
impacte, avaluació i
xarxes socials

www.aisayuda.org
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voluntar is /  es sobre com podem mi l lorar.



La comunicació a 

La comunicació a AIS AJUDA és sinònim de transparència,

sensibilització i difusió. A través dels diferents canals de comunicació

es busca donar visibilitat al col·lectiu de persones amb diversitat,

sensibilitzar la societat, mostrar l'autenticitat de la missió i el seu valor i

continuar creixent amb l'ajuda de nous col·laboradors. En definitiva,

provocar un impacte en la societat, un canvi que ens acosti més a una

societat inclusiva.



 3  publ icacions
setmanals

27 newsletters

Mi l lores  a  la  pàgina
web

Campanyes de
captació  de fons

1009 527 556
Seguidors SeguidorsFans

4.45132,7%13.753
Impresions  A
Youtube

Índex d 'obertura
de la  newsletter

VISITES A LA WEB

S O C I A L  M E D I A  E N  N Ú M E R O S



El caràcter del nostre target és molt variat. Els usuaris més actius en xarxes socials són

les persones voluntàries, els/as cuidadors/as i les famílies beneficiàries, però a més hi ha

una activitat rellevant amb les empreses col·laboradores i amb altres entitats del sector.

La fórmula oposada per a dur a terme una comunicació més eficaç és la segmentació per

xarxes. 

Gràcies a l'anàlisi realitzat de manera anual podem saber quin canal és més utilitzat per

cadascun d'aquests tipus d'usuari i enfocar el missatge des d'aquesta perspectiva. Per

exemple, en Instagram sabem que el rang d'edat predominant és de 18-34 anys i el to és

molt més informal. La publicació en aquesta xarxa en la qual els més joves són els

principals actors és més pròxima i de lectura ràpida, molt visual i, a vegades, amb un to

desenfadat o humorístic. En Twitter és molt diferent perquè és el canal des del qual

arribem a més entitats i es percep una major serietat. I Facebook se situa en un punt mitjà

i el contingut és el més variat de tots, igual que el públic que el rep.

Facebook, Instagram i Twitter són les tres xarxes principals i s'utilitzen de manera

complementària. La informació principal se sol llançar en les tres xarxes. No ens preocupa

massa la saturació d'informació, doncs, com expliquem, sabem que cada usuari sol

utilitzar més una xarxa que una altra i, si ho fa i ens segueix en les tres xarxes és perquè

és un autèntic fan al qual no el molestarà consumir en alguna ocasió la mateixa informació

tres vegades.

A continuació detallarem com és el públic al qual ens dirigim en cada xarxa social segons

els resultats obtinguts gràcies a eines d'anàlisis com Google Analytics,

Facebook Analytics, Twitter Analytics, Hootsuite i Estadístiques d'Instagram.

POSICIONAMENT
Organització sense ànim de lucre que treballa per a millorar la qualitat de vida de
persones amb discapacitat i les seves famílies a través del voluntariat.Atributs de
la marca: solidaritat, positivisme, altruisme, alegria

PÚBLIC OBJECTIU

Voluntaris/es

Famílies

Cuidadors

Col·laboradors
Entitats Tercer
Sector

Empreses



Aquesta hegemonia del públic femení disminueix radicalment a Twitter, on els

percentatges per sexes estan més igualats que en la resta de xarxes. És destacable que,

en l'últim any, el nombre d'homes ha augmentat en un 2,5% marcant una major diferència

respecte a les anàlisis d'anys anteriors. En quant a l'idioma, preval el castellà en totes les

xarxes, però a Twitter com en cap altra.

Instagram té uns resultats molt diferents, sobretot en relació a la franja d'edat. En aquesta

xarxa social la gran majoria d'usuaris es troba entre els 25 i els 34 anys, una mica superior

a l'any anterior en el qual el rang d'edat de 18 a 24 anys era inferior al de 35-44 anys.

D'altra banda, el percentatge de dones continua sent considerablement superior al

d'homes.

A  Facebook predomina el públic femení (74%) enfront del masculí (24%). D'altra banda, més

de la meitat del públic es troba entre els 35 i els 54 anys (52%).



Un altre mitjà de comunicació important és el mailing massiu per al qual
s'utilitza Mailchimp. Amb aquesta eina de difusió fem arribar
la newsletter mensual a un públic molt variat (empreses, voluntaris, centres,
fundacions, famílies) i compartim la informació més rellevant sobre les activitats i
novetats de l'organització.  

Després de la renovació de la base de contactes de 2018 amb la nova llei RGPD,
que va suposar un gran esforç i temps de dedicació, hem aconseguit nous
contactes que ens han donat el consentiment de rebre la nostra informació i, al
mateix temps, hem actualitzat molts contactes antics
 
Actualment comptem amb una audiència de més de 1900 contactes que reben
la newsletter. Valorem la qualitat per sobre de la quantitat. Ara tenim molts menys
contactes disponibles que fa dos anys, però la comunicació és molt més eficaç.
El percentatge d'obertura del mail és superior al 32,7% i podem assegurar que el
grau de fidelitat és alt gràcies a les següents dades: el 40% obre sovint
la newsletter. 

32,7%



Com s'ha vist en l'apartat anterior, pensem un tipus de contingut per a cada tipus de

públic. Ens fixem en la resposta que ens donen els seguidors i en quin contingut

prefereixen els usuaris d'una xarxa i una altra.

A Instagram funcionen molt bé els post de

caràcter més humà. La gent vibra amb les

històries que sent a prop. Els testimoniatges,

les sortides d'oci inclusiu, les

frases motivacions, els èxits. Aquest tipus de

contingut més lleuger i familiar és el que rep

millor resposta en aquesta xarxa.

A Twitter, procurem donar feedback a altres

entitats i empreses que publiquen contingut

de valor i informació útil i de caràcter més

professional: articles, notícies, històries amb

un punt reivindicatiu. Aquest tipus de

publicacions aconsegueix un major abast.

A Facebook compartim contingut molt més

variat que en les dues xarxes anteriors.

Facebook és la xarxa social més eficaç fins

al moment. Els articles d'actualitat i el

contingut de sensibilització funcionen en

aquest espai millor que en cap altre.

Facebook també es presta més que altres

xarxes a compartir contingut d'interès més

concret i a crear comunitat. Per tot això

Facebook és la xarxa en la qual som més

actius i on l'abast del contingut un major.

La pregunta hauria de ser com no tenir xarxes socials. Una entitat social com AIS AJUDA

que busca mostrar una imatge familiar, pròxima i transparent necessita secundar-se en

canals de difusió amb els quals pugui per a donar a conèixer la seva labor, tenir un

impacte en la societat i fidelizar i ampliar la seva xarxa de col·laboradors. Hem d'estar on

està la gent per a arribar a la gent i aprofitar les eines que estan al nostre abast per a

créixer. Com ara se sol dir, en xarxes socials tots tenim els mateixos metres quadrats.

Fent un bon ús de les noves tecnologies podem ser molt competitius i arribar molt lluny.

Quin tipus de contingut interessa?

Per què tenim xarxes socials?



PUBLICACIONS A FACEBOOK

"M'agrada" en la pàgina de Facebook de AIS. En aquest aspecte, hem crescut un
8,6% respecte a l'any anteior aconseguint els 1009 usuaris únics. S'ha de tenir
molt en compte que mai promocionem les publicacions.

8,6%
922

1009

Amb l'objectiu d'establir punts de referència per al 2020 s'han analitzat
les publicacions més virals i els "m'agrada" del 2019 per a així tenir un millor
coneixement de la mena de contingut que funciona millor i saber què és el que
que s'espera de l'organització en xarxes socials.

Les publicacions oscil·len entre els 50 i els 1216 insights, sent els millors dies per a
publicar els dilluns, dimecres i dijous, i la millor hora de 8.30 a 15.00. Important
destacar que no és pagat, tot és orgànic.

Abast de la publicació

Mayor alcance
conseguido:
1416 insights



18 d'abril. Éxit de vendes per Sant
Jordi. 595 insights!

Top 3 Facebook

1

2 de decembre. Resum AISNADAL.
589 insights!

21 d'octubre. III Torneig de Pàdel
Solidari. 1216 insights!

3

2



Altres publicacions destacades a Facebook



Top 3 publicacions a Twitter

Altres twits destacats

1

2

3



Altres publicacions significatives a Twitter



Un any més la publicació amb més exit correspon a la de la sortida de Nadal,
moment en el qual participa un major nombre de persones i en el qual comptem
amb fotògrafs professionals voluntaris que capturen el moment. A més, entre el
contingut publicat en aquesta xarxa social, destaquen els reconeixements, les
reflexions, les activitats inclusives i la campanya de Giving Tuesday.

Publicacions a Instagram: 210 posts 

Tallers solidaris
Giving Tuesday

Premis

Oci inclusiuInspiració

Nadal



COMPARTIR CONTINGUT  A TEMPS REAL

Alguns exemples

Aquest any, després de comprovar la bona resposta que tenen els stories d'Instagram

entre els usuaris d'aquesta xarxa, hem publicat molt més contingut d'aquest tipus. Aquesta

informació, que accentua la faceta més visual que caracteritza a aquesta xarxa social, és

especialment útil en esdeveniments socials, activitats extraordinàries o moments puntuals

en els quals es requereixi una major participació. La volatilitat d'aquest contingut transmet

la urgència i l'emoció del moment. Per a les campanyes de sensibilització i captació hem

utilitzat aquesta eina i hem augmentat així l'abast de les publicacions.

De izquierda a derecha: semana de mercadillos solidarios, Torneo de Pádel Solidario, taller solidario de
sensibilización y campaña de captación para el Giving Tuesday. 



Nous vídeos al canal de Youtube de @aisayuda per a donar suport a les campanyes de
captació de fons. L'objectiu és augmentar la producció de vídeos i millorar la qualitat d'aquests
per a obrir una nova via eficaç i atractiva de compartir informació.

Nous videos a Youtube
1



www.aisayuda.org

13.750 visites i 4.319 usuaris nous

El consum d'informació des de

dispositius mòbils i tauletes

augmenta cada any. Hem de

continuar millorant en aquest punt

perquè el lloc web sigui

més responsive i d'aquesta forma

millori també l'experiència

d'usuari.



Les millores del lloc web han

aportat una major usabilitat,

facilitant la cerca del contingut

d'interès per a l'usuari i donant a

conèixer moltes de les activitats

de l'entitat.

El nou apartat d'actualitat ofereix

informació útil i interessant tant

per als nous com per als ja

participants. No sols és una

finestra des de la qual mostrar

què es fa en l'entitat a cada

moment, sinó també l'esforç per

cuidar la transparència.

Gràcies al bon posicionament i a

la informació facilitada, empreses

han contactat per a fer

col·laboracions i activitats

solidàries.

www.aisayuda.org

MILLORES DEL
DISSENY WEB

Entre les millores tècniques

podem destacar la creació de

botons per a canviar d'idioma,

per a donar i per a contactar de

manera més fàcil. La introducció

de text i contingut multimèdia en

la Home també és un punt

positiu en la primera impressió

que s'emporta l'usuari i el

posicionament

CANVIS



CAMPANYES DE
CAPTACIÓ

VENDES

IMPACTE
SOCIAL



Radio Nacional de
España
La Vanguardia

Captació de fons

Productes solidaris d'AIS AJUDA: llibres de
receptes il·lustrats, roses de Sant Jordi, caixes
dolces pintades a mà, caixes de
Halloween, packs de xocolatines de Nadal.

1. 2. Torneig de Pàdel Solidari.
3. Mercat solidari de Nadal i taula per Sant Jordi.
4. Recaudació a empreses solidaries.
5. Esmorzar  solidari a empresas.

La captació de fons serveix per a secundar tots els projectes de l'entitat i, de manera especial, les
sortides d'oci inclusiu amb persones amb diversitat funcional.



Per a l'última campanya de captació de fons de
Nadal hem introduït una nova acció de
transparència amb la finalitat d'involucrar a les
persones col·laboradores i aportar valor a cada
gest solidari. Totes les persones que han
comprat productes solidaris durant el mes de
desembre han vist la seva donació
transformada en una ajuda concreta a persones
amb discapacitat de l'entitat.

Impacte Social



El 3 de desembre de 2019 va ser
doblement especial pel fet de
coincidir el Dia Internacional del
Dia de la Discapacitat i la
celebració mundial del dia per a
donar conegut com Giving
Tuesday.

Per a aquest dia es va organitzar
tota una campanya que va
començar els dies previs amb la
publicació de contingut informatiu
i de sensibilització.  L'objectiu:
donar visibilitat i motivar a la
captació de fons a partir de la
venda de llibres solidaris.

La resposta va ser molt positiva.
Es va aconseguir una major
participació en xarxes durant
aquests dies i una recaptació de
566€ el 3 de desembre,  punt
àlgid del moviment mundial del
"dia per a donar".

A més, es van realitzar
publicacions de sensibilització i
accions en mitjans de
comunicació com a RNE, en el
programa "Un món possible"
d'amb Olga *Rodriguez, Onda
Cero o La Vanguardia.

Campanya de
captació Giving
Tuesday

AIS AjUDA als
mitjans de
comunicació
Radio Nacional de
España
La Vanguardia



Algunes publicacions de promoció d'empreses col·laboradores i patrocinadors de
l'esdeveniment.

Campanya de CAPTACIÓ DE FONS del 
III Torneig de Pàdel Solidari

Publicacions de difusió de l'esdeveniment en si mateix.

Agraïments i publicacions posteriors a l'esdeveniment. L'objectiu d'aquesta
campanya és la captació de fons i la difusió de la nostra missió en nous públics
als quals normalment no ens dirigim. A través de l'esport arribem a nous
voluntaris i col·laboradors.



Es promou la venda de roses solidàries i
xocolatines per Sant Jordi. Es publiquen
reptes i vendes destacades, agraïment
a empreses col·laboradores, tallers
solidaris i accions puntuals amb motiu
d'aquesta festa assenyalada a
Barcelona. La participació i les vendes
aquest 2019 van aconseguir les xifres
més positives fins al moment.

Campanya de
CAPTACIÓ per Sant
Jordi



SOMNIS COMPARTITS
RESPIR Y OCI
INCLUSIVO

ENROTLLA'T

AISNADAL



Algunes publicacions del projecte Enrotlla't

ENROTLLA'T

Taller solidario a un centre cívic.
Taller a la seu d'AIS AJUDA amb
joves universitaris i voluntaris de
todes les edats. 
 Taller inclusiu en escoles
 Taller amb un grup de voluntaris
d'una empresa.

1.
2.

3.
4.

https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.facebook.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda


RESPIR I OCI INCLUSIU 

Algunes publicacions de Respir i Oci Inclusiu

1-5. Moments d'oci inclusiu
compartits entre persones
amb diversitat funcional i
persones voluntàries en
moments i llocs diferents:
Alella, Barcelona,
Comarruga, Hostalrich,
Aiguafreda. 

https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.facebook.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda


Algunes publicacions del projecte AISNADAL

aisnadal

Un nen petit participa en el projecte. Des dels 3
anys es poden fer coses, com reciclar rotllos de
paper.
Una voluntària veterana realitza un calendari al
costat d'una altra voluntària d'una residència
d'ancians.
 Taller inclusiu a la residencia Estimia en
colaboració amb escoles i universitats.
Taller solidari amb grups d'empreses. 
Un nen amb diversitat funcional rep el regal d'un
calendari d'Advent solidari. 

1.

2.

3.

4.
5.

https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.facebook.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda


Algunes publicacions de Somnis compartits

Somnis compartits

1-6 Activitats amb voluntaris joves que col·laboren en
els diferents projectes d'AIS AJUDA.

https://www.instagram.com/aisayuda/
https://www.facebook.com/aisayuda/
https://twitter.com/aisayuda


2019 ha estat un any en què ha augmentat molt la captació de fons a partir de la venda de productes
solidaris i en el qual s'han organitzat moltes activitats solidàries en col·laboració amb empreses. Darrere de
totes aquestes accions solidàries hi ha hagut una important labor de comunicació gràcies a la qual s'ha fet
difusió i s'ha proporcionat informació útil als col·laboradors. La comunicació per AIS és transparència,
sensibilització, captació, motivació, fidelització. A través de diferents canals de comunicació cuidem la
reputació corporativa, fomentem una educació en valors, visibilitzem les capacitats i necessitats del
col·lectiu de persones amb diversitat funcional i motivem a públics molt diversos al fet que participin en
accions solidàries. No podem prescindir de la comunicació ni de la presència en el món digital: si no estàs,
no existeixes.

Gràcies a les publicacions a través dels diferents canals de difusió, els que ajuden veuen els resultats de les
seves aportacions, els que volen ajudar troben maneres de fer-ho i les entitats del sector reben informació
que pot ser útil i de la qual poden sorgir sinergies molt positives per a totes dues parts. En aquesta anàlisi
mesurem d'una forma generalitzada però real la resposta que tenen totes aquestes publicacions i
comprovem la necessitat de seguir en diversos canals de comunicació per a arribar als diferents públics als
que ens dirigim.

Destaquem les campanyes de Sant Jordi i de Nadal, el Torneig de Pàdel Solidari i la captació de fons a
través de Teaming. En total, XXXX recaptats de tota una sèrie d'activitats solidàries que no serien possibles
sense el suport de la comunicació. Des del dep. de Comunicació es promou la participació en les sortides,
en els mercats ambulants solidaris, l'assistència a concerts...i es demostra que l'acció social de AIS AJUDA
aconsegueix un impacte en la societat. 

S'han venut milers de roses de Sant Jordi, packs de xocolatines nadalenques i caixes dolces fetes amb
oueres reciclades i pintades a mà. A més, hem realitzat més tallers solidaris amb empreses, sessions de
Teambuilding i campanyes de captació de fons per a la Fàbrica de Somriures. Cadascun d'aquests èxits és
fruit del treball de tot l'equip d'AIS AJUDA i van acompanyats de publicacions en xarxes, cartells, una
newsletter i un lloc web que aporten la credibilitat i la informació necessària per a confiar en l'entitat.  

Però sempre cal estar en actitud de millora, hem de buscar la major eficàcia possible i fer l'esforç d'arribar a
nous públics. Un percentatge molt elevat de les persones que arriben a AIS AJUDA ho fan a través de
coneguts i antics voluntaris. Molts es van i tornen. Hi ha un índex de fidelització molt alt i gran seguiment per
part de tots aquells que han col·laborat en alguna ocasió i no descarten tornar a fer-ho si tenen ocasió. Això
és molt positiu i per aquest motiu també és important mantenir-se presents d'alguna forma i que la gent ens
recordi publicant amb assiduïtat en Facebook, Linkedin, Twitter, cuidant el lloc web i l'enviament de la
newsletter. Però cal obrir-se nous camins i perseguir augmentar els fons.
Avui dia totes aquestes són eines més de sensibilització i de transparència que de captar donants. En 2020
l'objectiu serà el d'arribar a nous públics i materialitzar d'alguna forma la participació activa de tants usuaris
en la Intranet.





Fi de la pobresa1.
3. Salut i benestar

4. Educació de qualitat

5. Igualtat de gènere

8. Feina decent i
creixement econòmic

10. Reducció de les
desigualtats

11. Ciutats i comunitats
sostenibles

12. Producció i consum responsable

13. Acció per el clima

15. Vida d'ecosistemes terrestres
16. Pau. justícies i institucions sòlides

Objectius del Desenvolupament Sostenibleamb
els quals   AIS   AJUDA es compromet

AIS Ayuda fa un ampli treball en xarxa per aconseguir junts

aquests objectius: millorar la qualitat de vida de persones amb

discapacitat i altres en risc d'exclusió social i fomentar la figura del

voluntari a la societat.

14. Vida submarina

http://www.aisayuda.org/

