hostes o hostesses sigui gent professional
del sector.

La seva tasca és donar suport al personal dels diferents comitès, mentre s’està
desenvolupant l’esdeveniment. En podem tenir de diferents tipus:

• Els que fan transfers, és a dir, s’encarreguen d’acompanyar els assistents en
els trajectes que l’esdeveniment pugui generar, per exemple: una recollida a
l’aeroport per anar cap a l’hotel, una recollida de l’hotel per anar cap al palau
de congressos i/o de convencions, una recollida de la sala de convencions
per anar al restaurants...

• Els que es troben dins de l’esdeveniment i reben el nom d’hostessa d’esdeve-
niments i congressos. S’encarreguen de rebre els assistents segons les nor-
mes de protocol establertes, d’informar els assistents sobre l’esdeveniment
així com dels serveis que tinguin disponibles durant l’execució de l’acte.
També s’encarreguen d’acomiadar els assistents amb les mateixes formes
protocol·làries.

• Els de sala, que acompanyen els assistents al seu lloc dins la sala, atenen
els ponents, vetllen pel correcte funcionament de l’acte, controlen l’aigua,
que els micròfons estiguin a disposició dels assistents quan hi ha un debat o
col·loqui...

• Els de presidència. Tenen un caràcter molt singular, perquè estan especialit-
zats en temes de protocol i s’encarreguen d’atendre les autoritats, col·locar
els cartells amb els seus noms al lloc correcte, vigilar el posicionament de
les banderes...
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2. Aspectes documentals i comunicatius de l’organització
d’esdeveniments i projectes

Quan organitzem un esdeveniment o un projecte, hem de tenir present que no
només haurem de treballar les accions, sinó també allò que col·loquialment
anomenem la “paperassa”, és a dir, tots els documents de comunicació que a
nivell formal necessitarem al llarg del procés de creació de l’esdeveniment i/o
projecte.

Quan planegem qualsevol esdeveniment, el que volem és que es desenvolupi tal
com l’hem concebut. D’una banda sense ensopegar en cap de les seves fases
i, de l’altra, que sigui eficient en el compliment del seu objectiu comunicatiu,
agradable als cinc sentits i original, perquè pugui ser recordat al llarg de força
temps, per tots aquells que hi han assistit.

Per obtenir aquests propòsits, la planificació, tal com ja hem vist, és bàsica, i
aquesta planificació requereix un conjunt de documents bàsics i comunicats que
configuren les diferents eines.

La comunicació avui es basa en el desenvolupament tecnològic i la globalització,
de manera que, gràcies a això, s’han desenvolupat uns sistemes i canals de
comunicació, inexistents ara fa tres dècades. Però, malauradament, també ha
donat lloc a un bombardeig indiscriminat de la informació, una abundància sense
límits que moltes vegades satura i dificulta el fet de seleccionar la informació
correcta.

Per això és important que el missatge que volem transmetre sigui clar, senzill i
concís a més d’útil i comprensible per a les persones a les quals va destinat; en
altres paraules, la nostra comunicació ha de ser eficaç. Recordem que tenim dos
nivells de comunicació:

• La comunicació interna: dirigida als accionistes, personal de l’organització
i empreses relacionades.

• La comunicació externa: dirigida a clients, proveïdors, institucions, mitjans
de comunicació, líders d’opinió, autoritats governamentals, entre d’altres.

I és que, en tot procés de comunicació, hi intervenen diversos factors que poden
facilitar o dificultar el procés de comprensió (vegeu la taula 2.1 i la figura 2.2).

Taula 2.1. Factors que intervenen en el procés de comunicació

Nom Concepte

Emissor Qui emet el missatge

Receptor Qui rep el missatge

Missatge La informació que es transmet
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Taula 2.1 (continuació)

Nom Concepte

Canal Suport a través del qual transmetem la informació

Codi Conjunt de signes, símbols i normes que han de
conèixer tant el receptor com l’emissor per poder
desxifrar el missatge

Figura 2.1. El procés de comunicació

Per a cada objectiu s’hauran de definir les accions a efectuar, anticipar els
possibles problemes per resoldre-ho, prioritzar les solucions, assignar recursos
i responsabilitats i dissenyar les mesures de seguiment que permetin avaluar-ne
l’evolució i els seus resultats. Tot això requereix que a cada pas hi hagi una part
documental important a fer.

La planificació serà bàsica, tant per a la realització d’un esdeveniment i/o
un projecte, com per a la seva comunicació i difusió. És el fonament per a
una bona coordinació entre totes les parts que intervenen en la producció de
l’acte, i això permet augmentar les possibilitats d’èxit.

2.1 Documentació de l’esdeveniment

Pot arribar a haver-hi gairebé un document distint per a cada acció que es vulgui
dur a terme. Els elements més importants, un cop ja sabem els objectius i les fites
de l’esdeveniment, són:

• L’agenda, el programa i l’ordre del dia

• El cronograma

• El disseny i la imatge gràfica

• Identificadors, certificats i permisos

• El pressupost
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• El dossier informatiu

El dossier informatiu és un document que s’utilitzarà en la comunicació
interna. Hi trobarem aquella informació necessària sobre: contractes,
horaris, espais, activitats, agenda, cronograma, contactes... i altres aspectes
que puguin ser rellevants o d’interès per a l’assessorament dels assistents i
l’execució de les seves funcions.

2.1.1 L’agenda, el programa i l’ordre del dia

La diferència entre aquestes tres denominacions és de matís. L’agenda està més
desenvolupada que el programa, i no es lliura als assistents, per tant, és un
document intern, mentre que el programa és més sintètic i és el que es lliura.
D’altra banda, el concepte d’ordre del dia es dona en les reunions de negocis de
l’empresa, per tant, passa a ser un document d’ús intern. A més a més, en el cas
que l’esdeveniment sigui una assemblea, l’ordre del dia és obligatori. Vegem-los
detingudament.

Agenda

L’agenda es correspon al desglossament del que passarà el dia o dies de l’esde-
veniment: des de, com a mínim, una hora abans de l’arribada dels convidats fins
que tots, incloent-hi els organitzadors i les persones que treballen en les diferents
àrees, donin per finalitzat l’esdeveniment (parlem, per tant, no del moment
de finalitzar l’execució de l’esdeveniment, sinó en el moment del tancament o
postesdeveniment). La configuren dues idees fonamentals:

• El contingut, que inclou els aspectes tècnics i la forma com s’aniran desen-
volupant les diferents reunions, per exemple: quin tipus d’esdeveniment
farem, la seva durada, la quantitat de ponents per activitats, els recursos
humans que necessitarem, l’intercalat de les diferents activitats a realitzar...

• El temari, que tractarà d’incloure tot allò que és necessari per abordar cada
temàtica i que sigui seleccionat per persones amb habilitats i competències
i experiència en cada un dels temes.

Hi ha diferents etapes a l’hora d’elaborar una agenda d’activitats, des de la seva
planificació fins al final de l’esdeveniment. Depenent del tipus d’esdeveniment les
etapes poden variar, però hi ha dues formes bàsiques d’organitzar l’agenda: en
horitzontal i mixt, en vertical i horitzontal.

La més simple és fer una llista horitzontal, ordenada cronològicament, amb les
següents files:

• Hora
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• Activitat

• Encarregat

• Ubicació

Però s’ha demostrat que aquesta forma tan senzilla en algunes ocasiones resulta
ineficaç (per exemple, quan tenim activitats simultànies, com ara: encendre els
llums, les connexions de micròfons i les actuacions de les persones en diferents
sales). En canvi, també s’ha demostrat que funciona perfectament, si el que estem
organitzant és un esdeveniment amb diverses activitats.

Així que, ja que no sempre tindrem un esdeveniment senzill, és preferible dissenyar
un gràfic més complex i detallat; en aquest cas, l’organització és per columnes
verticals, on s’indicaran els elements que haurem de treballar. Per exemple, en
una reunió tindríem els següents ítems: moviment i activitats de les persones,
moviments d’equips i objectes, canvis d’escenografia, obertura i tancament de
cortines i portes, connexió i desconnexió de micròfons, accionament de llums i
projectors.

A les files horitzontals s’indicarà el temps (l’hora) en què ha de passar cada acció.
Les fileres tindran distinta durada, des de quinze minuts fins a, normalment, una
hora; però pot ser més. A cada enunciat de l’agenda li correspondrà un grup
de franges horitzontals que especificarà les accions necessàries per a la seva
implementació (vegeu el model de la taula 2.2).

Taula 2.2. Model d’agenda

Hores / Llocs Saló d’actes Sala Lloret Sala Cambrils Sala Daurada

08.00 a 08.45 Llums i micròfons.
Obertura de cortines

Ordinadors i pantalla.
Obertura de cortines

Ordinadors i pantalla.
Obertura de cortines

09.00 a 09.15 Presentació de l’acte Preparació de la disposició
de taules, forma d’aula i
engegar ordinadors i
pantalles

Preparació i disposició de
taules, forma d’aula i
engegar ordinadors i
pantalles

09.15 a 10.15 Tancament Saló d’Actes Ponents Taula A Ponents Taula B

10.15 a 11.00 Taller 1 Taller 2 Preparació Coffee break

11.00 a 11.30 Preparació sala en format
auditori

Tancament de sala Coffee break

11.30 a 12.30 Conferència Recollida del Coffee break

12.30 a 12.45 Cloenda de l’acte

12.45 a 13.00 Tancament de sala

Evidentment, en els esdeveniments més complexos, la varietat de columnes
verticals serà major i es detallarà perfectament l’horari; no pot ser aproximatiu
(és a dir, si sabem que l’actuació total del ponent és de vint minuts, no podem
posar-ne trenta per si de cas, ja que això acabaria allargant l’horari inútilment i
ens hem de cenyir amb els temps marcats inicialment).

Si les condicions econòmiques de l’esdeveniment ens ho permeten, una eina molt
útil són els radiotransmissors i audiòfons, per anar marcant els temps als diferents
membres del personal que treballen en l’execució de l’esdeveniment.
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Programa

El programa és l’enunciat del que passarà en un esdeveniment, una mena de
resum. És la raó de ser, el motiu principal pel qual els interessats assistiran a
l’esdeveniment. Generalment s’envia juntament amb la invitació i/o es lliura al
públic, a mesura que es registra per assistir a l’esdeveniment.

El programa pot quedar normalment de record per als assistents; així, és habitual
incloure elements importants, com ara els noms de les autoritats que hi han
assistit, l’empresa que organitza l’esdeveniment i els promotors. Per tant, haurem
de demanar-ne la impressió amb un temps suficientment ampli, per no donar
presses a ningú i córrer el risc d’errades. Un programa amb errades denota poca
professionalitat.

El programa és un document breu, per entendre’ns, una mena de pal de paller on
tot el que l’envoltarà és el moviment de persones, equips i objectes diversos que
s’han programat a l’agenda. Seguint l’exemple de la Taula 1, el programa, vegeu
Taula taula 2.3 que ens mostra com quedaria.

Taula 2.3. El programa d’un esdeveniment

Hores / Llocs Saló d’actes Sala Lloret Sala Cambrils Sala Daurada

09.00 a 09.15 Presentació de
l’acte

09.15 a 10.15 Ponents Taula A Ponents Taula B

10.15 a 11.00 Taller 1 Taller 2

11.00 a 11.30 Coffee break

11.30 a 12.30 Conferència

12.30 a 12.45 Cloenda de l’acte

Ordre del dia

A l’ordre del dia, com que és un document de caràcter obligatori en alguns esdeve-
niments, hi ha d’aparèixer, obligatòriament, una hora específica de convocatòria,
i només es podrà començar a partir d’aquesta hora. En el cas que alguna persona
volgués fer un altra cosa, les normatives podrien arribar a suspendre l’acte. Els
elements que constitueixen l’ordre del dia són:

• Hora obligatòria d’inici.

• Benvinguda i obertura de la sessió.

• Comentaris als punts de l’ordre del dia.

• Revisió i aprovació de l’acta de la reunió anterior.

• Discussió dels assumptes pendents de la reunió anterior, en cas que n’hi
hagi.

• Llista dels punts específics per tractar a la reunió. Evidentment, aquesta és
la part més important de la reunió, per tant, té el contingut més significatiu.
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• Altres punts que permetran als existents expressar coses necessàries per les
seves àrees.

• Acords i anuncis per a la propera reunió.

• Tancament de la reunió.

Si tenim dificultats per dissenyar correctament el document de l’ordre del dia,
podem utilitzar les plantilles que ens ofereix el programa de Microsoft que només
cal emplenar. A continuació en veiem un exemple.

Exemple d’ordre del dia d’un reunió

Ubicació: Hotel Mandarín Barcelona, Saló Tibidabo

Data: [30 de gener de 2018]

Hora: [09:00]

Ordre del dia:

1. Benvinguda als assistents.

• Obertura de la sessió de treball amb els següents punts:

• Lectura i aprovació de l’acta anterior, seguiment i aportacions de la implementació de
les noves eines informàtiques, aprovació de la segona part del pressupost, propostes
de millora, i tancament

2. Inici de la sessió.

• Resum de l’acta anterior, lectura, preguntes sobre el que s’ha llegit i comentaris de
temes pendents. Aprovació i tancament de l’acta anterior.

• Les noves eines informàtiques en tots els equips departamentals, connexions per
videoconferència, nous programes 4.0.

• Establir els pagaments de la segona part del pressupost establert per a l’any 2018.

3. Precs i preguntes

• Precs i preguntes

4. Tancament de la reunió, signatura del director de departament

Quina informació s’ha d’incloure, obligatòriament, en un programa final?

• La ubicació amb un plànol.

• La informació general (de la ciutat i horaris generals de l’esdeveniment).

• Cronograma de les activitats.

• Activitats socials (on i quan).

• Altres serveis que ofereix l’acte (Wi-Fi, diari, servei de cafeteria...).

• Nom dels integrants del Comitè Organitzador.

• Missatge de benvinguda.

• Esdeveniments anteriors que tinguin a veure amb el que es farà ara.
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• Agenda: horaris, noms dels participants i ubicació dels llocs de les activi-
tats.

• Organització administrativa.

• Patrocinadors.

• Una petita informació turística (si hi ha assistents d’altres ciutats i/o països).

• Llista alfabètica d’oradors o ponents.

Si l’esdeveniment dura més d’un dia, és possible que el programa sigui molt
extens i, per tant, pesat. Si el pressupost ho contempla, una solució és fer amb
el lliurament de l’acreditació el programa llarg i un programa curt anomenat
de butxaca que inclogui només la informació més bàsica i necessària per als
assistents.

Recordem que hi ha la possibilitat que el ponent no hi pugui assistir i tinguem ja
els programes impresos i, per tant, resulta inviable el canvi del document. Davant
d’aquests canvis imprevistos, s’avisarà oralment en el moment d’inici de la no
assistència del ponent i l’activitat que es preveu en substitució, perquè sempre
hem de substituir-ho amb alguna cosa, no podem deixar un buit, demostraria poca
professionalitat.

2.1.2 El cronograma

El cronograma és un gràfic que s’utilitza per planificar i controlar el desenvolu-
pament d’una tasca complexa. Resulta especialment adequat per a l’organització i
seguiment en la preparació dels esdeveniments. En concret, el cronograma serveix
per:

• Optimitzar l’ús del temps

• No oblidar ni deixar res endarrerit en cap aspecte

• Descarregar responsabilitats específiques a cada membre de l’equip

• Preveure els contratemps i els endarreriments

• Controlar i corregir l’evolució del treball

• Donar suport a la preparació del pressupost

El cronograma determina el temps en què es realitza cadascun dels passos, el
temps que falta perquè l’esdeveniment estigui en la fase d’execució i el temps per
a la fase del postesdeveniment. Planificar cada pas i establir dates límit del treball
intern és bàsic perquè la fase del preesdeveniment sigui perfecta i ajudi que la resta
de les fases també funcionin degudament.

Diversos dissenys

Un cronograma pot tenir
diversos dissenys, podeu
fer-vos-en una idea clicant el
següent enllaç: goo.gl/vcLj2R.

https://www.google.es/search?client=firefox-b&dcr=0&biw=1920&bih=1099&tbm=isch&sa=1&ei=IkCFWo_JGM6QkwXEgrjYBA&q=cronograma+&oq=cronograma+&gs_l=psy-ab.3..0i67k1l2j0l8.9028.9028.0.11434.1.1.0.0.0.0.144.144.0j1.1.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.1.142....0.SYcmuR5FAZI
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Com hem de fer un cronograma perquè sigui eficaç? Primer hem de tenir present
que, si és un esdeveniment relativament senzill, amb un únic cronograma on
apareguin les tres fases de l’esdeveniment i què es farà en cada fase en tindrem
prou. Si l’esdeveniment és complex, és important tenir un cronograma general de
les fases i la durada que aquestes tindran i després un cronograma per a cadascuna
de les fases i, si cal, que cada comitè tingui el seu propi cronograma. Com més
clars quedin marcats els temps que necessitem per fer cada acció, millor serà la
coordinació i això permetrà un esdeveniment d’èxit.

El cronograma abasta, doncs, un temps molt ampli, des que s’encarrega l’organit-
zació d’un esdeveniment fins que finalitzen totes les activitats que tinguin algun
tipus de relació amb l’acte. El desenvolupament cronològic pot separar-se en
dies, setmanes, mesos, dins de la mateixa coordenada horitzontal, mentre que a
la coordenada vertical s’enumeren totes les accions necessàries, ordenades i al
màxim de desglossades possible.

Per preparar un cronograma, començarem per fer una llista detallada de les
activitats i un cop la tinguem definirem el temps necessari per a cadascuna d’elles.
Amb aquests elements, ja podem construir una sèrie d’activitats encadenades i
al mateix temps entrellaçades. El pas següent serà la comptabilització de les
diferents sèries i l’assignació de dates d’execució, prioritzant les tasques més
llargues i complexes i sent previsors amb les activitats més complicades.

A la figura 2.2, podeu veure les activitats que habitualment es duen a terme en un
cronograma general (és a dir, per a qualsevol tipus d’esdeveniment). Tot i que no
sempre apareixen totes necessàriament, tenint en compte la diversitat d’actes, els
ítems que us proposem són els que més ens ajudaren a controlar-los.

Figura 2.2. Llista d’activitats habituals en un cronograma
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D’altra banda, i a mode d’exemple, us presentem un conjunt d’accions que cal
desenvolupar durant la fase del preesdeveniment.

1. S’arma una llista de temes.

2. S’especifica una llista de possibles ponents.

3. Es defineixen els idiomes oficials en el cas que hi assisteixin persones de
països estrangers amb idiomes diferents als nostres.

4. S’escullen els formats de les activitats que s’utilitzaren (cursos, tallers,
conferències, taules rodones...).

5. Es defineixen la quantitat de salons i activitats paral·leles que tindran lloc
durant la celebració de l’esdeveniment.

6. Es posa el nom de cada sessió.

7. S’estableix la data límit, en temes científics, per als postulants voluntaris
per ser oradors, en el cas que n’hi hagi; sovint es demana un resum del que
presentaran.

8. En el cas d’esdeveniments científics s’estableix un reglament amb instruc-
cions a seguir per a l’enviament dels resums i una forma de rebre’ls.

9. El Comitè Organitzador comença a invitar de forma oral (en activitats que
es troben prèviament marcades, com per exemple trucades telefòniques) o
per correu electrònic personal els assistents potencials.

10. S’envien les invitacions, de manera digital o en paper, a tots els assistents
inclosos els convidats importants. Recordem que haurem de fer invitacions
diferents segons a qui vagin dirigides.

11. S’iniciarà el seguiment de les respostes, si és via digital podem utilitzar
alguna de les plataformes ja esmentades amb anterioritat. Un dels avantat-
ges que tenen és que actualitzen constantment les dades i te les fan arribar
diàriament o quan tu assenyalis que les necessites, fent recordatoris i a més
a més un resum final i una llista d’assistència. Si ho fem amb paper, caldrà
fer totes aquestes accions de manera manual, però és bo utilitzar un Excel o
una base de dades que ens ajudi a ajustar les informacions i que ens permeti
al final treure una llista correcta.

12. Es comença a treballar sobre el preprograma.

13. Es tanca el programa per poder-lo editar i enviar-lo a la impremta o a
processar-lo en el format que es lliurarà als assistents.

2.1.3 El disseny i la imatge gràfica

La imatge no ho és tot, però sí que ocupa un espai important en qualsevol
esdeveniment o projecte, de manera que haurà d’aportar informació rellevant
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Conservar la imatge

És important conservar la imatge
de l’empresa, en el cas que en un

futur hi hagi actes iguals o
semblants, perquè dona més

força i història a l’esdeveniment.

als assistents, ja siguin clients estables, clients potencials, treballadors o la
competència.

Tot el que ofereixis als assistents parlarà de la teva empresa: des del disseny de
l’estand corporatiu, fins als bolígrafs, passant per les invitacions o el disseny
dels cartells; tot haurà de contribuir a formar un record positiu. Però quina
línia gràfica pot ser la més adequada per a l’esdeveniment que hem d’organitzar?
Evidentment, la naturalesa de l’esdeveniment marcarà com pot ser el disseny, i el
creatiu, equip o comitè d’imatge tindrà una gran llibertat (o no) per desenvolupar
una idea útil, que es pugui portar a la pràctica.

En el cas que es tracti d’un esdeveniment de reiteració temporal, hem de
conservar la mateixa imatge i anar afegint un número de celebració (1r Congrés,
2n Congrés... o I Convenció, II Convenció...)

En tot disseny ha d’imperar una idea: que segueixi identificant l’empresa
com a marca i que sigui possible reconèixer-lo.

Respecte al material gràfic necessari per donar a conèixer el nostre esdeveniment,
n’hi ha de molt divers; l’important és detallar les mides, els tipus de paper, les
tintes, les pàgines i la quantitat... D’entre els materials gràfics que utilitzarem
més habitualment en un esdeveniment, destaquem els següents:

• Els fullets de l’esdeveniment

• Les invitacions

• Els cartells, plegables, penons i tanques

• La senyalització interna i externa

Els fullets de l’esdeveniment

Per fullets de l’esdeveniment, entenem els flyers, díptics, tríptics... amb els
quals es promociona l’esdeveniment. Hi constaran, a banda del programa de
l’esdeveniment, els següents elements:

• Les persones a qui va dirigit

• La forma i preu de la inscripció

• Els ponents

• L’empresa que l’organitza

La idea és dissenyar-ne un de suficientment atractiu i senzill, però que s’ajusti als
objectius que pretenem. Una de les primeres normes és que, per fer un disseny
d’un fullet, hi ha d’haver un equilibri entre la part informativa i la part més
creativa; penseu que, segurament, serà aquesta última la que atregui l’interès. No
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cal ser un gran grafista, només ser creatiu i treballar amb les eines que tenim.
També tenim programes en línia que ens poden ajudar i que són relativament
fàcils, per exemple: Publisher, Canva, Befuny, Easy flyer creator, o HelloPrint,
entre altres.

Com que no tenen gaires pàgines, els fullets per a esdeveniments són especialment
idonis per fer promoció sense avorrir a ningú. Normalment, els utilitzarem en
tipus d’esdeveniments, com ara: conferències, lliurament de premis, exposicions,
obertura de nous establiments, fires, tallers, seminaris...

Hi ha, no obstant, unes característiques comunes a tots els fullets, malgrat que
es pugui tractar d’esdeveniments diferents:

• Portada. És important que atregui l’atenció a fi d’animar la gent a llegir-lo.
La tipografia ha de ser llegible i no de llibre, ha de ser atractiva, amb uns
colors també adients i imatges referents a l’esdeveniment. Si l’empresa té
colors propis corporatius, pot ser de gran ajuda utilitzar-los. No cal afegir-hi
molt de text, molt probablement l’ús d’alguna frase que expliqui amb més
detall l’acte por ser suficient.

• Contingut. És fonamental pensar què volem incorporar al text abans
d’enviar-lo a imprimir. En la majoria dels fulletons s’inclou un bloc o
apartat on s’explica detalladament l’esdeveniment, la història, l’evolució
entre altres elements, però hem de garantir que l’estil que utilitzem és
l’apropiat d’acord amb el públic al qual anirà dirigit. També haurem de
considerar si el text serà llegit en un moment puntual o bé rellegit perquè
interessa per la informació que inclou. Tot fullet té una part pràctica, és
a dir, un lloc on inclourem algun mapa sobre el lloc on es farà l’acte; no
cal que tingui una mida exagerada, n’hi ha prou que es pugui llegir. A
banda del mapa, cal posar per escrit l’adreça, així, d’una manera (mapa) o de
l’altra (escrit), sabem que arribarà la informació el màxim de clara possible.
També podem mencionar els transports que arriben al lloc (autobús, tramvia,
metro...).

• Les llistes. Evidentment, les llistes dependran de si ens trobem amb un
fullet díptic o tríptic. Si es tracta d’una exposició o d’una fira, sempre
és recomanable una llista dels expositors. Però haurem de vigilar que el
lector no se senti aclaparat amb tant de nom. Potser una bona ajuda és la
introducció de logos (si són fàcils de reconèixer; com per exemple Nike,
Adidas, McDonald’s, Apple...) més que de noms.

• El programa. En el cas que el vulguem incloure, ha de tenir una lectura
fàcil, per exemple tal com hem vist unes línies més amunt, que seria un bon
disseny per incloure. L’objectiu és que el lector accedeixi a la informació
de manera fàcil i ràpida.

• Informació biogràfica. Si ens trobem amb un esdeveniment científic, ens
cal, de vegades, posar un currículum breu dels ponents que hi assistiran.
No hem d’abusar en excés del text, i al costat del text cal incorporar una
fotografia petita.

Dissenyar un fullet

Si el pressupost és relativament
baix per contractar un
professional, podem servir-nos
d’alguns programes per
autoeditar el nostre fullet. El
Publisher, de Microsoft, pot ser
una bona solució. Podeu
descarregar-lo gratuïtament, des
del següent enllaç:
goo.gl/gLw5DT.

https://microsoft-office-publisher.waxoo.com/descargar


Organització d’esdeveniments empresarials 60
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

Dissenyar una targeta

A través d’Internet, també
trobem programes que ens poden

ajudar a dissenyar la targeta
nosaltres mateixos. A banda de

l’Office, de Microsoft, tenim:
www.canva.com,

[http://www.teinvite.
com|www.teinvite.com]] o

www.fotor.com.

Una escarapel·la és un
distintiu, llaç, cinta,

emblema o insígnia en
forma de disc, que es

col·loca a la part més visible
del barret o del ros.

Actualment, també fa
referència al distintiu que
porten els congressistes
penjat del coll per poder

entrar i sortit del recinte firal.

• Les dades de contacte de l’empresa. Se situen a la contraportada i es posa
nom, adreça, web, i telèfon de l’empresa i el nom d’una persona de contacte,
que normalment, com que és membre del Comitè Organitzador, serà el de
l’assistent de direcció.

Finalment, hem de fer un disseny que respecti les especificacions tècniques a l’hora
d’imprimir, així com el format PDF, a banda dels requisits de maquetació, com
mantenir els marges, els sagnats, les separacions entre línies...

Les invitacions

Les invitacions poden ser en paper o digitals. Però, en tot cas, han d’incloure els
següents elements:

• Nom de l’esdeveniment.

• Data completa.

• Hora.

• Lloc (adreça completa).

• Tipus de vestit (no cal en el cas que sigui un esdeveniment científic).

• Telèfons o dades de contacte per poder confirmar.

• És recomanable una lletra clara, però es permet utilitzar la cursiva.

• Fer servir tendències actuals i recursos gràfics moderns, en cas que la
invitació sigui en paper, fer ús del paper reciclat.

• Els sobres s’han de personalitzar. Els elements que hi inclourem són:
“Senyor” o “Senyora” (mai “Senyor/a”) i l’adreça completa (sense remitent).
S’utilitzen targetes mida Lord (18 x 13 cm).

Per escriure correctament el text de la invitació és recomanable, en primer lloc,
tenir clar quin és l’objectiu de l’esdeveniment. No és el mateix un congrés científic
que una festa per celebrar l’aniversari de creació de l’empresa; no és el mateix
una festa amb un pressupost molt limitat que amb un pressupost molt ampli. Però,
sigui com sigui, ha de ser un text relativament breu; com a darrera tendència (si
envies la targeta en línia) s’inclou el link de la pàgina web de l’empresa, on hi
hagi informació de l’esdeveniment, o del blog que s’hagi creat i, fins i tot, de la
pàgina web que s’hagi creat.

Cartells, plegables, penons i tanques

Hi una sèrie d’elements gràfics que porten informació sobre l’esdeveniment, però
amb poc text. Ens referim als cartells, els plegables, els penons (o banderoles), les
tanques o les escarapel·les.

https://www.canva.com/es_es/crear/tarjetas/
http://www.teinvite.com
http://www.teinvite.com
http://www.teinvite.com]]
https://www.fotor.com/


Organització d’esdeveniments empresarials 61
Funcions de l’assistent de direcció en la gestió de projectes i

esdeveniments

Els elements que formen els cartells són: el lema, el text o tema, la imatge i el
logotip. N’hi ha de dos tipus:

• Cartells informatius: on predomina el text sobre la imatge i serveix per
comunicar esdeveniments: conferències, cursos, reunions...

• Cartells formatius: la imatge té preeminència sobre el text, el missatge
s’expressa gràficament de forma clara i només té algunes paraules que
serveixen per donar èmfasi a la idea.

A banda, han de complir unes característiques determinades; com ara:

• Ser fàcils de llegir, perquè són per posar als cartells.

• Ser suficientment atractius.

• Ser visualment agradables.

• Utilitzar una lletra senzilla i fàcil de llegir.

Però, sigui com sigui, el cartell ha d’expressar i resumir la idea més important
(recordeu que, moltes vegades, menys és més); el que hem d’aconseguir és
comunicar amb força, claredat i simplicitat. De manera que, si utilitzem una
imatge, millor que no sigui recarregada, i que sigui significativa, ja que no és un fi
en si mateixa, sinó un mitjà. Si utilitzem la paraula, ha d’haver-hi una formulació
clara, precisa, concisa, ben expressada i original, fàcil d’entendre i de retenir.

A l’hora d’elaborar un cartell, haurem de tenir en compte els següents elements:

• Les mides. Que es puguin veure a distància. És recomanable que sigui
rectangular i preferentment en vertical. El format estàndard és 70 x 100 cm
o 50 x 70 cm.

• El color, que cridi l’atenció. Si n’hi ha de corporatiu és recomanable
utilitzar-lo però pot ser que de vegades no sigui el més adequat. Per verificar-
ho hem de veure el contrast entre el fons i el que hi col·locarem a sobre. Es
consideren contrastos màxims els següents: negre sobre blanc, negre sobre
groc, vermell sobre blanc, blanc sobre negre, blau sobre blanc i negre sobre
vermell.

• Les lletres: mida, tipus, formes... que tot faci que sigui llegible en la
distància.

• La proporció. Ha d’haver-hi un equilibri i conjunció entre la imatge, la
lletra i els espais en blanc. De vegades ho oblidem però deixar espais en
blanc és tan important com situar la imatge i les lletres en algun lloc del
cartell.

• El punt focal. Generar un punt o centre on vagi directament la vista o que
es fixi amb més facilitat. Els elements desordenats dispersen l’atenció.
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Respecte als cartells plegables, han de contenir la informació completa, poc text,
imatges atractives, logotip de l’esdeveniment i dades de contacte.

Els penons (backings o banderoles) han de ser elaborats a 4x0 tintes, el material
recomanable per a la producció o impressió és el Banner de 369 grams. El logo
s’ha d’ubicar a la part superior o inferior segons la composició, mai al centre. I,
finalment, ha d’incloure sempre el nom i la imatge de l’esdeveniment.

I pel que fa a les tanques, haurem de meditar si l’esdeveniment requereix d’aquest
tipus de publicitat, ja que normalment solen ser molt cares. En el cas que el cap
en vulgui, el millor és contractar una empresa especialitzada i tenir en compte que
hi ha llocs assignats i llocs restringits.

La senyalització interna i externa

Una de les coses que els organitzadors sovint obliden és assenyalar on es troben
les coses. Què això no ens passi a nosaltres! La senyalització, dins i fora del
recinte, haurà de contemplar els següents elements:

• Les vies d’accés

• Les zones de pàrquing

• Els banys

• Les rutes de sortida d’emergència

• Els llocs per convidats especials

• La zona d’inscripció i registre

• El punt d’informació

• Els punts Wi-Fi

2.1.4 Identificadors, certificats i permisos

Els identificadors se solen utilitzar en molts tipus de reunions empresarials, així
com en congressos, incentius, jornades... Però també es poden emprar per a un
esdeveniment social (com per exemple un sopar).

Normalment, els identificadors se situen a la taula d’honor. És preferible que
portin el nom per ambdós costats: un mirant els assistents i l’altre les persones
que configuren la taula. La lletra ha de ser clara, fàcil de llegir i d’una bona mida,
i els noms s’escriuran sempre en majúscules.

Els certificats són uns documents que poden acreditar l’assistència a un esdeve-
niment, un premi, o el fet d’haver participat en alguna sessió, taula, o ponència...
En qualsevol cas, han de contenir:
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• La identitat gràfica

• L’entitat que certifica

• La data

• El nombre d’hores o intensitat

• El nom complet de qui ha de rebre el certificat

• Les signatures pertinents

• Un número d’identificació

Pel que fa als permisos, se sol·liciten amb quinze dies d’anticipació, indicant
l’adreça exacta, el barri i l’hora de l’esdeveniment. Hi ha certs factors que els
condicionen:

• Si l’esdeveniment implica el tancament de la via, haurem de dirigir-nos a
l’autoritat pertinent perquè ens atorgui el tancament de la via.

• Si hi ha un ball durant l’esdeveniment, s’ha de pagar el corresponent dret
d’autor per a la utilització de la música.

• Per a aquells esdeveniments on s’utilitza espai públic, però que no és el
carrer, s’hauran de pagar els impostos corresponents.

2.1.5 El pressupost

Un document molt importat de tot esdeveniment és el pressupost. Haurà de
contenir i computar una sèrie de components essencials. Són aquests:

• El nombre d’assistents.

• Els convidats especials, amb el cost de trasllat, allotjament i àpats.

• El local.

• L’equipament tècnic i visual.

• El material imprès o digital.

• La promoció. Si utilitzarem una difusió tradicional, o les actuals digitals.

• Serveis en l’esdeveniment (connexió Wi-Fi, Internet, diaris, coffee bre-
aks...).

Els costos i variables d’un esdeveniment són de tres tipus:

• Els costos fixos: els que hem de cobrir independentment de la quantitat
d’assistents.
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Elaborar un pressupost

A banda de l’Excel de Microsoft,
algunes de les eines de

seguiment que podeu trobar a
Internet per elaborar els vostres
pressupostos són, entre d’altres:

www.expensify.com,
www.planningpod.com,
www.shoeboxed.com i

es.smartsheet.com.

• Els costos variables: els que venen determinats segons la quantitat d’assis-
tents.

• La partida d’imprevistos.

Aquests costos sortiran reflectits en el pressupost a través dels següents ítems:

• Despeses directes: compres, lloguers, sous, honoraris, lleis socials, trans-
ports, assegurances, subcontractes, material d’impremta, fotografia, inser-
ció i publicacions, decoracions diverses, menjar i beure...

• Despeses generals: consums d’aigua, llum, telèfon, Internet, sous i hono-
raris del personal permanent, despeses de llibreria i còpies...

Si hem d’organitzar un esdeveniment amb poc pressupost, aquestes són algunes
de les mesures que poden ajudar-nos a maximitzar els nostres recursos:

• Fer ús de les xarxes socials per difondre l’esdeveniment i convidar gent.

• Tot el que publiquem haurà de tenir un contingut que enganxi, que provoqui
sensacions i per sobre de tot que faci que la gent tingui ganes d’anar-hi.

• Hem de ser creatius, ja que ens ajudarà a captar més participants i fins i tot
algun patrocinador.

• Reservar els espais amb antelació ens pot resultar més barat que fer-ho en
el darrer moment.

• Tenir en compte que els esdeveniments són més barats de dia que de nit.

• Pensar que no cal carregar de decoració, però alguns arranjaments florals
en els llocs adequats poden ser màgics.

Ser fidels a un pressupost pot arribar a ser complicat. Hi ha unes eines de
seguiment de baix cost i, fins i tot gratuïtes, que ajuden a fer que el procés
sigui més senzill. A més a més d’administrar el pressupost, algunes ens ajuden a
supervisar aspectes de la planificació, com ara rebuts, quilometratge, dietes...

Recordem que, a l’hora de presentar un pressupost al nostre superior jeràrquic,
caldrà que pugui veure totes les partides i comprendre-les amb un cop d’ull. Una
de les eines més eficaces és fer servir un document Excel, on podrem posar la llista
que mostrarà totes les partides, la quantitat, el preu unitari i el preu total.

2.2 La comunicació de l’esdeveniment

A banda del aspectes gràfics, la importància d’un esdeveniment comença amb
la comunicació i la publicitat. Pot tractar-se d’una acció dins d’un pla de

https://www.expensify.com/
https://www.planningpod.com/
https://www.shoeboxed.com/
https://es.smartsheet.com/
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comunicació més ampli o ser el principal i/o únic element del pla. Sigui com
sigui, el que hem de fer és planificar-la correctament.

Ens haurem de comunicar tant amb els comitès que formen tot l’equip humà, i
que treballen perquè l’esdeveniment sigui tot un èxit, com amb els assistents i
convidats, siguin reals o potencials.

En l’àmbit de la comunicació, la promoció d’un esdeveniment es pot obtenir
molt fàcilment perquè hi ha canals infinits que la tecnologia ens acosta, per
facilitar-nos la tasca d’arribar a les nostres audiències. Hi ha diverses estratègies
efectives; algunes són eines gratuïtes i altres de pagament, com ara el poder, avui
en dia, dels influencers i de la premsa en general, l’eficàcia del WhatsApp, les
tendències de les xarxes socials, el benefici del posicionament de la pàgina web,
el nou e-mail de màrqueting, els vídeos virals, de pocs segons...

2.2.1 El pla de comunicació

La pla de comunicació d’un esdeveniment ha de tenir en compte, en aquest ordre,
els següents conceptes:

1. Introducció i context. És imprescindible fer una radiografia del context en
el qual sorgeix el pla de comunicació per poder analitzar la situació d’inici
i consolidar les bases. Per aquest motiu, és molt recomanable fer un DAFO-
CAME comunicatiu, per tal d’ajudar a construir i donar coherència a altres
parts del pla de comunicació:

• DAFO-CAME: debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats; lligats
als conceptes de resolució, com són corregir, afrontar, mantenir i
explotar. Si creuem ambdós elements, veurem que haurem de corregir
les debilitats, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar
les oportunitats.

2. Objectius. El més important dels objectius és que han d’acomplir el
concepte MARTE, és a dir, han de ser mesurables, ambiciosos, realistes,
temporals i específics.

3. Públics objectius. És essencial identificar-los i saber qui són per segmentar
les accions comunicatives, ja que cada públic requereix una estratègia
diferenciada.

4. Estratègies. Definir clarament les estratègies de comunicació que seran
claus per desenvolupar el pla i establir les línies o eixos estratègics que
permetin donar unitat i coherència a totes les accions previstes en el pla,
encaminades a donar resposta a la consecució dels objectius plantejats. Una
eina que ens pot ser molt útil són els mapes estratègics.

5. Mapes estratègics. És una mena de gràfic on apareixen els objectius
estratègics, les línies o temes estratègics i les relacions causa-efecte. Les
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frases que s’han d’utilitzar han de ser curtes i que concretin el que l’empresa
vol aconseguir amb l’esdeveniment. Les perspectives són quatre: les
financeres, les dels clients, les internes o de processos, i la de l’aprenentatge
i creixement. Les línies o temes estratègics són els punts que volem reforçar
i les relacions causa-efecte expliquen com utilitzant un tema o un altre
s’assoleixen els objectius.

6. Missatges centrals. Aquí haurem d’analitzar i plasmar els missatges
centrals que es van transmetent als diferents públics objectius. No tenen
perquè ser iguals per a tothom, l’únic que hem d’evitar és que siguin
contradictoris.

7. Comunicació interna. És un element fonamental en qualsevol pla de co-
municació. S’ha d’establir un missatge unitari que afavoreixi la motivació,
credibilitat i confiança, desenvolupant el sentiment de pertinença i afavorint
el bon clima laboral. De fet, hem d’involucrar tots els participants en la
difusió de les accions que tirarem endavant per a l’esdeveniment, ja sigui
adjudicant tasques o demanant voluntaris.

• S’inicia aquesta comunicació interna amb unes accions amb l’equip
intern implicat (en el cas que siguem més d’una persona). Les accions
són: reunions, e-mails, telèfon, circulars sobre el desenvolupament
de l’organització de l’esdeveniment i el dossier informatiu per a
l’esdeveniment. Les persones implicades directament han de tenir
coneixement sobre tot el que envolta l’acte: concepte creatiu, contin-
gut, filosofia, to... A més a més, se’ls ha de mantenir informats de
com va progressant el pla i les funcions que hi exerceixen. També els
hem d’informar dels resultats i les anàlisis posteriors un cop finalitzat
l’esdeveniment i com s’han mesurat els objectius establerts.

8. Comunicació externa. Recordem que és un conjunt d’activitats gene-
radores de missatges dirigits a crear, mantenir o millorar la relació amb
els diferents públics externs, així com projectar una imatge favorable de
l’esdeveniment. Aquí és important que generem una llista d’iniciatives
per aconseguir els objectius i que, a més a més, establim una agenda amb
les accions que portarem a terme. A banda, hi ha dos tipus d’accions
comunicatives:

• Fora de línia (offline): tenim les invitacions personalitzades i el merc-
handising. Durant l’esdeveniment es donarà als convidats diferents
productes de les línies que pugui tenir l’empresa, per exemple si
l’empresa és de sabons i perfums podem posar-hi: protecció solar,
un perfum, uns sabons i, finalment, ens queda la revista interna. Un
cop recopilada tota la informació del postesdeveniment podem fer una
publicació on es mostrà un resum de tot el que ha estat l’esdeveniment.

• En línia (online): ens trobem davant del que coneixem com a estratè-
gia digital. Aquest és un pas fonamental per aconseguir el màxim. És
important adaptar-lo al públic objectiu i donar-li més o menys prioritat
en funció dels públics pensats.
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9. Avaluació. Eina clau per poder mesurar els resultats. Per tant, haurem
d’establir uns indicadors que siguin coherents amb els objectius.

10. Pressupost. Ens cal dotar el pla de comunicació dels recursos necessaris
per poder-lo desenvolupar.

Respecte als mitjans de comunicació, cal tenir en compte que podem utilitzar,
depenent del pressupost que tinguem, tant accions tradicionals com digitals: notes
de premsa, dossier de premsa, material audiovisual... En ambdós casos buscarem
mitjans especialitzats en el nostre sector o que tinguin un fort ressò mediàtic i
social.

Característiques pròpies de la comunicació en línia

A l’hora de dur a terme una campanya de comunicació en línia, per a la promoció
del nostre esdeveniment, les passes inicials que cal seguir són:

1. Utilitzar la pàgina web de l’empresa o, millor encara, crear una pàgina web
pròpia de l’esdeveniment. En ple segle XXI, tot gira al voltant d’Internet,
per tant, hem d’estar al dia i utilitzar els avantatges que ens ofereix. Penseu
que:

• A la pàgina web podrem compartir temes d’interès per al públic, tant
per anar animant les persones que ja han confirmat la seva assistència
a l’esdeveniment com les que necessiten més informació per poder-se
decidir a donar el pas.

• A la pàgina web hi han d’aparèixer com a mínim les dades següents:
el programa, el lloc de celebració, com apuntar-se (en paper o en línia)
i els ponents que hi assistiran. Però cal anar una mica més enllà, de
manera que seria convenient indicar tot el que els assistents poden
aprendre durant l’esdeveniment i tota la informació que ajudi a veure
com està de ben tractat el tema a través dels especialistes del sector
industrial.

• Si ens decidim pel web, hem de tenir present que no podrem llançar la
promoció fins que la web no estigui disponible, per tant, és important
planificar la creació del web amb anterioritat suficient per poder
promocionar l’esdeveniment amb temps.

2. Enviar un mailing, tant als que ja són clients com a aquells que puguem
entendre com a clients potencials si és de caràcter extern. Si és de caràcter
intern un mailing als treballadors no és sobrer.

3. Escollir els millors ponents en cas que n’hi hagi. És evident que els ponents
poden ser un factor clau perquè l’esdeveniment sigui viral. És possible que
els ponents que hi assistiran tinguin una gran massa social que està pendent
de tot el que fan, per tant, no ens oblidem de demanar-los que promocionin
ells també l’esdeveniment en els seus blogs i xarxes socials, per tenir més
difusió.
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4. Crear una newsletter. Quan el client s’inscriu a través de la intranet
rebrà al seu correu de feina una revista de novetats referides al contingut
de l’esdeveniment, però hem de ser prudents, no podem desvelar-ho tot
d’entrada, sempre hem de deixar alguna novetat a l’aire, per seguir captant
l’interès.

5. Com fem amb l’equip intern, s’han d’engegar unes accions amb els
proveïdors: reunions, e-mails, telèfon, circulars sobre el desenvolupament
de l’organització de l’esdeveniment i dossier informatiu. Els proveïdors
han d’estar a l’aguait de tot, ja que són els que ens subministraran tot allò
necessari per a la producció de l’esdeveniment.

2.2.2 Les expressions escrites i orals, en català i en anglès

L’assistent de direcció (executive assistant) ha de tenir domini, entre d’altres
coses, de com més llengües millor; com a mínim, les natives del país on treballa
i l’anglès, que ha esdevingut imprescindible en l’organització d’esdeveniments
(events). En un segon pla, també és interessant conèixer el francès o l’alemany.
Penseu que per desenvolupar tasques que corresponen a la comunicació i difusió
de l’esdeveniment, hi ha un vocabulari molt determinat i que es fa necessari per
a un assistent de direcció.

L’assistent de direcció té la funció de ser els ulls i les orelles de l’executiu a qui
assisteix. En el cas de conduir l’organització d’un esdeveniment, ha de mostrar les
següents característiques i habilitats (vegeu la taula 2.4; key performance of the
executive assistant role):

Taula 2.4. Característiques i habilitats d’un assistent de direcció

Català Anglès

Grans capacitat de gestió Operating skills

Prendre decisions Decision-making

Resoldre problemes Problem solving abilities

Combinar els dots de líder Leadership

Capacitat de treballar de forma independent Ability to work independently

Desenvolupar habilitats organitzatives Develop organizational skills

Desenvolupar habilitats de planificació Develop plan skills

Desenvolupar habilitats de coordinació Develop coordination skills

Habilitats en les relacions socials (ja que ha de saber
dirigir i canalitzar els instints de les persones més
conflictives amb les quals treballa el seu superior)

Solid political and social skills

Tenir capacitat de comunicació i empatia són
fonamentals per transmetre de forma efectiva i
afectiva les ordres i iniciatives, fins i tot davant de
situacions de tensió alta, de manera que es pugui
dirigir als membres d’un equip i animar-los per al
desenvolupament de les accions justes

Communication skills and empathy
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Taula 2.4 (continuació)

Català Anglès

Tenir capacitat d’adaptació davant de canvis
tecnològics en les estructures de l’organització, de
l’estil de gestió...

Technological changes in organization structures,
management style...

Ser una persona madura, tenir tacte, autodisciplina,
bon judici, discreció i equilibri

Maturity, tact, self-discipline, judgement, discretion
and balance

Tenir iniciativa i ser proactiu Having initiative and being proactive

Tenir temprança i resiliència Having temperance and resilience

Mantenir la perspectiva de les coses Keep things in perspective

Ser expert en la gestió de la informació Be an expert in information management

Tenir habilitat per resoldre diferències i mantenir
relacions neutrals a tots els nivells

Ability to resolve differences and maintain neutral
relationships at all levels

Un caràcter impecable, íntegre, discret i conseqüent Impeccable character, integrity , consistency,
discretion

Habilitats a l’hora d’establir prioritats Ability to establish priorities

Habilitats gerencials pràctiques Hands-on managerial skills

Capacitat per ajudar a avaluar nous sistemes Ability to help assess new systems

Així, quan utilitzem agendes i fem programacions, les paraules que més utilitza-
rem seran les següents (vegeu la taula 2.5):

Taula 2.5. Agendes i programacions. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Coses a fer en el dia Things to do today

Quines coses són prioritàries Priority

Quin temps necessito Time Needed

Quines coses hem fet Things already done

El programa de l’esdeveniment Scheduled Events

Cites per a... Appointments for...

Temps a disposició Time engagements

Donat que hi ha accions que es produeixen en el si d’una reunió (com les trucades
telefòniques), podem entrar a la reunió i deixar una nota a la persona que li
correspongui, tot assenyalant el motiu (vegeu la taula 2.6).

Taula 2.6. Deixar una nota. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

L’han trucat per telèfon You have a Phone Call

Demana que li torni la trucada (Different options) He/she asks you to call him by
phone, telephoned, or Returned the call

Acció Action

Ve a veure’l Came to see you

Desitja poder-lo veure Wants to see you
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També cal fer un registre de visitants (Register of office visitors), on anotarem els
següents elements (vegeu la taula taula 2.7):

Taula 2.7. Registre de visitants. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Data Date

Hora Different options: He/she asks you to call him by
phone, telephoned, or Returned the call

Nom i afiliació Name and Affiliation

Persona sol·licitada Person requested

Persona vista Person seen

Propòsit de la trucada Purpose of the call

2.2.3 Com s’escriu un e-mail?

Com a assistents de direcció, haureu d’escriure e-mails molt sovint. En un e-mail
formal en anglès, a banda del domini del vocabulari específic, hi han de constar
els següents elements:

1. Assumpte (Subject)

2. Estructura de l’e-mail

3. Cos de l’e-mail

4. Tancament i comiat (Closing)

Assumpte o ’Subject’

Les expressions més comunes per a un assumpte són les següents (vegeu la taula
2.8):

Taula 2.8. Assumpte en un e-mail. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Sol·licitud d’informació Information request

Sol·licitud pel lloc d’assistent de màrqueting Application for marketing assistant position

Agenda per a la reunió del 20 de novembre a les
10.00

Agenda for Meeting Nov 20 at 10 am

Seguiment i propers passes de la reunió del 20 de
novembre

Nov 20 meeting follow-up and next steps

Estructura de l’e-mail

L’estructura d’un e-mail en anglès és la següent:
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• Salutació: Greeting

• Inicia el teu e-mail amb una salutació. Com que és un e-mail formal,
començarà amb Dear (‘Estimat o Estimada’, també per al plural):

– Dear Mr. Smith o Mr. John Smith, en el cas d’un home.

– Dear Mrs. Smith o Mrs. Jane Smith en el cas d’una dona casada.

– Dear Miss Smith o Miss Jane Smith, en el cas d’una dona soltera.

– Dear Ms. Smith o Ms. Jane Smith, en el cas d’una dona de la qual es
desconeix l’estat civil.

• Quan es desconeix el destinatari i/o nom de les persones, s’utilitzen els
següents tractaments:

– Dear Sirs (‘Estimats senyors’), per dirigir-se a un grup de persones
desconegudes o a un departament.

– Dear Sir or Madam (‘Estimat senyor o Estimada senyora’).

– To whom it may concern (‘A qui pugui interessar’).

Cos de l’e-mail

Amb el cos d’un e-mail indiquem perquè estem escrivint, expliquem el motiu de
la comunicació. Hi ha un conjunt de frases fetes, clares i precises que funcionen
molt bé. Una cosa haurem de tenir clara: no ens podem estendre amb frases molt
llargues (vegeu la taula 2.9):

Taula 2.9. Cos de l’e-mail, el motiu de la comunicació. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Li escric en referència a... I am writing in reference to...

Referent al seu escrit... With reference to your letter of...

Agrairia si pot enviar-me informació detallada sobre... I would appreciate it if you could send me detailed
information about...

Podria enviar-me més informació sobre...? Would you please send me more information about..?

Estaria interessat/da en... i m’agradaria saber... I am interested in... and I would like to know...

Ens complau anunciar-vos... We are pleased to announce... or We are pleased to
inform you...

Confirmem recepció del seu e-mail o carta We acknowledge receipt of your letter or email of...

En referència a la seva
carta/circular/comanda/compte...

We refer to your letter/ circular/ newsletter/ order/
statement of...

Contestant al seu anunci respecte a... I reply to your advertisement for...

Prego prengui nota de... Will you please note that...

Adjunto la nostra comanda de... I enclose our order for...

Ens complau confirmar-li que hem rebut el seu taló... We have pleasure in acknowledging the receipt of
your cheque...

Prego ens comuniqui preus de... Would you please quote for...
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Sovint, els assistents de direcció han d’escriure un e-mail en nom d’una altra
persona i, a més a més, adjuntar-hi algun arxiu. Les fórmules més correctes per
adjuntar documents són les següents (vegeu la taula 2.10):

Taula 2.10. Cos de l’e-mail, en nom d’un altre i adjuntant documentació. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Li escric en nom del Sr. Pere Macià respecte a... I am writing on behalf of Mr. Pere Macià regarding...

Adjunt trobarà els documents respecte a... Please find attached the documents regarding... or
Please find enclosed the documents regarding...

Per la present voldríem saber... I am writing to enquire about...

En resposta a la seva carta de... In reply to your letter of...

Li recordem que... We should like to remind you that...

Amb molta cura hem considerat la... We have carefully considered your...

Amb molt de gust... / Lamentem... It is with considerable pleasure... / It is with
considerable regret that...

Tancament i comiat o ’closing’

Per acabar i tancar l’e-mail, podem incloure una frase (sentence) agraint l’atenció
prestada a l’e-mail i/o posant-nos a la seva disposició en el cas que necessiti
contactar-nos per sol·licitar informació addicional o coordinar una reunió (vegeu
la taula 2.11):

Taula 2.11. Tancament i comiat de l’e-mail. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Gràcies per la seva ajuda en aquest assumpte Thank you for your assistance in this matter

Ens és grat confirmar-li... We are pleased to confirm

Voldria agrair-li... We greatly appreciate...

Prego accepti el nostre agraïment Please accept out thanks for

Si necessita ajuda addicional no dubti a posar-se en
contacte amb mi

If you need further assistance do not hesitate to
contact me

Agraïm la seva comanda de... We thank you for your order for...

Li quedo molt agraït per... I am very much obliged to you for...

Per finalitzar un e-mail, hem d’incloure un comiat i la signatura (nom, cognom,
títol o posició en el lloc de treball, nom de la companyia...). Per exemple, abans
de signar, quan en català diem “Rebi una salutació cordial”, “Cordialment” o
“Atentament”, en anglès direm:

• Yours sincerely,

• Yours faithfully + name (quan coneixem el nom del receptor/a i comencem
amb Dear...)

• Yours sincerely + name (quan no coneixem el nom del receptor/a i comen-
cem amb Dear Sirs, Dear Sir or Madam o To whom it may concern)
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• Best, warm or kind regards, (quan coneixem el nom del receptor/a)

Vocabulari específic per a una esdeveniment

Un cop tenim la primera part de l’e-mail estructurada, dotar-la de contingut sovint
és més fàcil, però donada la varietat d’esdeveniments (kinds of events), hi ha lèxic
bàsic que haureu de conèixer (vegeu la taula 2.12).

Taula 2.12. Diferents tipus d’esdeveniment. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Acte benèfic Fundraising, charity event

Acte de llançament de producte Product launch event

Banquet Banquet

Sopar / Sopar de gala Dinner / Gala Dinner

Congrés Conference

Convenció Convention

Mostra Demonstration

Esdeveniment Social Social Event

Presentació Exposition

Exposició Exhibition

Fira Comercial Fair or Trade Show

Presentació Comercial Commercial Presentation

Recepció Reception

Rifa Raffle

Taller Workshop

Un altre aspecte interessant és el lèxic que hem d’utilitzar a l’hora d’organitzar un
esdeveniment i que es troba present a la llista de control (checklist) que haurà de
configurar un assistent de direcció (vegeu la taula 2.13).

Taula 2.13. Lèxic habitual en un esdeveniment. Paraules i frases en anglès

Català Anglès

Assistents Attendees

Assistir To attend

Audiovisual Audiovisual

Avaluació de l’esdeveniment Evaluation of the event

Càtering Catering

Còctel Cocktail

Comprovació d’audio i video Sound and video check

Confirmar assistència To confirm attendance

Complir objectius To accomplish objectives

Cronograma Time schedule or Timetable

Decoració Decoration
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Taula 2.13 (continuació)

Català Anglès

Equip Equipment

Equip de muntatge or Muntadors Set up team

Hostesses Hostess

Informació de transport públic i aparcament Public transport and parking details

Integrar-se amb els assistents To mingle with the attendees

Invitació Invitation

Llista de comprovació Checklist

Local i instal·lacions Venue and Premises

Lloguer To rent or to hire

Menú Menu

Mostrador de Registre Check-in table

Notes d’agraïment Thank you note

Organització d’esdeveniments Event planning

Permisos i llicències Permissions and licences

Portàtil Laptop

Posada en marxa Stating

Presentador i/o orador Entertainer and/or Speaker

Publicitat de l’esdeveniment Publicity for the event

Recordatori Reminder

Reserva Reservation

Reservar To book

Sala / Sala de reunions / Sala de conferències Room / Meeting room / Boardroom

Seguretat i higiene Health and safety

Socialitzar To socialise or networking

Targeta d’identificació Name tag

Ubicació adequada Appropriate location

2.2.4 Els projectes, documents i comunicació

La documentació de projectes és important per poder identificar d’una manera
més fàcil els aspectes i les característiques que el configuren. Una documentació
adequada li dona, al projecte, identitat i personalitat. A banda, els usuaris que la
consultin podran reconèixer els avantatges i desavantatges, les característiques i
funcionalitats del projecte, així com els costos i els beneficis que impliquen el seu
desenvolupament.

El primer que hem de saber és que els projectes (excepte els d’una gran enver-
gadura) presenten tots els seus documents units sota una única enquadernació.
En aquests aspecte, els programes informàtics poden resoldre molts problemes
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pràctics. El projecte han d’ajustar-se als elements de: qualitat, cost i oportunitat.
La documentació ha de tenir les següents característiques:

• Utilitzar un llenguatge clar.

• Adequar-se al nivell aplicat, ha de ser de tipus gerencial, tècnic o usuari.

• Ser útil.

Perquè la documentació sigui útil, ens cal tenir una bona organització. Això
implica que cada document tingui la seva distribució de la manera més apropiada,
arribant als seus destinataris amb temps suficient i que sigui correctament arxivat.
La distribució de documents sol seguir dos circuits: un d’intern, en el si de cada
empresa, i l’altre extern, comú a les empreses que s’involucren.

Però tinguem clara una cosa, els documents que són d’interès estan, en molts casos,
vinculats al temps (per exemple, si les actes d’una reunió no es distribueixen
abans de la següent, de poc serviran). Per tant, el millor és fer actes curtes,
concretes i amb una ràpida distribució.

Els documents que componen una documentació adequada d’un projecte són:

• La carpeta general o professional. El seu objectiu és servir de model per
a la implementació del projecte que es desenvoluparà, de manera que les
persones involucrades obtinguin la informació, més fàcilment, en qualsevol
moment o fase del projecte. És, per tant, un document que detalla tots els
aspectes relacionats amb el projecte, identifica totes les bases i orígens sobre
els quals neix el projecte i, a més a més, especifica les passes necessàries,
els recursos i aplicacions que un projecte necessita.

• La carpeta gerencial o resum executiu. Aquest document va dirigit a les
persones de més alt nivell de l’empresa o aquelles de les quals depèn la
decisió d’implementar o no el projecte. El llenguatge que s’ha utilitzar ha de
ser clar, sense tecnicismes, i en termes executius. No ha de ser gaire extens i
ha de posar èmfasi en els aspectes més importants del projecte. Generalment
l’escrit va acompanyat amb elements gràfics, de manera que és més fàcil
identificar les idees que es proposen.

• La carpeta tècnica. Es tracta d’un document on hi ha tota la informació
sobre els recursos utilitzats per al projecte, amb una descripció molt ben
detallada sobre les característiques físiques i tècniques de cada element. Per
exemple: descripció dels equips informàtics, les garanties, el suport tècnic
que existeix... La seva extensió dependrà de la quantitat de recursos i equips
que cal utilitzar i generalment es presenta en forma de fitxes tècniques on
es descriu en cadascuna les característiques de cada recurs. Consta de dues
seccions:

– El pla econòmic de desenvolupament del projecte.

– El pla econòmic per implementar el projecte (que potser és un dels
més importants).
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Modernització

En el cas espanyol, en aquests
darrers vint anys, ha sigut

necessari afegir altres documents
com a complement o substitutiu

dels clàssics, fet que permet
facilitar el treball i la

col·laboració entre els àmbits
implicats, així tenim per

exemple, afegir documentacions
sobre temes de responsabilitat

social corporativa, de
sostenibilitat, entre altres.

• La carpeta econòmica o pla econòmic. Aquest document conté informació
relacionada amb l’aspecte econòmic i de factibilitat del projecte. El seu
objectiu principal és descriure tots els costos relacionats amb el desenvo-
lupament i la implementació del projecte, ajuda a establir els marcs de
referència i avaluar fins on es pot arribar. Aquesta carpeta consta de dues
subcarpetes:

– El pla econòmic per desenvolupar el projecte, és a dir, amb el desen-
volupament el que es fa és l’anàlisi, i el disseny

– El pla econòmic per implementar el projecte. Aquest segon és el més
important, ja que és el moment en què posem en pràctica el que hem
analitzat i dissenyat.

2.2.5 Aspectes formals documentals dels projectes

Com tot document important, el projecte ha de tenir un format amb unes caracte-
rístiques concretes, que són:

1. El títol del projecte: ha d’expressar-se de forma clara i unívoca el producte,
obra, instal·lació o servei projectat.

2. El projecte pot enquadernar-se en un o diversos volums. La presentació
ha de ser cuidada, neta i ordenada, amb estructura per capítols, i apartats
degudament numerats. Cada portada ha de contenir:

• Número de volum

• Títol del projecte

• Nom del document que conté

• Client per al qual es redacta el projecte

• Identificació dels autors del projecte (nom, titulació, persona jurídi-
ca...)

3. El projecte ha d’estar redactat de forma que qualsevol tècnic el pugui
interpretar.

4. El llenguatge ha de ser clar, concís, senzill, exempt d’ambigüitats, i amb
una mínima qualitat literària.

5. Quan s’utilitza el temps verbal futur implica requisits obligatoris. Els
suggeriments o propostes no obligatòries es redactaran en condicional o en
subjuntiu.

En un sentit clàssic, els documents han de tenir: memòria, mesures i pressupost,
plànols i plec de condicions. Aquests documents es complementen durant la
fase d’execució amb les instruccions que es descriuen en el llibre conegut com
a “Llibre d’ordres”, i que són signades pel responsable. També és una fase on es
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poden continuar fent plànols i croquis per a una major comprensió, especialment
en temes de detalls.

Els projectes, segons l’activitat, necessiten un conjunt de documents que es
refereixen a:

• Documents de direcció i coordinació. Aquests són els que habitualment
generen i utilitzen els directors de les empreses i el director del projecte.
Els documents més importants són: el contracte, el manual de coordinació,
les notes de les reunions, la llista de treballs, els informes periòdics de
progrés, la correspondència general, els fulls de tramesa, els procediments
de facturació i cobrament i els documents financers.

• Documents de planificació. En aquest cas hi trobem els següents docu-
ments: planificació general, planificació de detall i revisions, fulls d’ins-
truccions a departaments, càlculs i programes de proveïdors.

• Documents referents a costos. Integren aquest grup els següents documents:
el pressupost inicial, els documents que es decideixin en cada cas, com
per exemple: contractat a la data, pendent de contractar, pagaments a curt,
mitjà i llarg termini, les desviacions sobre el que està pendent de contractar,
desviacions totals, escales previsibles sobre el que s’ha contractat...

• Documents de procés. Aquí s’inclouran els següents documents: informes
tècnics, plànols, memòries descriptives del procés, diagrama de blocs,
fulls de dades d’equips, llista d’equipaments, especificacions de materials,
diagrames de flux, balanços, càlculs, resultat d’assajos pilot, recopilació de
dades de la implementació...

• Documents de detall. Com ara: les normes a utilitzar, les especifica-
cions d’equipaments i materials, càlculs, plànols preliminars i definitius,
procediments de proves a taller, procediments de muntatge i desmuntatge,
procediments de posada en marxa, procediments d’operació i el catàleg
mecànic, si escau.

• Documents de compres. En aquest grup són destacables els següents
documents: llista de proveïdors, peticions d’ofertes, registre de peticions
d’ofertes, comparació d’ofertes i les tabulacions comparatives, comandes,
registre de comandes, estat de documentació que han de rebre els proveïdors,
estat de fabricació d’equipaments i la seva activació, informes d’inspecció,
certificats de proves, certificats d’acceptació, documents d’importació i/o
exportació, factures i comprovants de pagament.

• Documents de proveïdors. Els documents que podem trobar en aquest grup
són: el programa de fabricació, muntatge i posada en marxa, la llista de
plànols, els càlculs que són d’aprovació, comentats i aprovats, els manuals
de muntatge, d’operació i manteniment, la llista de peces i la llista de
reposició de peces, els informes de progrés de la fabricació, les factures
i les certificacions i finalment els dossiers d’inspecció.
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Respecte a la memòria, es tracta d’un dels documents bàsics que constitueixen
el projecte i adquireix la funció fonamental de ser el nexe d’unió entre tots els
documents.

La memòria té com a missió justificar les solucions adoptades i,
conjuntament amb els plànols i el plec de condicions, descriu de forma
unívoca l’objecte del projecte.

Ha de ser clarament comprensible, no només pels professionals especialistes,
sinó per tercers, en particular pel client, especialment pel que fa a l’objectiu del
projecte, les alternatives estudiades, els avantatges i desavantatges i les raons que
han permès escollir una solució i no pas una altra. Tota memòria ha d’incloure:

1. Índex.

2. L’objecte del projecte.

3. L’abast, és a dir l’aplicació del projecte, els antecedents, aspectes necessaris
per a la comprensió de les alternatives treballades i la solució final adoptada.

4. Les normes: disposicions legals, i normes de compliment no obligat però
que s’han de tenir en compte.

5. El programa de càlcul (full d’Excel).

6. El pla de gestió de la qualitat aplicat durant la redacció del projecte.

7. Anàlisi de solucions.

8. Resultats finals.

9. La planificació: relacionada amb la materialització de l’objecte del projecte.
Es definiran les etapes, les fites, els terminis de lliurament i cronogrames o
gràfics de programació corresponents.

10. L’ordre de prioritat entre els documents (plànols, plecs de condicions,
pressupost, memòria).

11. Les conclusions.

12. Altres referències que es puguin considerar importants per l’interès que
poden tenir amb relació al projecte.

13. Definicions i abreviatures.

14. La bibliografia.

15. Els annexos (tècnics, d’estudis diversos, econòmics i de terminis...).

Pel que fa als plànols, seran necessaris o no, depenent del projecte de què estiguem
parlant. En tot cas, els plànols són les representacions gràfiques de les solucions
adoptades. Han d’incloure tant els plànols en el seu conjunt com els de detall
necessaris perquè es pugui realitzar la feina sense dificultats.
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Respecte al plec de condicions, es tracta d’un document de caràcter contractual
que servirà de base per a la redacció del contracte d’execució del projecte. S’hi
han de contemplar i descriure els detalls de tots els treballs que s’hauran de fer,
els materials que es necessitaran, les condicions econòmiques a les quals s’arriba
i les condicions legals que emparen el projecte.

Pel que fa a les mesures i pressupost, les mesures definiran i justificaran la
quantitat i característiques de tots els elements que integraran el que s’ha projectat,
sempre amb l’estimació d’un pressupost que pot reflectir les partides agrupades,
per capítols, o una a una.

Finalment, tenim els documents que poden fer referència a altres estudis amb
entitat pròpia, com per exemple: mesures de qualitat, de seguretat i de salut, de
protecció ja sigui individualment o respecte d’equips de treball, de senyalització...

2.2.6 Comunicació i difusió del projecte

La comunicació i difusió del projecte ha de ser un procés reflexiu i que permeti
generar noves visions i propostes que poden conduir a certs canvis, en tant en
quant el projecte es viu. Es tracta d’un procés que persegueix uns objectius
concrets:

• Mantenir informat tant el personal intern com extern del desenvolupament
i resultats que es van obtenint al llarg del projecte.

• Donar a conèixer els beneficis que el projecte aporta generant consens en la
necessitat de canvis i afavorint l’acceptació.

• Generar compromís i participació dels grups interessats, involucrats en el
desenvolupament del projecte.

• Conèixer les expectatives del projecte per part dels grups involucrats.

Tant la comunicació com la difusió s’han de fer de forma continuada i àmplia,
que tots els treballadors executin les seves accions en diferents etapes. És, per
tant, un procés que, en la seva primera etapa, actua de manera interactiva amb la
inducció externa i l’organització local per a la seva execució. Es va desenvolupant
per etapes a mesura que va avançant el projecte, i les seves fites són la consecució
dels objectius específics del projecte i procurar fer arribar la informació a tothom
que hi estigui involucrat.

Per assolir una bona comunicació, no n’hi ha prou de traçar les etapes o fer les
coses ben fetes, cal que els altres sàpiguen que efectivament s’estan fent. Aquest
factor és important perquè implica que:

• Es pot negociar millor en l’organització, si hi ha una percepció positiva del
projecte.
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• Les persones que formen l’equip estan més motivades, si se senten recone-
gudes dins i fora del projecte.

• Els clients reals i potencials donaran més suport, si se senten involucrats en
el projecte.

• Els promotors tenen un rol important, ja que promouen i faciliten les
comunicacions amb els clients de l’empresa.

Aquests avantatges es veuran complementats per la promoció que es pot iniciar
després o en paral·lel a la difusió. En qualsevol cas, per fer-los efectius, la
comunicació en els projectes ha de mostrar i seguir cinc característiques (vegeu
la figura 2.3):

Figura 2.3. Les cinc característiques per a la comunica-
ció d’un projecte

1. Conèixer i involucrar els interessats. Si ho aconseguim, això ens ajudarà a:

• detectar oportunitats i riscos,

• aconseguir suports i afrontar oposicions,

• definir les restriccions del projecte i

• establir els criteris d’èxit del projecte. (En conseqüència... ).

2. Desenvolupar estratègies de comunicació focalitzades en les persones invo-
lucrades.

3. Aplicar la comunicació en la gestió dels recursos humans del projecte.

4. Dedicar temps a les comunicacions.

5. Aplicar les habilitats de comunicació d’una manera efectiva.

Em resum, les passes a seguir per fer un bon pla de comunicació són les següents:
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1. Elaboració del pla de comunicació, on es descriuran les accions de comu-
nicació que es preveuen durant el desenvolupament del projecte. Aquesta
elaboració té com a objectius: d’una banda, identificar les accions de
comunicació necessàries per donar a conèixer el projecte internament i
externa i, de l’altra, definir per a cadascuna de les accions la següent
informació: objectiu de l’acció, públic objectiu, canals de comunicació,
recursos materials i humans i dates d’execució.

2. Revisió i validació del pla de comunicació. Els responsables de projecte
han de revisar i aprovar el pla de comunicació, garantint que totes les accions
planificades estiguin en consonància amb les estratègies de comunicació
definides. Si hi ha disconformitats, s’hauran d’ajustar.

3. Preparació del material de comunicació. Els responsables del projecte
s’encarregaran d’elaborar el material de comunicació corresponent a l’acció
de comunicació que s’ha de portar a terme. Prèviament, s’hauran d’haver
definit els formats del material que dependrà de les accions que es desitgin
fer, per exemple: sessió informativa, cartes a la Direcció General, publicació
d’una noticia, accions formatives, flash de comunicació, entre altres.

4. Revisió i validació del material de comunicació. La revisió ha de garantir
que s’acompleixen els objectius i la qualitat acordats. Les discordances
trobades en la revisió caldrà resoldre-les.

5. Preparació de la comunicació. Un cop aprovat el material de comunicació,
s’haurà de preparar l’acció pròpiament de comunicar. Per aconseguir-ho
hem de comptar amb recursos humans i materials necessaris i llançar la
convocatòria en l’eina de gestió de continguts en cas que sigui necessari,
així, si el que volem és sol·licitar la col·laboració de grups d’interès, podem
utilitzar el procediment de participació de grups d’interès, a través d’uns
qüestionaris i proves on els grups aportaran els comentaris que estimin
oportuns.

6. Realització de la comunicació. Un cop preparada l’acció, s’executarà
utilitzant els mitjans més adequats en funció del tipus de comunicació que
es vulgui dur a terme (fer un esdeveniment, publicar una notícia, donar una
informació tècnica d’un taller...)

7. Fer el seguiment del pla de comunicació. Per fer-ho es faran, d’una banda,
auditories periòdiques que garanteixin que s’estan complint els objectius
i les accions indicades i, de l’altra, activitats que permetin conèixer el
feedback dels destinataris de les comunicacions, per exemple, entrevistes,
reunions, enquestes...

8. Actualització i manteniment del pla de comunicació. A mesura que el pla
avança molt probablement serà necessari anar incorporant accions puntuals
que s’identifiquin i planifiquin segons el desenvolupament del projecte per
respondre als canvis que es puguin produir.


	Introducció
	Resultats d'aprenentatge
	Funcions del personal abans, durant i després de l’esdeveniment
	L’assistent de direcció o coordinador general
	Les funcions del director d'esdeveniments abans, durant i després de l’acte
	Exemple pràctic d’organització d’un esdeveniment

	Els comitès en l’organització dels esdeveniments
	El Comitè Organitzador
	Tipus de comitès, segons la fase de l'esdeveniment
	Responsables finals

	Altre tipus de personal que podem trobar a l'esdeveniment
	La figura del conductor o presentador
	La figura dels traductors i intèrprets
	La figura del voluntari
	La figura dels controladors d’accessos
	La figura dels hostes i les hostesses


	Aspectes documentals i comunicatius de l’organització d’esdeveniments i projectes
	Documentació de l'esdeveniment
	L'agenda, el programa i l'ordre del dia
	El cronograma
	El disseny i la imatge gràfica
	Identificadors, certificats i permisos
	El pressupost

	La comunicació de l'esdeveniment
	El pla de comunicació
	Les expressions escrites i orals, en català i en anglès
	Com s’escriu un e-mail?
	Els projectes, documents i comunicació
	Aspectes formals documentals dels projectes
	Comunicació i difusió del projecte



