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INTRODUCCIÓ 

Col·laboració amb el Club Tennis Torelló per la gestió de 
la comunicació abans i durant l’esdeveniment. 

Les tasques que es van pactar són les següents: 

- Creació d’un pla de comunicació

- Redacció i enviament de notes de premsa

- Seguiment de notes de premsa

- Coordinació amb les xarxes socials (Facebook i Insta-
gram) 



- Creació pla de comunicació

- Búsqueda de mitjans de comunciació especialitzats en tennis 

- Búsqueda i acord amb media partner

- Coordinació i acord amb els mitjans de comunicació d’esport i 
especialitats en tennis (entrevistes telefòniques, dia de les publicacions de les no-
tícies i reportatges, etc.) 

- Coordinació i acord amb la productora 

- Redacció preguntes pel reportatge de  l’esdeveniment 

-Elaboració de la falca publicitaria (català i castellà)

- Acollida dels mitjans de comunicació durant l’esdeveniment

- Redacció i enviament de les notes de premsa 

- Coordinació amb les xarxes socials (Facebook i Instagram)

PREMSA
ABANS DE L’ESDEVENIMENT

PREMSA
DURANT L’ESDEVENIMENT

PREMSA
DESPRÉS DE L’ESDEVENIMENT

- Redacció i enviament nota de premsa post-esdeveniment

- Enviament de fotos a mitjans interessats 

-Cerca i elaboració del clipping 



12
Notes de premsa, 6 amb català i 6 castellà. Abans, 

durant i després de l’esdeveniment. 
Enviat a 35 (castellà) i 33 (català) mitjans diferents. 

40%
Obertura mitjana de les notes de premsa 

26
Publicacions a diferents mitjans de comunicació del 

món de l’esport i especialitzats en tennis 



CLIPPING 
 
- Premsa escrita

- Portals webs i blogs especialitzats en tennis

- Televisió 

- Ràdio 

- Xarxes socials 

-Publicitat 



PREMSA ESCRITA

SETMANARI TORELLÓ 
Setmanari independent de la Vall del Ges. Cada divendres als quioscos. 

TWITTER: 1.505

DIA: 17 abril 2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 19

DIA: 24 abril 2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 21



DIA: 30 abril 2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 17

DIA: 8 maig 2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 19



DIA: 15 de maig  2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 19

EL 9 NOU
Periòdic independent d’Osona i el Ripollés 

TWITTER: 17.718
FACEBOOK: 3.948

DIA: 8 maig 2015
SECCIÓ: Esports
PÀGINA: 43



SPORT
Diari esportiu líder en informació esportiva. Ofereix les últimes notícies de tots 
els esports en general. 

TWITTER: 938. 394
FACEBOOK: 569.490

DIA: 1 maig 2015
SECCIÓ: Polideportivo
PÀGINA: 42



EL MUNDO DEPORTIVO
Diari esportiu amb tota l’actualitat esportiva 

TWITTER: 1.737. 728
FACEBOOK: 2,516,018

DIA: 8 maig 2015
SECCIÓ: esports
PÀGINA: 48



EL 9 ESPORTIU
Diari esportiu amb tota l’actualitat esportiva 

TWITTER: 1.737. 728
FACEBOOK: 2,516,018

DIA: 17 maig 2015
SECCIÓ: Esport.cat
PÀGINA: 29

El secretari general de l’Es-
port, Ivan Tibau, va felicitar
la selecció catalana de bàs-
quet en cadira de rodes
d’edat escolar, que es va
proclamar per primera ve-
gada campiona d’Espanya
de seleccions autonòmi-
ques en el campionat dis-
putat a Zuera (Saragossa)
l’abril passat.

Catalunya, que va vèn-
cer tots els partits de la
competició, va guanyar la
medalla d’or desplegant un
bon nivell de bàsquet des-
prés de superar Aragó en
la final per 50 a 26. En la
semifinal prèvia, el combi-
nat català havia derrotat
Galícia per 56 a 27. L’acte,
celebrat al Museu i Centre
d’Estudis de l’Esport Dr.
Melcior Colet, de Barcelo-
na, va reunir els jugadors
que van assolir aquest èxit,
acompanyats dels tècnics i
del president de la Federa-
ció Catalana d’Esports de
Persones amb Discapacitat
Física, Josep Giménez.

Ivan Tibau es va mostrar
“agraït” per un títol “molt
important que posa en va-
lor el treball i l’esforç dels
jugadors”. “Sou una gran

família, i tots heu posat el
vostre gra de sorra per
aconseguir la victòria”, va
dir el secretari general de
l’Esport, que va felicitar la

tasca dels esportistes, tèc-
nics, clubs i, en especial,
dels pares, que “sou bàsics
perquè els joves d’aquestes
edats puguin fer esport”.

Josep Giménez, per la
seva banda, va destacar la
fita assolida per la selecció
catalana i va assegurar:
“Lluitarem per mantenir

aquest alt nivell, com ho
hem fet per assolir el cam-
pionat.” Finalment, el capi-
tà de la selecció, Carles Mo-
lina, va agrair el suport de
les institucions i pares, així
com els entrenadors
–“sempre confieu en nosal-
tres”–, i va anunciar que es
retira de la selecció amb el
desig complert de guanyar
la medalla d’or.

Els jugadors catalans
que han guanyat el cam-
pionat d’Espanya són Ar-
nau Serrats, Raül Ortiz, Da-
vid Jofre, Òscar Onrubia,
Carles Molina i Víctor Cor-
tada, del Club Esportiu
Sant Nicolau de Sabadell;
Biel Llopis i Biel Carbó, de
l’Escola AFA-UNES Sant Fe-
liu de Llobregat, i Víctor
Hermosilla, de l’escola de
la Federació Catalana d’Es-
ports de Persones amb Dis-
capacitat Física. Els tècnics
que han dirigit l’equip han
estat Oriol Claret, entrena-
dor, i Ihomara Burgos, as-
sistent.

El secretari general de l’Esport felicita la selecció catalana de bàsquet en
cadira de rodes escolar, campiona d’Espanya

Merescut homenatge als millors

La XIII edició del Torneig
Internacional sub-16 Joan
Mir In Memoriam de ten-
nis del Club Tennis Torelló
va concloure amb un bon
balanç esportiu i organit-
zatiu, i va comptar amb la
participació de 144 joves
tennistes de tot el planeta,
futures promeses d’aquest
esport. Durant la setmana
de torneig, i entre partits i
activitats que es van orga-
nitzar paral·lelament a la
competició, el club calcula
que van passar per les ins-
tal·lacions osonenques
unes 3.000 persones, de
les quals 500 van ser esco-

lars.
La prova, que enguany

debutava a la màxima ca-
tegoria sub-16 de la Fede-
ració Europea de Tennis,
va tenir com a campió del
quadre masculí el xinès de
15 anys i cap de sèrie nú-
mero 4, Zhao Lingxi, que
va derrotar en la final el
neozelandès de 14 anys
Macsen Sisam per 6/2 i
7/5. En noies, triomf per a
la grega de 14 anys Danai
Petroula, en imposar-se
còmodament a la jugadora
de Kíev i cap de sèrie nú-
mero 3, Daria Snigur, per
6/2 i 6/3.

En dobles, Zhao Lingxi i
Leonid Sheyngezikht van
superar en la final mascu-
lina Artsiom Cherkasau i
Roberts Grinvalds per un
doble 6/3, mentre que en
l’apartat femení el títol va
ser per Paula Arias i Cristi-
na Mayorova, que es van
imposar a Rita Bentes de
Oliveira i Nevena Sokovic
per un ajustat 6/7 (3), 6/2 i
11-9. Els guanyadors i fina-
listes de les dues finals in-
dividuals van rebre, entre
altres premis, una beca o
una estada valorada en
5.000 i 2.500 dòlars, res-
pectivament, a la Galindo

Tennis Internacional Aca-
demy, de Florida (Estats
Units), amb el qual el Club
Tennis Torelló té un conve-
ni de col·laboració.

Marta Autet, presidenta
del Club Tennis Torelló, va
agrair la col·laboració de
tots els treballadors i vo-
luntaris de l’entitat durant

el torneig, així com també
el suport dels patrocina-
dors privats i ajuts institu-
cionals, i va recalcar tam-
bé la importància del ten-
nis de base, ja que és “un
camí esplèndid per fer una
societat més sana i més
bona perquè s’entrenen
valors importants de la vi-

da”. El secretari general
de l’Esport, Ivan Tibau, as-
segura que “a Catalunya hi
ha el Comte de Godó com
a torneig de referència,
però a nivell de tennis ba-
se tenim el torneig Joan
Mir”, i va subratllar que
“és molt important tenir
un campionat de base
d’aquest nivell, ja que per-
met veure els referents
del tennis prop de casa”.

Per la seva banda, Santi
Vivet, alcalde de Torelló,
va apuntar que “el Joan
Mir situa Torelló dins el
mapa esportiu”, mentre
que Josep Salom, diputat
d’Esports de la Diputació
de Barcelona, va reivindi-
car la importància que té
l’esport de base perquè
“aporta un sistema de
transmissió de valors que
fan créixer els joves no no-
més com a jugadors, sinó
també com a ciutadans
més compromesos amb el
seu poble i amb el seu
país”.

Zhao Lingxi i Danai Petroula
brillen al Club Tennis Torelló

Excel·lent balanç del XIII Torneig Internacional
Joan Mir In Memoriam, amb els millors tennistes

europeus de la categoria

Jugadors premiats (CT Torelló)

Recepció (Jordi Estruch)
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PORTALS WEB I BLOGS

LA INDUSTRIA DEL TENNIS
Portal web especialitzat en tennis. Últimes notícies sobre el món del tennis. 

TWITTER: 1.734
FACEBOOK: 518

DIA: 30 abril 2015
SECCIÓ: Noticies, tennis base
http://industriadeltenis.com/el-joar-mir-que-se-celebra-en-el-club-de-tenis-torello-pun-
to-de-encuentro-de-los-mejores-jugadores-u16/



SECRETARIA GENERAL DE L’ESPORT
Portal web de la secretaria general de l’esport de Catalunya. Tota la informació 
sobre l’esport català. 

DIA: 22 abril 2015
SECCIÓ: noticies, esport 
http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pres-torneig-joan-mir-torello

AJUNTAMENT DE TORELLÓ 
Portal web de l’Ajuntament de Torelló. Últimes novetats del municipi. 

DIA: 22 abril 2015
SECCIÓ: noticies, esport 
http://esports.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/nota-pres-torneig-joan-mir-torello



FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
Notícies, esdeveniments, competicions i novetats del tennis català. 

DIA: 23 març 2015
SECCIÓ: General
http://www.fctennis.cat/general/el-ct-torello-acull-el-millor-tennis-sub-16/

FEDERACIÓ CATALANA DE TENNIS
Notícies, esdeveniments, competicions i novetats del tennis català. 

DIA: 27 març 2015
SECCIÓ: Noticies
http://www.rfet.es/noticias/det/El_torneo_internacional_sub_16_Joan_Mir_de_Torello_
asciende_a_la_maxima_categoria_/5809.html



PUNTO DE BREAK 
Actualitat i notícies sobre el tennis així com també fotos de tennistes i informació 
sobre les competicions de tennis. 

TWITTER: 5.834 seguidors
FACEBOOK: 1.943 seguidors 

DIA: 27 abril 2015
SECCIÓ: noticies
http://www.puntodebreak.com/2015/04/27/mejor-tenis-sub-16-llega-espana



SPORT.COM
Pàgina web del diari líder en informació esportiva. 

TWITTER: 5.834 seguidors
FACEBOOK: 1.943 seguidors 

DIA: 28 abril 2015
SECCIÓ: Tenis
http://www.sport.es/es/noticias/tenis/club-tenis-torello-acoge-mejor-tenis-sub16-4140149



PLANETA TENNIS
Pàgina web del programa ràdiofonic Planeta Tenis de Ràdio Marca 

TWITTER: 13.082 seguidors
FACEBOOK: 1.929 seguidors 

DIA: 30 abril 2015
SECCIÓ: noticies
http://www.planetatenis.es/el-club-tenis-torello-acoge-el-mejor-tenis-sub-16/



FOSBURY 
Revista digital de l’esport 

TWITTER: 1136 seguidors
FACEBOOK: 1.191 seguidors

DIA: 29 abril 2015
SECCIÓ: general
http://revista.fosbury.cat/temporada-regular/3881-torello-vol-ser-la-capital-catalana-del-ten-
nis-sub16.html



El 9 NOU.CAT
Pàgina web del diari comarcal el 9 nou

DIA: 25  abril 2015
SECCIÓ: noticies, esport
http://www.el9nou.cat/noticies_o_0/41628/torneig-tennis-joan-mir-vol-consagrar-europa



RÀDIO

PUNTO, SET I PARTIDO, Cadena Ser
Programa especialitzat en tennis presentat per Juan López. S’emet cada dimarts de 15:30-16h. 

TWITTER: 6.618

DIA: 28 abril
Falca Publicitaria

http://play.cadenaser.com/audio/000WB0672220150428031703/punto-ser-y-partido-28-
04-2015-el-heroe-andujar-y-dudas-de-nole-madrid/

DIA: 5 de maig 
Falca Publicitaria

http://play.cadenaser.com/audio/000WB0672220150505111352/punto-ser-y-partido-5-
05-2015-dos-historias-mutua-madrid-open/

DIA: 12 de maig
Resum del torneig (nom dels guanyadors i resultats)

http://play.cadenaser.com/audio/000WB0672220150512033929/punto-ser-y-partido-12-
05-2015-andy-murray-y-anillo/

RÀDIO ONA
Emissora municipal de Torelló. 

Entrevista a Marta Autet i notícies i reportatges durant la setmana del torneig 



DONES MARCA, Ràdio Marca
Programa d’esport  presentat per Lola Garcia. S’emet dissabte de 11:30 a 12h. 

DIA: 2 de maig 
Entrevista a Marta Autet, presidenta del Club Tennis Torelló 

http://www.radiomarcabarcelona.com/dones-marca/

PLANETA TENNIS, Ràdio Marca
Programa d’esport presentat per Nacho Mülhenberg. S’emet dissabte de 12 a 12:30h

DIA: 9 de maig 
Reportatge sobre el torneig Joan Mir amb entrevistes a jugadors, socis i staff tècnic. 

http://www.radiomarcabarcelona.com/planeta-tenis/



TELEVISIÓ

EL 9 TV
Televisió del diari comarcal el 9 nou

DIA: 23 d’abril 
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_0_1/26/11065/torneig-joan-mir-tennis-sub16-s_es-
trena-maxima-categoria

DIA: 12 maig 
http://www.el9nou.cat/tvcarta2_o_0_1/26/11192/zhao-lingxi-danai-patroula-guan-
yen-torneig-_joan-mir



XARXES SOCIALS

PLANETA TENNIS
Post a la pàgina de facebook i twitter del programa ràdiofonic Planeta Tenis de 
Ràdio Marca 

TWITTER: 13.082 seguidors
FACEBOOK: 1.929 seguidors 





PUBLICITAT

SPORT
Diari esportiu líder en informació esportiva. Ofereix les últimes notícies de tots 
els esports en general. 

TWITTER: 938. 394
FACEBOOK: 569.490

Banner de publicitat el diari 

DIA: 19 abril
           27 abril
           2 de maig 

RÀDIO ONA
Emissora municipal de Torelló. 

Falca publicitària durant la setmana del torneig 



CONCLUSIONS

Els objectius marcats prèviament a l’esdeveniment s’han complert. 
Més presència a mitjans de comunicació i no només a mitjans locals i 
comarcals  sinó també  a  mitjans  estatals i especialitzats  en  el món  del  tennis. 

De cara al futur, hi ha coses a millorar, sempre però seguint el 
mateix objectiu: arribar el màxim de mitjans de comunicació.  

PUNTS A MILLORAR:

- Reelaborar el dossier de premsa 

- Millorar l’espai de premsa de la pàgina web

-Fer entrevistes a jugadors i jugadores del torneig, entrenadors, socis i staff del club. 

-Realització i publicació de videos amb imatges del torneig 




