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El Consell Comarcal del Barcelonès acull la primera Trobada de
Community Managers de serveis d'informació juvenil

Informació Juvenil, joves i xarxes socials
El passat dijous 20 de setembre la seu del Consell Comarcal del Barcelonès va acollir la Trobada de
Community Managers de serveis d'informació juvenil, una iniciativa impulsada per primera vegada amb
l'objectiu d'establir un punt de trobada per compartir recursos, consells i crear una via de comunicació més
directa entre els diversos treballadors de joventut que porten a terme tasques fent ús de les xarxes
socials.Treballar en xarxa, compartir propostes i elaborar un decàleg de consells que facilitin la feina
diària d'un informador/a que far ús de les xarxes socials es va establir com el principal objectiu a assolir durant
la cita.
La trobada [1], a la que van assistir prop d'una vintena de treballadors relacionats amb el àmbit de la joventut,
va començar amb una ponència [2]a càrrec de Laura Quinto, periodista especialista en Social Media [3],
desenvolupament d'eines TIC i ex responsable de comunicació dels serveis de joventut de El Prat.
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Superar les pors al fracàs i abordar nous reptes, matar la rutina a base de creativitat, establir una planificació
del contingut i de les nostres actuacions per no divagar ni anar amb presses, monitoritzar resultats i ser
autodidactes són, entre altres, alguns dels consells que Quinto va facilitar a la resta de professionals que
treballen fent ús de les xarxes socials.
Social Mention, WhoUnfollowedMe, Google Alerts... Existeixen moltes eines que faciliten el nostre treball a
l'entorn 2.0 i que cal aprofitar per aconseguir una major efectivitat. A la cita també es van formar grups de
treball amb el propòsit de posar en comú algunes inquietuds i problemes que sorgeixen diàriament
realitzant feina a les xarxes socials. Es van perfilar algunes solucions i es va dibuixar un esquema amb
recomanacions que caldria seguir per millorar la comunicació amb els joves.
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Els trets més importants extrets d'aquesta posada en comú han servit per elaborar una petita guia amb
consells adreçats a professionals de joventut que treballen fent ús de les xarxes socials. De la
mateixa forma, s'ha creat un document on es detallen les conclusions sorgides del treball realitzat durant la
jornada. Aquí teniu els enllaços:

Consells pràctics adreçats a professionals que treballen fent ús
de les xarxes socials [4]
Conclusions de la I Trobada de Community Managers dels
Serveis d'Informació Juvenil [5]

Via | Barcelonès Jove -- Consell Comarcal del Barcelonès [6]
Fotos de la jornada | Facebook [7]i Flickr [8]
Etiquetes: Jornades [9], serveis d'informació juvenil [10], xarxes socials [11]

Documents
Joves, Informació Juvenil i Xarxes Socials. Aspectes clau i consells pràctics [12]

Links:
[1] http://www.barcelonesjove.net/info/agenda/trobada-de-community-managers-de-serveis-dinformaci%C3%B3
-juvenil-informaci%C3%B3-juvenil-joves-i-
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[2] http://ves.cat/blWL
[3] http://es.linkedin.com/in/lauraquinto
[4] http://prezi.com/crwr5fou947e/consells-practics-serveis-dinformacio-juvenil-i-xarxes-socials/
[5] http://www.barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/document%20final.pdf
[6] http://www.barcelonesjove.net
[7] https://www.facebook.com/media/set/?set=a.469999573033848.117929.171929869507488&amp;type=3
[8] http://www.flickr.com/photos/barcelonesjovenet/sets/72157631587494912/
[9] https://barcelonesjove.net/tags/Jornades
[10] https://barcelonesjove.net/tags/serveis d&#039;informació juvenil
[11] https://barcelonesjove.net/tags/xarxes socials
[12] https://barcelonesjove.net/sites/default/files/filelibrary/document%20final%20catala.pdf
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