
 

 

 

 

Campanya de Comunicació per LLEIDA, 7 de maig-20h al 
“Teatre Principal” per a la difusió del documental en Twitter, Facebook, 

Whatssap, Email, boca-orella… 

 
Text explicatiu de la campanya: 
 

Amics, el proper 7 de maig realitzem l'estrena a Lleida del documental Corrupció: l'Organisme 
nociu al Teatre Principal. 
 
Objectiu principal de la campanya: 

 

Estarem molt agraïts si col·laboreu amb aquesta campanya; Necessitem omplir la sala, que es 

generi debat a les xarxes, al carrer. 

“Després del Pregó vine a veure docuCorrupció” 

“Comencem la Festa Major lluitant contra la corrupció” 

“Per la festa Major cal veure docuCorrupció” 

 

 
Introducció al documental: 

 

Es limita la corrupció als casos amb nom i cognoms?  Què li passa al ciutadà que la denúncia i 

per què no té visibilitat en els mitjans? Com es gesta, fins a on es filtra i quines mesures reals 

cal adoptar per limitar-la?   

El documental que va més enllà de la denuncia perquè només des del coneixement de la 

realitat es pot influir en ella. L'apassionant relat proper i emotiu de persones que la van viure i 

denunciar i la intensa argumentació d’experts en la matèria que donen les seves claus per fer-li 

front.  

 

Dates + Importants Campanya: El 5,6 i 7 de maig de 12:00 a 14:00 de forma intensiva. 

 

Notes per Twittter: 

HT principals: #docuCorrupcio  

HT vinculants:  #casPretòria (només amb fotos viralsde Albert Gadea o Maite Carol) #casPalau  

(només amb fotos virales de Itziar González Virós) #femforalamafia #proucorrupcio 

 

Comptes Referencia: 

@docuCorrupcion (compte docu) 

@PandoraBoxTV (productora docu) 

@JCACINEMES  (Teatre projecció docu) 

 

Material preparat per aquesta campanya: 

- 1 Vídeo Tràiler oficial 2’43’’ 

- 1 Foto Cartell vertical oficial Estrena 7 de maig 

- 1 Foto Cartell horitzontal Estrena 7 de maig 

- 1 Foto Docu+Col·loqui Estrena 7 de maig 

- 8 Videos animacions de 19 segons (Català) 

- 16 Fotos Virals amb11 protagonistes del documental 

 

Vídeo Tràiler oficial.  2’43’’ (v.o.): https://www.youtube.com/watch?v=vxK_DSzuj2g  

 

https://twitter.com/JCACINEMES
https://www.youtube.com/watch?v=vxK_DSzuj2g


Foto Cartell vertical oficial Estrena 7 de maig a les 20h al Teatre Principal 

"No apte per els que prefereixen seguir sumits en la desesperació"  

(millor descarregar imatge i adjuntar com foto): http://goo.gl/nmbUrz  

 

Foto Cartell horitzontal Estrena 7 de maig a les 20h al Teatre Principal 

Després del Pregó vine a veure DocuCorrupció 

(millor descarregar imatge i adjuntar com foto): http://goo.gl/vzFIMd  

 

Foto Cartell Docu+Col·loqui Estrena 7 de maig a les 20h al Teatre Principal 

Comencem la Festa Major lluitant contra la corrupció! 

(millor descarregar imatge i adjuntar com foto): http://goo.gl/8NdhI1  

 

 

PROPOSTA DE Tuits, post a Facebbok o Whatssap 

 

**** (adjuntar en aquests textos l'enllaç del tràiler o la foto del cartell estrena oficial. 

Horitzontal o Docu+col·loqui) 

 

- 1.- Per primer cop en cinema, un documental amb testimonis que han denunciat 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 2.- Necessitem referents i conductes exemplars per lluitar contra la corrupció 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 3.- El documentaldirecte a les emocions i que farà reflexionar #docuCorrupcio Lleida 7 

de maig     

- 4.- Ja és hora de fer un pas endavant i oblidar-nos de la queixa estèril, no creus? 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 5.- Qui denuncia la corrupció és considerat un antisistema #docuCorrupcio Lleida 7 de 

maig     

- 6.- Volem de veritat una millor societat que lluita contra la xacra de la corrupció? 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 7.- Un documental de @PandoraBoxTV contundent i participatiu desde la ciutadania 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 8.- Propostes ciutadanes participatives que sorgeixen per lluitar contra Corrupció 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

- 9.- Volem de debò pressió social contra la corrupció? Ara és el moment, vina al cine 

#docuCorrupcio Lleida 7 de maig     

 

 

PROPOSTA DE Tuits, post a Facebok o Whatssap 

 

**** (8 vídeos animacions de 19 segons ) 

 

- 1.- L'apassionant relat proper i emotiu de persones que van viure i van denunciar la 

Corrupció http://youtu.be/49R03qWCMHA #docuCorrrupcio  

- 2.- El documental és una perspectiva crítica i real de les esquerdes que permeten la 

nociva corrupción http://youtu.be/xJaLb0Nyq1g #docuCorrrupcio  

- 3.- Es limita la corrupció als impactants casos amb  nom i cognoms?  

  https://youtu.be/JNI92ihufYE  #docuCorrupcio Estrena al cinema! 

- 4.- Malgrat la constant presencia de la Corrupció en els mitjans, no és més que la punta 

de l'iceberg  http://youtu.be/XXuYwShmq5U  #docuCorrrupcio  

- 5.- Què li passa al ciutadà que denúncia la Corrupció i per què no té visibilitat en els 

mitjans? https://youtu.be/wUAUznMucCw #docuCorrupcio    

- 6.- Un documental pedagògic i ple de conductes exemplars per a una societat òrfena 

de referents https://youtu.be/AWxHZWumlGQ #docuCorrrupcio 

http://goo.gl/nmbUrz
http://goo.gl/vzFIMd
http://goo.gl/8NdhI1
http://youtu.be/49R03qWCMHA
http://youtu.be/xJaLb0Nyq1g
https://youtu.be/JNI92ihufYE
http://youtu.be/XXuYwShmq5U
https://youtu.be/wUAUznMucCw
https://youtu.be/AWxHZWumlGQ


- 7.- Coneixem realment com es gesta, fins a on es filtra i quines mesures adoptar contra 

la Corrupció? https://youtu.be/EWMVy1lVxLw  #docuCorrrupcio  

- 8.-Contra la  Corrupció, la manca de voluntat política, ens aboca a la queixa estèril i a la 

frustració https://youtu.be/ts6VU1uiYD4 #docuCorrrupcio 

 

 

 

 

PROPOSTA de Tuits, post a Facebok o Whatssap 

 

**** (16 Fotos Virals amb 11 protagonistes del documental) preferible descarregar les 

imatges dels enllaços i adjuntar-les com a fotos, així tindran una total visibilitat 

 

 

Maite Carol   

1.- “Puc mirar als ulls del meu fill orgullosa del que he fet…” http://goo.gl/IOtMJP   

 #docuCorrupcio El documental proper i emotiu  

2.- “Són pressions molt públiques, et desacrediten davant de…” http://goo.gl/nWkefS El 

documental proper i emotiu 

 

Josep Canal   

3.- “El model polític està esgotat i cal crear un de nou…” http://goo.gl/q7PfQW   

#docuCorrupcio El documental contra la frustració   

4.- “La ciutadania no és conscient del poder i drets que té” http://goo.gl/Enwavx   

#docuCorrupcio El documental contra la frustració   

 

Albert Gadea  

5.- "La Guàrdia Civil ens va advirtir que tindríem problemas…” http://goo.gl/htjt31   

#docuCorrupcio Un documental contundent, ja en cinema!   

6.- "Els hi tenien prohibit parlar amb mi i la Interventora..." http://goo.gl/Ds7tdX    

#docuCorrupcio Un documental contundent, ja en cinema! 

 

Joan Queralt   

7.- “La democracia es mucho más que votar cada 4 años…” http://goo.gl/wzRNcB   

#docuCorrupcio El documental des del coneixement 

 

Itziar González  

8.- “Tot canviarà quant els polítics facin publiques les seves agendes…” http://goo.gl/M9joMj   

#docuCorrupcio El documental crític i real  

9.- “La indefinició dels polítics és una coartada per la màfia…” http://goo.gl/o7h9Fn   

#docuCorrupcio El documental crític i real  

 

 

Carlos Martínez  

10.- "¿Hay corrupción en la formación sólo en Barcelona o...?" http://goo.gl/ibNVRh       

#docuCorrupcio  Un documental directe a les emocions!    

 

 

Carlos Villarejo 

11.- “Hay que prohibir que los bancos condonen las deudas a los 

partidos” http://goo.gl/Ya3Ymy  #docuCorrupcio El documental amb argumentacions 

 

 

 

https://youtu.be/EWMVy1lVxLw
https://youtu.be/ts6VU1uiYD4
http://goo.gl/IOtMJP
http://goo.gl/nWkefS
http://goo.gl/q7PfQW
http://goo.gl/Enwavx
http://goo.gl/htjt31
http://goo.gl/Ds7tdX
http://goo.gl/wzRNcB
http://goo.gl/M9joMj
http://goo.gl/o7h9Fn
http://goo.gl/ibNVRh
http://goo.gl/Ya3Ymy


Enric Pons  

12.-  “La presión tiene resultados muy visibles a nivel municipal…” http://goo.gl/IOqQ6b   

#docuCorrupcio El documental útil y efectiu   

13.- “La transparencia debe empezar por nosotros mismos…” http://goo.gl/0REKHR   

#docuCorrupcio El documental útil y efectiu 

 

Fernando Urruticoechea  

14.- “La recogida de basura es un foco de corrupción sabido por…” http://goo.gl/nHN9g3   

#docuCorrupcio El documental exemplar   

 

 

Victoria Camps  

15.- “Los medios deberían dar más visibilidad a los denunciantes…” http://goo.gl/5B3BrU 

#docuCorrupcio El documental amb clars referents 

 

Manuel Villoria 

16.- “El sistema ha saltado por los aires…” http://goo.gl/D7qBaK #docuCorrupcio El 

documental més enllà de la denúncia 

  

 

http://goo.gl/IOqQ6b
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http://goo.gl/D7qBaK

