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Presència a les Xarxes Socials
Relacions Externes

Una de les fites marcades  per aquest 2021 ha estat la de potenciar, encara més, la nostra 
presència a les xarxes socials.  A través d’aquestes, s’ha informat als  col.legiats i al públic 
en general,  tant de  l’activitat diària  del Col.legi,  com de les  notícies  més  importants de 
caire laboral i fiscal.

El 2021 ha continuat consolidant-se la nostra presència en les tres xarxes socials, cen-
trant-nos durant aquest últim any en tenir una presència més activa. A través dels nos-
tres perfils a les xarxes socials, s’informa a tots els usuaris de l’activitat col.legial, 
amb totes les principals novetats, accions i cursos formatius que organitza el Col·le-
gi. I com a complement, durant aquest últim any, s’ha combinat amb notícies bàsi-
cament de caire laboral i fiscal, que poden ser d’interès per als nostres seguidors.

En la pàgina de Facebook,  durant 2021,  s’han realitzat un total de  123 publicacions, que 
han generat  un total 1460 interaccions  (tot tipus d’accions realitzades  pels seguidors, en 
relació a una notícia),  i aquestes publicacions  han tingut 17398 visualitzacions, al llarg de 
tot l’any 2021.

En Twitter, durant l’any 2021, hem emès 80 tweets, amb un total anual de 10238 im-
pressions. El nostre perfil ha estat visitat aquest any 2021 per 2711 persones. Fina-
litzem l’any 2021 amb 856 seguidors, i seguim a 287 usuaris, la majoria col.legis pro-
fessionals, organismes i administracions relacionades amb els graduats socials.

Pel que fa a Linkedin,  en el setè any  de presència  del nostre Col.legi a la xarxa social, el 
compte ha arribat als 863 contactes i tenim 329 seguidors.

En quant  a les  publicacions realitzades  a Linkedin,  aquest any 2021  han estat   un total 
de 119, amb una visualització de  12487 persones,  a les quals  els nostres continguts han 
aparegut en la seva pàgina d’inici.
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A través de les gràfiques 10a i 10b (Facebook), es pot veure el número de publica-
cions realitzades durant els quatre últims anys, així com també el número de visua-
litzacions i interaccions que han tingut aquestes publicacions durant aquest període.

A la gràfica 11 (Twitter),   es pot  observar   l’evolució ascendent   des de  l’any 2018 fins el 
2021,  en el número   de tweets emesos,  així com també  l’evolució en el  nombre total de 
seguidors i persones que seguim.

Pel que fa a la xarxa social Linkedin,  a la gràfica 12 també  es pot seguir  l’evolució en els 
últims quatre anys del número total de contactes i de seguidors.

Xarxes Socials Twitter Gràfica 11
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