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El dilluns 16 de febrer,
posem en marxa les nos-
t r e s  “Xa r xe s  Soc i a l s ”.
Estarem presents tant als 
entorns Facebook com a Twit-
ter. Aquesta proposta va
lligada al nostre esperit de 
fer arribar l’esport a tothom. 
I com fer-ho millor que amb 

El Consell obre les seves 
noves xarxes socials

XARXES SOCIALS

Pantalla d’inici de la pàgina a Facebook. Aviat ja serà una part més de la vostra navegació

Dilluns, 16 de febrer 2015
El Consell 3.0

Xarxes Socials
Inici activitat
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La Mar Bella, ADIA i Can Font.
Regularment, publicarem dues 
informacions diàries a Face-
book, incidint o recordant algu-
nes de les nostres activitats més 
destacades. També, el mateix 
entorn permetrà que els usua-
ris puguin adreçar-se a nosal-
tres per a qualsevol consulta, 
amb un compromís de respos-
ta de manera gairebé immediata.
Estem convençuts que ben aviat, 
tots els nostres seguidors, espor-

tistes, entitats i famílies s’acos-
tumaran a utilitzar aquest nou 
canal de comunicació, que per-
met a El Consell donar un salt 
endavant en la seva estratè-
gia comunicativa i en el seu 
permanent desig de servei a 
tots els usuaris. No ho dub-
teu: feu-vos vostre aquest estri.
Podeu t robar-nos  mi t-
jançant aquests vincles:
www.facebook.com/elconsell i
www.twitter.com/elconsell

A PARTIR DEL DIA 9, ENS PODREU 
TROBAR TAMBÉ DE MANERA 
OPERTIVA A LES XARXES SOCIALS 
FACEBOOK I TWITER

aquestes dues plataformes?
Gràcies a aquests mitjans 
podrem compartir, informar 
i sobretot, rebre les opinions i 
suggeriments de tots vosaltres.
Per a nosaltres, és important 
aquesta expansió digital, ja 
que volem compartir amb tots
què fem, com ho fem i facili-
tar l’accés a la informació de 
tots els nostres milers d’usu-
aris que dia a dia desenvolu-
pen activitat dins d’El Consell.
Mitjançant aquestes dues
xarxes, parlarem del Consell de 
l’Esport Escolar de Barcelona, la 
Fundació per l’Esport i l’Educa-
ció de Barcelona, l’ISSO, el CEM 


