Acta reunió Comissió de Comunicació a la xarxa, celebrada el dia 2 de desembre
de 2015, a les 17,30 h.

Assistents: Desam Cebolla Talens, Francesc Arnau Chinchilla, Andrés García
García, Genís Ruíz Montesinos, José Serrador Almudever, Francesc Andreu
García Ibáñez, Josep Vicent López Gil (intermitentment).
Escusa la seua assistència: Ismael Llorens Santamaría (pactada).

Ordre del dia:
1. Situació i anàlisi de les xarxes socials.
2. Sugeriments i preguntes.

Punt 1. S’informa de les estadístiques de les diferents xarxes
socials per tal de conèixer la seua evolució:
Twitter: 21 seguidors
YouTube: El ciego de la aldea, 240 visualitzacions
Poemes a l’Horta 01, 96 visualitzacions
La Pedrera 01, 81 visualitzacions
Veus de dona, 142 visualitzacions
Web: 37 entrades a la secció de Notícies, sent les últimes:
Reunió Centenari Pinazo 2016
Convocatòria reunió Centenari Pinazo
Publicació Cantals nº 28
En l’apartat d’arxius, destacar la publicació del Fons documental
de Ricardo García de Vargas.
Facebook: 56 fotos publicades, més totes les notícies aparegudes a
la web. El seguiment actual es xifra en 598 persones que han cliclat el
“m’agrada”.
Ismael Llorens havia enviat un correu electrònic on comentava alguns detalls
sobre les tasques que realitza. Una d’elles referida al Twitter, explicant que en
l’actualitat es limita a recollir i transmetre els missatges que arriben…escassos

per cert. Al principi es valora la possibilitat que incorpore “Favorits” al Twitter
per poder ampliar l’extensió de les notícies; després de parlar amb ell, vam
acordar deixar-ho tal com està ara, perquè no acostuma utilitzar aquesta xarxa
excepte per al tema del Taller.
Pel que fa a YouTube, Ginés Ruiz informa que en breu publicarà un altre
audiovisual i que s'intentarà que la periodicitat siga més o menys mensual.
També que entre ell i José Serrador completaran la conversió dels arxius
pendents al format adequat per poder publicar-los.
En l’apartat de la web, es comenta la necessitat de modificar el nom de
Francesc Arnau Chinchilla, pel de Francesc Arnau, donat que el segon cognom
es sobreposa en l’àrea de “Comentaris”, modificació que efectua en el moment,
Andrés García. S’acorda que a partir de principis de 2016, s’incorporen i
canvien periòdicament les fotos de capçalera, per altres que facen referencia a
l’Any Pinazo.
Es decideix activar l'agenda de manera immediata. així com publicar el
comunicat oficial de les Corts Valencianes de l'acord de nomenar 2016 com a
Any Pinazo.
“Donyets informàtics” han desactivat la funció per la qual les notícies que es
publicaven a la web, apareixien automàticament a Facebook. Andrés García
informa que està tractant de solucionar-ho, igual que el establir la interconnexió
entre la web i els correus d'amics i socis, perquè aquests puguen rebre per
correu electrònic les notícies que es publiquen.
Respecte al Facebook, s'acorda modificar el text que fa referència a la
utilització de les fotografies que en ell es publiquen, atès que algunes d'elles
procedents de la web, no són de la nostra propietat. També continuar
compartint les publicacions en els grups “Godella el meu poble” i “No eres de
Godella” .... Al mateix temps que es desestima insistir en les persones
convidades a marcar el "m'agrada" que no ho han fet.

Punt 2.
Es pren l'acord de canviar el correu electrònic que estava utilitzant
Ismael Llorens per a l'enviament d'informació als anomenats "amics i amigues
del Taller", per un altre amb terminologia .org, tractant de millorar la imatge
d'entitat.
S'acorda comentar en la pròxima Junta del THLG els següents punts:
- Aportació de continguts de les diferents àrees per publicar a les xarxes. (Fins
ara l'única en fer-ho ha estat l'àrea d'Arxius).
- Del llistat de correus de 97 "amics i amigues del Taller", hi ha 7 d'ells que són
retornats automàticament, intentar recuperar els correctes.

bapaen@hotmail.com
coordinadorfje@scgh.org
ellsorio@mailpersonal.com

Enric Llopis Sorio

fotomiguelacacias@gmail.com
info@jdfcomunicació.com
orbedepuentes@gmail.com
tramuntana_godella@hotmail.com
- Demanar a la gent que utilitza les xarxes, que comparteixen els continguts.
- Sol·licitar una fotografia individual, a remetre al correu grupal del Taller,
perquè les persones que entren al web puguen identificar més directament la
persona que gestiona cada àrea.
- Tractar la invitació cursada per Andrés García referent a la possibilitat
d'utilització d'un espai a la ràdio.

Sense més temes que tractar es dóna per finalitzada la reunió, a les 18,45
hores.

