
Presentació del projecte 
16 de març de 2013 

El moviment  
“Cultura & Sostenibilitat” 

 



Contextualitzem l’acció... 
 
• La Fundació Teatre la Llotja i l’ATM de l’Àrea de Lleida són dues entitats 

del territori lleidatà que s’uneixen amb l’objectiu d’establir un marc de 
col·laboració mitjançant les diverses activitats culturals per difondre i 
promoure la mobilitat sostenible i la cultura. 

 
 Març de 2012  signatura acord de col·laboració  

 
 
 
 
• Aquest acord preveu la creació de projectes de comunicació conjunts 

destinats a fomentar, sensibilitzar i promoure l’accés a la cultura i a noves 
formes de mobilitat més sostenibles, principalment a través d’iniciatives de 
participació ciutadana.  

 
Gènesi del moviment “Cultura & Sostenibilitat” 

 

 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

http://www.atmlleida.cat/
http://www.teatredelallotja.cat/el-teatre/fundacio


Com neix el projecte... 
 
Campanya “Valors” 
 
• L’ATM de Lleida i la Fundació Teatre la Llotja han ideat la campanya “Valors” 

que pretén apropar els valors de la cultura i la sostenibilitat mitjançant la 
implicació de diversos artistes que vinguin a actuar al Teatre de la Llotja. 

 
 

              la unió de valors 
 
 

• La primera acció d’aquesta campanya sorgeix gràcies a la col·laboració de 
“Los Vivancos”, una companyia de 7 germans ballarins reconeguda 
internacionalment, que va actuar al Teatre de la Llotja l’any 2011 i ho tornaran 
a fer l’11 de maig de 2013.  

 
 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



Donant forma a la idea... 
 
Los Vivancos  espectacle de dansa 
 
Primera idea! 
Vincular la dansa (Cultura) amb el transport públic (Sostenibilitat) 
 
En aquest sentit vam pensar en crear un vídeo vinculat a la dansa (la cultura) en 
el que apareguessin diferents escenaris vinculats al transport públic (la mobilitat 
sostenible). 

Pugem la cultura al transport públic! 
 
Los Vivancos                Escoles de l’Associació de Centres Privats   

           de Dansa de les Terres de Lleida 
     
Compartim la cultura, tots en formem part!  

 

 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



Conceptualització del vídeo... 
Quin tipus de vídeo fem? 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



És un “moving”... 

 

 
 

1. És una mix dels conceptes anteriors, no segueix 
estrictament el funcionament d’aquests formats. 

2.  La BSO és el “Moving” de Macaco. 

3. El leimotive de l’acció és que la gent es mobilitzi: 
moving per la cultura i la sostenibilitat! 

 
 
 
 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



El vídeo “Cultura & Sostenibilitat” 
 

• 3 dies de rodatge 

• 12 escenaris diferents ( a Lleida i Balaguer) 

• Més de 150 participants: 

• 6 escoles de dansa: 

 Companyia de Dansa Montse Miret  Dancescape  

 Factoria D     Espai Dansa 

 La Dansa Estudi    Zona Making Of  

• La col·laboració especial de “Los Vivancos” 

 

    http://www.youtube.com/user/atmlleida 
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Teaser del vídeo “Cultura & Sostenibilitat” 

     Generem expectativa… 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Im6EUyz--t0 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

https://www.youtube.com/watch?v=Im6EUyz--t0


Més que un vídeo... un moviment!   

       Compartim l’experiencia! 

 Creació del grup “Cultura & Sostenibilitat” a Facebook  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

176  
membres 

http://www.facebook.com/groups/atmllotja/ 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



www.atmlleida.cat/atmllotja 

El pla de mitjans... 
  

1.  Xarxes socials 

 
 
 

2. Web 

Plataforma base per difondre 
totes les actuacions fruït 
d’aquest acord de 
col·laboració.   
 
 
 
 

 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



3. Campanya publicitat exterior autobusos     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Imatge de la campanya 

                                                   Fem la crida al moviment! 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

Pla de mitjans 



Campanya “Valors”: acció Vivancos 

Pla de mitjans 



Sessió fotogràfica amb “Los Vivancos” per fer la creativitat de la campanya 
gràfica del moviment Cultura & Sostenibilitat” 

 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



4. Newsletter ATM i Teatre de la Llotja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Difusió: arribem a 40.000 persones 
 
 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

Pla de mitjans 



5. Revista programació Teatre de la Llotja 

 
 
 
 
 
 
 
 
       
     Distribució: 
  
  - Teatre de la Llotja a cada funció    - Oci 
  - Espais municipals     - Hosteleria 
  - Taquilla      - Enviament  directe a tots  
  - Escoles de dansa    els amics de la Llotja  
  - Escoles de música 
       
     ....... 
       

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

Pla de mitjans 



6. Linkbuilding 

L’enllaç de Youtube del moving “Cultura & Sostenibilitat” estarà inserit a les webs i 

xarxes socials de: 

- ATM Lleida    - Ajuntament de Balaguer  

- Teatre de la Llotja   - Ajuntament de Lleida 

- www.losvivancos.com/   - Autobusos de Lleida 

- Escoles de dansa   - Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 

- DeFoto     - Alsa 

- Bloc del Departament de Territori i Sostenibilitat 
 

I a les de totes aquelles entitats que ens ajudin a fer gran el moviment!  

  
 
 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 

Pla de mitjans 



El “making of” : així es va fer el vídeo… 
 
Realització del making of del vídeo “Cultura & Sostenibilitat” 
 
-  Com es van fer les diferents escenes 
- Testimonis dels participants explicant la seva experiència 

• Directors de les escoles de dansa 
• Los Vivancos 
• Alumnes  
• Equip de direcció artística i vídeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           http://www.youtube.com/user/atmlleida 

 
 

Campanya “Valors”: acció Vivancos 



 
 
 
 

2n sorteig d’entrades entre els usuaris de l’ATM 

Llançament 2n sorteig d’entrades entre els usuaris de l’ATM 
  
•  Sorteig entrades per anar a veure un d’aquests espectacles. 
•  L’usuari tria l’espectacle que li agradaria anar a veure. 
• Les butlletes es podran dipositar entre el 18 de març i el 8 d’abril a les 

bústies que estaran ubicades als centres d’atenció al client i a la taquilla 
del teatre. 

recollides en el 1r sorteig: 3.000 
butlletes 



 
 
 
 Let’s moving! 

  
 
Contacte premsa: 
 
ATM de Lleida    Zucar Event 
Meritxell Macià Paquico    Mireia Tena Liñán 
973 273 151 · 616 034 601  973 248 938· 638 049 855 
mmacia@atmlleida.cat                  comunicacion@zucarevent.com  
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