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Estadístiques de Facebook

Metodologia

Àmbit
Inclou els vint comptes de Facebook de la Generalitat de Catalunya amb més simpatitzants.
Font de les dades
Les dades s’obtenen mitjançant el sistema d'estadístiques de Facebook (Insights ).
Periodicitat
Aquest informe es publica trimestralment.
Data de les dades
Les dades estan agrupades per mesos. Segons l’indicador, la dada es refereix a l’últim dia del
mes o és la suma de l’activitat de tot el mes.
Intervals temporals de les dades
Cada fitxa conté:
 Taula amb els valors dels principals indicadors. Segons l’indicador, la dada es refereix a
l’últim dia del mes natural o és la suma de l’activitat de tot el mes natural.
 Tres gràfics amb l’evolució dels principals indicadors amb les dades agrupades per mesos naturals.
 Taula amb les entrades que més interès han tingut a la Xarxa. Les dades es refereixen als
últims tres mesos naturals.
Indicadors emprats
Indicadors referits a l’últim dia del mes natural:
 Simpatitzants: nombre total de persones a qui els agrada la pàgina.
 Amics del simpatitzants: nombre de persones que són amics dels simpatitzants de la pàgina.
Indicadors resultat de la suma d’activitat durant tot el mes natural:
 Entrades: nombre d’entrades publicades al mur de la pàgina.
 Alta simpatitzants: nombre de noves persones a qui els ha agradat la pàgina.
 Baixa de simpatitzants: nombre de noves persones a qui ja no els agrada la pàgina.
 Comentaris: nombre de comentaris de les entrades publicades al mur de la pàgina.
 Comparticions: nombre de comparticions de les entrades publicades al mur de la pàgina.
 M’agrada : nombre de M’agrades de les entrades publicades al mur de la pàgina.
 En parlen: nombre de persones compartint històries sobre la pàgina. Aquest historial inclou els M'agrada a
la pàgina, les entrades al mur de la pàgina, els M'agrada , comentaris o comparticions d'alguna de les
entrades de la pàgina, les respostes a preguntes que s’han publicat, les respostes als esdeveniments de la
pàgina, les mencions a la pàgina, l'etiquetatge a fotografies o els registres d'ubicació.
 Interès: (comentaris + comparticions + M’agrades /4 )/Entrades.
 Compromís: (comentaris + comparticions + M’agrades /4 )*10/Simpatitzants.
 Abast: nombre total de persones que han vist qualsevol contingut associat amb la pàgina.
 Ocultar entrades: nombre de vegades que s’han ocultat entrades del mur de la pàgina.
 Ocultar totes les entrades: nombre de vegades que un usuari ha ocultat totes les entrades del mur de la
pàgina.
 Ja no m’agrada : nombre de vegades que un usuari s’ha donat de baixa de la pàgina com a resposta a una
entrada del mur.
 Retorn negatiu total: ocultar entrades + ocultar totes les entrades + spam + Ja no m’agrada .
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Indicadors a nivell d'entrada del mur. Resultat de l'activitat de tot el mes natural:
 Interès: suma dels comentaris, les comparticions i els M’agrada (aquests últims dividits per quatre) que ha
tingut l'entrada
 Abast: nombre de persones que ha vist l'entrada de la teva pàgina.
 En parlen: nombre de persones compartint històries sobre l'entrada. Aquest historial inclou els M'agrada ,
comentaris o comparticions a l'entrada, les respostes a preguntes que s’han publicat i les respostes als
esdeveniments.
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Principals comptes de Facebook de la Generalitat de Catalunya

Comptes ordenats segons el nombre de simpatitzants. Dades referides a desembre de 2016.

Compte de
Facebook

Simpatit.

Entrades

Comentaris

Compart.

M'agrades

Interès

Compromís

catalunyaexperience

989.000

66

5.382

25.868

135.450

986,6

0,066

mossoscat

175.109

161

11.100

41.498

160.752

576,3

0,530

meteocat

104.665

274

754

1.250

12.306

18,5

0,049

filmotecadecatalunya

53.643

127

61

186

1.377

4,7

0,011

artssantamonica

22.388

28

33

55

483

7,5

0,009

SomGastronomia

21.991

69

67

318

1.875

12,4

0,039

gencat

19.419

19

24

69

278

8,6

0,008

donarsang

19.202

25

190

1.569

6.098

131,3

0,171

mhistoriacat

18.209

55

268

1.402

4.793

52,2

0,158

lagrossacat

17.772

80

3.148

1.480

13.026

98,6

0,444

mNACTEC

17.723

19

26

120

672

16,5

0,018

palaurobert

13.472

23

84

190

1.285

25,9

0,044

patrimoni.gencat.cat

13.090

51

48

252

1.527

13,4

0,052

cinemaencatala

11.985

17

5

24

141

3,8

0,005

llenguacatalana

11.473

22

2

20

96

2,1

0,004

ensenyamentcat

10.058

3

1

25

64

14,0

0,004

universitatscat

9.828

16

3

11

46

1,6

0,003

emergenciescat

9.479

24

49

678

1.751

48,5

0,123

icscat

8.472

268

298

2.285

8.443

17,5

0,554

garantiajuvenilcat

8.209

8

62

232

501

52,4

0,051
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Seguiment de Facebook - artssantamonica
desembre 2016 (dades mensuals)
22.388 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

28 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Òpera disPLACE, òpera contemporània a Arts Santa Mònica.
Joan Magrané i Raquel García-Tomás ens desgranen el que
veurem dels dies 21 i 22...

Entrades

2.500

143 alta simpatit.

67 baixa simpatit.

33 comentaris

55 comparticions

19/12/2016

103,5 interès - 7.788 abast

16/11/2016

80,3 interès - 5.749 abast

2.000

1.500

483 M'agrada

675 en parlen

7,5 interès

0,0 compromís

Aviat ens visitarà In Situ, @Mostra.Dansa.Contemporania.
Neus Villà explica en què consistirà la seva peça “Ji Gou:
Preludi i fuga en La ...

1.000

30/11/2016

22

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

6 total

3 entrades

500

Iris Heitzinger, "Breve ensayo sobre la nada”. Els propers 16,
17 i 18 de desembre, a la Mostra IN SITU. Mostra IN SITU
Arts del movimen...

0
j16

a16

Interès i compromís

s16

o16

n16

d16

12/12/2016

Interaccions

Compromís

Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

2.500

8,00

17,3 interès - 2.656 abast

Així va ser la inauguració de Llull-Kurokawa. A la llum de les
idees. Una exposició que ofereix una mirada contemporània
sobre la figura ...
17/10/2016

7,00

13,0 interès - 1.129 abast

Exposició de la selecció de les obres presentades al I
Concurs Internacional de Llibre d’Artista en homenatge a
Joan Brossa: inauguració ...

2.000
6,00
5,00

46,3 interès - 4.913 abast

Aquesta tarda comença el cicle "Màquines de Transparència",
comissariat per Maria Morata, en el marc de l'exposició
Tecnologies de la vio...
25/10/2016

Interès

79,8 interès - 4.523 abast

1.500

26/10/2016

12,3 interès - 1.422 abast

4,00

Recordem ara la taula rodona de la Presentació dels X premis
de AJAC Joves Arquitectes de Catalunya del passat febrer:

1.000

3,00
2,00

03/10/2016

500
1,00
0

0,00
j16

a16

s16

o16

n16

d16

j16

a16

s16

o16

n16

d16

12,0 interès - 1.330 abast

Educació viva i ciutat educadora és un curs organitzat per
Interficies ASM que consta de 8 sessions i 35 hores de treball
i posa en relac...
12/12/2016

10,5 interès - 3.355 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - catalunyaexperience
desembre 2016 (dades mensuals)
989.000 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

66 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

120.000

9.643 alta simpatit.

1.367 baixa simpatit.

20/12/2016
100.000

5.382 comentaris

80.000

05/11/2016

66.819 en parlen

986,6 interès

60.000

0,1 compromís

40.000

1.174

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

826 total

199 entrades

20.000

0
a11

g12

j12

n12

a13

s13

f14

j14

d14

m15

o15

m16

a16

12/11/2016

10/11/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

350.000

2.500,00

Si us agrada la lluna plena no us la perdeu aquest vespre
perquè la veureu molt més gran de l'habitual! És la
súperlluna de novembre, la...

200.000

14/11/2016

100.000

09/11/2016

500,00
50.000

0
a11

g12

j12

n12

a13

s13

f14

j14

d14

m15

o15

m16

a16

3.006,3 interès - 162.820 abast

Les Mines de Sal de Cardona, ens ofereixen la possibilitat de
conèixer els afloraments salins i el singular patrimoni natural i
cultural ...

150.000

0,00

3.531,3 interès - 209.596 abast

250.000

2.000,00

1.000,00

3.910,5 interès - 168.636 abast

Deixa't anar on el sol et porti... Bon dia, Barcelona! ¡Déjate
llevar donde el sol te lleve...! ¡Buenos días, Barcelona!
Picture by: Ni...
24/12/2016

300.000

1.500,00

4.339,3 interès - 219.733 abast

L’Abellera, a Prades, és una benedicció de la natura: per la
balma, per la pedra de saldó vermell, per l’ermita, pel pedrís,
pel recés, p...

Interaccions

Compromís

5.396,0 interès - 258.177 abast

Tossa de Mar, Aiguablava, Besalú, Barcelona, Cadaqués,
Calella de Palafrugell, Altafulla, Tarragona, Far de Sant
Sebastià, Girona, Parc N...

Interès i compromís

Interès

5.526,8 interès - 255.225 abast

El Santuari de la Mare de Déu del Far està situat a 1.112 m
d’altura, amb unes magnífiques vistes sobre el pantà de
Susqueda, els cingles...
06/12/2016

abast
(en milers)

8.076,5 interès - 303.865 abast

Tavascan, envoltada d'impressionants cims com el Mont-roig,
Certascan o Ventolau i nombrosos llacs d'origen glacial com
el Nahorte, el Ce...

25.868 comparticions

135.450 M'agrada

Bon dia! La façana de la Casa Batlló s'ha llevat aixi de bonica,
blanca i única! I a dins també està nevant...! No deixis que
t'ho expliq...

a11

g12

j12

n12

a13

s13

f14

j14

d14

m15

o15

m16

a16

2.964,5 interès - 124.933 abast

Bon Nadal! Feliz Navidad! Merry Christmas! Joyeux Noël !
Buon Natale Frohe Weihnachten Ara Lleida - Costa Brava
Pirineu de Girona - Val ...
25/12/2016

2.859,8 interès - 183.758 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - cinemaencatala
desembre 2016 (dades mensuals)
11.985 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

17 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

2.500

53 alta simpatit.

45 baixa simpatit.

5 comentaris

24 comparticions

26/10/2016
2.000

193 en parlen

3,8 interès

0,0 compromís

14/11/2016

53

retorn negatiu

1 total

0

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

1 entrades

1.000

500

0
m10 n10 m11 n11 m12 n12 m13 n13 m14 n14 m15 n15 m16 n16

02/11/2016

02/12/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

2.500

30,00

20,00
1.500

04/12/2016

15,00

10,00

19/10/2016

500

0
m10 n10 m11 n11 m12 n12 m13 n13 m14 n14 m15 n15 m16 n16

10,3 interès - 1.362 abast

Aquest dissabte, 22 d'octubre, es reestrena en català 'Grand
Prix a la muntanya dels invents', una pel·lícula estrenada el
1981. L'invent...

1.000

0,00

10,8 interès - 1.048 abast

Ribbit és una granota una mica estranya: no li agrada ni
saltar, ni nedar. Un dia la hipnotitzen accidentalment i
comença a creure que és...

2.000

5,00

12,0 interès - 1.725 abast

Us agraden les sèries? Us agraden les versions originals?
Trieu la que més us agradi a Movistar+ i gaudiu-ne en versió
original subtitul...
20/11/2016

25,00

13,0 interès - 1.305 abast

Avui divendres, 2 de desembre, s'estrena 'Vaiana' en VD. La
Vaiana és la filla del líder d’una tribu amenaçada del Pacífic.
Per seguir la...

Interaccions

Compromís

17,3 interès - 974 abast

Aquest divendres, 4 de novembre, s'estrena 'One Piece Gold'
doblada al català i en VOSC. En Ruffy i els altres Pirates del
Barret de Pall...

Interès i compromís

Interès

18,0 interès - 1.454 abast

El divendres 18 de novembre s'estrena 'Bèsties fantàstiques i
on trobar-les' en català. Newt Scamander protagonitza una
aventura frenètic...
11/11/2016

abast
(en milers)

29,0 interès - 850 abast

Foto de portada de Cinema en català

1.500

141 M'agrada

Aquest divendres, 28 d'octubre, s'estrena 'Trolls' en català!
Els Trolls són criatures felices però el seu món canvia quan
els Bergens de...

m10 n10 m11 n11 m12 n12 m13 n13 m14 n14 m15 n15 m16 n16

9,5 interès - 1.066 abast

El divendres 7 d'octubre s'estrena 'Un monstre em ve a
veure'. Després de la separació dels seus pares, en Connor
ha de portar les regnes...
01/10/2016

8,8 interès - 683 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - donarsang
desembre 2016 (dades mensuals)
19.202 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

25 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Vols ser el millor amic invisible? Doncs vine a donar sang!
Ajudaràs a salvar vides de persones a qui no coneixes. I elles
milloraran la ...

Entrades

2.500

233 alta simpatit.

64 baixa simpatit.

21/12/2016

Avui que tothom parla del #BlackFriday nosaltres muntem el
nostre #RedFriday particular! Perquè també ens agrada
omplir bosses, però de l...

2.000

190 comentaris

1.569 comparticions
1.500

6.098 M'agrada

25/11/2016

4.180 en parlen

131,3 interès

01/12/2016

99

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

24 total

6 entrades

Mai no ens cansarem de dir-ho. Una donació de sang pot
ajudar a salvar fins a 3 vides. Mira!
0
n13

f14

m14

a14

n14

f15

m15

a15

n15

f16

m16

a16

n16

12/12/2016

02/11/2016
Compromís

Comentaris

800,00

16.000

700,00

14.000

600,00

12.000

500,00

10.000

400,00

8.000

300,00

6.000

200,00

4.000

100,00

2.000

Comparticions

M'agrada

En parlen

13/12/2016

m14

a14

n14

f15

m15

a15

n15

f16

m16

a16

n16

231,0 interès - 15.261 abast

La teva sang salva vides. La teva medul·la també. Si vols ferte donant i no saps per on començar, mira aquesta imatge. I
per a més infor...
223,0 interès - 13.239 abast

Durant els dies de Nadal acostumen a baixar les donacions
de sang, però les necessitats dels hospitals es mantenen.
Recorda que la teva d...
20/12/2016

0
f14

349,8 interès - 20.153 abast

Vols canviar la teva foto de perfil a les xarxes, però no en
trobes cap que t'acabi d'agradar? Fes servir aquesta! :-)
bit.ly/OnDonarSang

11/11/2016

n13

354,8 interès - 22.792 abast

Súper recomanació per començar el dia d'allò més bé
després d'un pont. Aquí podeu donar sang arreu de
Catalunya: bit.ly/OnDonarSang

Interaccions

0,00

410,3 interès - 22.032 abast

500

Interès i compromís

Interès

496,8 interès - 26.359 abast

Si ets donant de sang ja sabràs els requisits bàsics que calen
per donar-ne. Però potser ho comparteixes amb algú i
l'animes a fer-se del...

1.000

0,2 compromís

815,3 interès - 42.762 abast

n13

f14

m14

a14

n14

f15

m15

a15

n15

f16

m16

a16

n16

175,8 interès - 13.195 abast

Avui, Dia Mundial Contra el Càncer de Mama, i sempre, tots
els donants de sang també amb les dones que lluiten contra
aquesta malaltia.
19/10/2016

171,3 interès - 7.849 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - emergenciescat
desembre 2016 (dades mensuals)
9.479 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

24 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Avui Dia Internacional del Voluntariat donem un
#GlobalApplause a tots els voluntaris i a totes les voluntàries
d'associacions de #Protec...

Entrades

3.000

270 alta simpatit.

40 baixa simpatit.

05/12/2016

209,3 interès - 10.807 abast

2.500

49 comentaris

Consells de Protecció Civil de la Generalitat. Pla INUNCAT

678 comparticions
2.000

1.751 M'agrada

23/11/2016

1.514 en parlen

48,5 interès

1.500

0,1 compromís

Seguiu aquests consells de Protecció Civil davant les alertes
per fort vent i onatge. La precaució és la millor eina per evitar
ensurts.

1.000

19/12/2016

56

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

28 total

5 entrades

500

a13

a13

d13

Interès i compromís

Interès

a14

a14

d14

a15

a15

d15

a16

a16

d16

Comentaris
7.000

70,00

6.000

60,00

Comparticions

04/11/2016

145,0 interès - 10.142 abast

BONA NOTÍCIA!!!! LOCALITZADA A SANT SEBASTIÀ EN
BON ESTAT LA MARTINA ALEMANY!!!

Interaccions

Compromís

147,5 interès - 12.233 abast

BAIXEN LES TEMPERATURES!! La Montse Font, cap de
gestió d'emergències de Protecció Civil de la Generalitat, ens
dóna uns consells a teni...

0

80,00

155,5 interès - 10.991 abast

M'agrada

En parlen

22/11/2016
139,8 interès - 9.207 abast
PREALERTA DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DE
CATALUNYA PER LES #VENTADES QUE S'ESPEREN
DEMÀ A PIRINEU, TARRAGONA I SUD DE BARCELONA.
EXTREMA L...
08/11/2016
131,8 interès - 6.512 abast

5.000

REGALA SEGUR I EVITARÀS PROBLEMES Durant les
festes de Nadal comprem objectes de decoració, joguines,
electrodomèstics,...i hem de tenir...

4.000

28/12/2016

50,00
40,00

ENSENYA-LI L'112, EL NÚMERO DE TELÈFON QUE
SALVA VIDES. EN MARC, D'11 ANYS JA HO SAP I HO
EXPLICA AL Regió7 http://www.regio7.cat/fet-div...

3.000
30,00
2.000

20,00

130,0 interès - 10.331 abast

09/12/2016

118,5 interès - 11.502 abast

1.000

10,00

Dilluns #provasirenes2016 Segueix els nostres consells.
0

0,00
a13

a13

d13

a14

a14

d14

a15

a15

d15

a16

a16

d16

a13

a13

d13

a14

a14

d14

a15

a15

d15

a16

a16

d16

18/11/2016

107,8 interès - 6.480 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - ensenyamentcat
desembre 2016 (dades mensuals)
10.058 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

3 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Si els vostres fills aquest 2016 han fet o faran 6 anys, rebran
a casa una targeta que els convidarà a anar a la llibreria més
propera (s...

Entrades

1.200

121 alta simpatit.

25 baixa simpatit.

16/11/2016
1.000

1 comentaris

Borsa de treball de personal docent per cobrir places vacants
en centres educatius. Termini per presentar la sol·licitud per
formar part ...

25 comparticions
800

64 M'agrada

13/10/2016

179 en parlen

125,3 interès - 6.894 abast

114,0 interès - 38.531 abast

600

Igualtat de gènere. Nou espai al web Família i escola

14,0 interès

0,0 compromís

400

18/10/2016

18

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

1 total

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

0 entrades

200

21a Setmana de la Ciència. Viu la ciència! de l'11 al 20 de
novembre. Activitats arreu de Catalunya #SC16cat

0
g11

j11

n11 a12 s12

Interès i compromís

f13

j13

d13 m14 o14 m15 a15 g16

j16

n16

04/11/2016

Interaccions

1.800
1.600

25/11/2016

Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

250,00

1.200
1.000

07/10/2016

150,00

600
400

28/11/2016

200

Sovint ens adonem que molts petits dominen de manera
innata l’ús de la tecnologia i no tenen cap problema en
moure’s per pantalles tàctil...

50,00

0

0,00
g11

j11

n11 a12 s12

f13

j13

d13 m14 o14 m15 a15 g16

j16

n16

19,3 interès - 24.722 abast

El joc també requereix d’espais i temps lliure sense la
supervisió dels adults. Acompanyar en el joc també implica
deixar jugar. Aquest ...

800
100,00

20,8 interès - 4.307 abast

El Departament d'Ensenyament ha publicat una convocatòria
de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública
docent de 300 pl...

1.400
200,00

24,3 interès - 2.559 abast

Avui 25 de novembre és el Dia Internacional per a l'Eliminació
de la Violència envers les Dones. En el següent article pots
consultar e...

Compromís

300,00

34,0 interès - 2.535 abast

Ensenyament atorga a un total de 55 alumnes els Premis
Extraordinaris de Batxillerat. Els Premis són un
reconeixement oficial a l’excel·l...
25/10/2016

Interès

47,0 interès - 2.863 abast

g11

j11

n11 a12 s12

f13

j13

d13 m14 o14 m15 a15 g16

j16

n16

09/12/2016

18,5 interès - 1.161 abast

13,5 interès - 2.301 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - filmotecadecatalunya
desembre 2016 (dades mensuals)
53.643 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

127 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

10.000

242 alta simpatit.

156 baixa simpatit.

29/11/2016

9.000

1.377 M'agrada
4,7 interès
48

abast
(en milers)
retorn negatiu

56 total

186 comparticions
969 en parlen
0,0 compromís
0

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

5 entrades

7.000
6.000

30/12/2016

5.000

Demà, dimecres 2 de novembre, estrenem el documental
'Priorat' (David Fernández de Castro, 2016), en una sessió
que servirà, alhora, com ...

4.000
3.000

01/11/2016

2.000

0
f12

j12 o12 f13

j13 o13 f14

j14 o14 f15

j15 o15 f16

j16 o16

18/11/2016

16/11/2016
Comentaris

35,00

12.000

30,00

10.000

Comparticions

M'agrada

En parlen

20,00

27/12/2016
6.000

4.000
10,00

22/11/2016
2.000

0
f12

j12 o12 f13

j13 o13 f14

j14 o14 f15

j15 o15 f16

j16 o16

25,0 interès - 5.166 abast

24,8 interès - 5.214 abast

Demà, a les 20.00 h, el programa radiofònic El Séptimo Vicio
torna a la sala Chomón amb una emissió dedicada al cinema
d'Andrei Tarkovsky...

15,00

0,00

25,5 interès - 4.451 abast

Dimecres a les 17h: Què bonic és viure! (Frank Capra, 1946)
"Era una pel·lícula que deia als qui havien perdut les ganes
de viure, als q...

8.000

5,00

26,0 interès - 2.993 abast

Dimarts, a les 20h: "Senderos de gloria" (Stanley Kubrick,
1957) Durant la Primera Guerra Mundial, un coronel de
l’exèrcit francès rep u...
27/12/2016

25,00

44,5 interès - 10.330 abast

Demà, dijous 17 de novembre, per a la Filmoteca és tot un
honor i un plaer rebre a les nostres sales el mític actor
francès Jean-Pierre L...

Interaccions

Compromís

55,8 interès - 7.682 abast

Les parapluies de Cherbourg' / 'Els paraigües de Cherbourg'
(Jacques Demy, 1964) és la primera pel·lícula íntegrament
musical del cineas...

1.000

Interès i compromís

Interès

61,5 interès - 3.739 abast

"Persépolis" pertany al selecte grup de films que poden
presumir d'originalitat. El film narra, amb un traç de línia
clara, la terrible h...

8.000

61 comentaris

De Brasil (Glauber Rocha) a Taiwan (Hou Hsiao Hsien); de
Maria de Medeiros a Joan Fontaine i Susanna Hayward; del
centenari de la revoluc...

f12

j12 o12 f13

j13 o13 f14

j14 o14 f15

j15 o15 f16

j16 o16

23,3 interès - 5.641 abast

Avui Kirk Douglas arriba als 100 anys! Una efemèride que a
la Filmoteca celebrem amb un regal: un cicle que inclou
alguns dels seus millo...
09/12/2016

23,0 interès - 3.294 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - garantiajuvenilcat
desembre 2016 (dades mensuals)
8.209 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

8 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Important!

Entrades

1.000

188 alta simpatit.

46 baixa simpatit.

27/12/2016

900

700

Els 2.250 contractes per a persones amb titulació inscrites a
la Garantia Juvenil per treballar en ajuntaments i entitats
sense afany de ...

600

03/10/2016

500

Els 2.250 contractes per a persones amb titulació inscrites a
la Garantia Juvenil per treballar en ajuntaments i entitats
sense afany de ...

800

62 comentaris

232 comparticions

501 M'agrada

665 en parlen

52,4 interès
39

400

0,1 compromís

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

300

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

4 total

0 entrades

31/10/2016

0
s14

n14

g15 m15 m15

j15

s15

n15

g16 m16 m16

j16

s16

n16

14/12/2016

Compromís

Comentaris

Comparticions

44,0 interès - 4.664 abast

El SOC ha creat un sistema propi de la Garantia Juvenil que
ha permès començar les actuacions abans que a la resta de
l'Estat perquè el g...
09/11/2016
M'agrada

En parlen

4.000

43,8 interès - 3.840 abast

Vols treballar? Tens entre 16 i 29 anys? T'expliquem, pas a
pas, com apuntar-te a la Garantia Juvenil:
17/10/2016

3.500
100,00

37,0 interès - 3.201 abast

Fins ara, 52.511 persones joves s’han inscrit a Catalunya a la
Garantia Juvenil, 20.000 de les quals ja han trobat una feina i
estan dona...

3.000
80,00

58,5 interès - 8.124 abast

Joves expliquen les seves experiències amb la Garantia
Juvenil:

100

Interaccions

120,00

61,8 interès - 7.362 abast

200

Interès i compromís

Interès

262,0 interès - 34.304 abast

2.500

30/11/2016

34,0 interès - 3.913 abast

2.000

60,00

Sol·licituds, des de demà i fins el 22 de desembre:

1.500
40,00
1.000
20,00

01/12/2016

31,5 interès - 4.061 abast

500

Feu un cop d'ull a les apps que han desenvolupat!
0

0,00
s14

n14

g15 m15 m15

j15

s15

n15

g16 m16 m16

j16

s16

n16

s14

n14

g15 m15 m15

j15

s15

n15

g16 m16 m16

j16

s16

n16

29/11/2016

31,3 interès - 2.807 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - gencat
desembre 2016 (dades mensuals)
19.419 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

19 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Campanya per promoure l’acolliment familiar. L'objectiu és
aconseguir famílies acollidores pels infants de 0 a 6 anys que
viuen en centre...

Entrades

2.500

2.462 alta simpatit.

144 baixa simpatit.

24 comentaris

30/11/2016
2.000

"Aixequem les mans per la #prevencióVIH" és el lema del Dia
Mundial de la Sida. http://gen.cat/DiaMundialSida2016

1.500

01/12/2016

1.000

Es congelen les tarifes del transport públic per al 2017.
http://gen.cat/2gwwB1v

69 comparticions

278 M'agrada

8.058 en parlen

8,6 interès

0,0 compromís

13/12/2016

796

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

44 total

8 entrades

500

0
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j10

d10
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d11

j12

d12

j13

d13

j14

d14

j15

d15

j16

d16

16/12/2016

02/11/2016

8.000

29/11/2016

7.000

La Generalitat publica la Guia de missatgeria instantània
http://gen.cat/guiamissatgeria

Comparticions

M'agrada

En parlen

6.000

15/10/2016

5.000

2.000

08/11/2016

0
d09

j10

d10

j11

d11

j12

d12

j13

d13

j14

d14

j15

d15

j16

d16

19,3 interès - 3.847 abast

3.000

1.000
0,00

20,5 interès - 3.434 abast

Campanya 'Fas 6 anys. Tria un llibre'. Els nens que durant el
2016 fan o han fet 6 anys rebran una targeta que podran
bescanviar pel llib...

4.000
100,00

50,00

20,8 interès - 5.191 abast

9.000

Comentaris

150,00

21,0 interès - 494 abast

Reforma Horària és una iniciativa ciutadana que impulsa
canvis horaris per gaudir de més llibertat en la gestió del
temps: http://reforma...

Compromís

200,00

21,0 interès - 3.776 abast

Telèfon per atendre l'assetjament escolar. El 116 111
Infància Respon amplia l'atenció als casos d'assetjament a
les escoles, ciberassetj...

Interaccions

250,00

23,0 interès - 2.132 abast

Catalunya obté la puntuació màxima en l'avaluació qualitativa
de la informació publicada en l'Índex de 🔎#Transparència de
les Comunitats...

Interès i compromís

Interès

101,3 interès - 7.875 abast

d09

j10

d10

j11

d11

j12

d12

j13

d13

j14

d14

j15

d15

j16

d16

16,0 interès - 3.684 abast

La Generalitat ha organitzat una sessió sobre l’ús de
Facebook a l’Administració pública adreçada a responsables
i gestors de comptes cor...
04/11/2016

16,0 interès - 2.325 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - icscat
desembre 2016 (dades mensuals)
8.472 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

268 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Més de 200 professionals de l'Hospital Universitari Vall
d’Hebron amb coordinació amb l'Organització Catalana de
Transplantament fan poss...

Entrades

12.000

256 alta simpatit.

32 baixa simpatit.

28/12/2016
10.000

298 comentaris

769,5 interès - 40.401 abast

L’Hospital Germans Trias oferirà atenció d’urgències
continuades d’oftalmologia a partir del 14 de novembre.

2.285 comparticions
8.000

8.443 M'agrada

10/11/2016

5.719 en parlen

17,5 interès

6.000

0,6 compromís

Què és millor que em prengui: un paracetamol o un
ibuprofèn? No sempre es fàcil donar resposta, però al blog
del CAP Sant Joan de Barcelo...

4.000

17/11/2016

123

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

46 total

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

10 entrades
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j16

n16

03/11/2016

19/10/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

14.000

25,00

10.000

8.000

14/11/2016

4.000

25/10/2016

5,00
2.000

0
g11

j11

n11 a12 s12
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d13 m14 o14 m15 a15 g16

j16

n16

279,8 interès - 18.651 abast

Coneix l'ICS amb el nou vídeo corporatiu que ressalta els
principals actius de la institució: la plantilla de professionals,
l'assistènci...

6.000

0,00

294,5 interès - 14.251 abast

Saps com actuar davant d'una hipoglucèmia? Professionals
de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron t'ho expliquen en
aquest document

20,00

10,00

375,3 interès - 17.537 abast

110 Equips d'Atenció Primària de l'ICS reben el certificat
d’acreditació de qualitat del Departament de Salut
23/11/2016

12.000

15,00

382,0 interès - 16.890 abast

Els professionals dels grans centres d’atenció primària
pediàtrica de Barcelona de l’ICS estrenen uniformes amb
dibuixos infantils.

Interaccions

Compromís

403,8 interès - 27.857 abast

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron i el Servei d'emergències
mèdiques presenten el nou Protocol d’atenció al pacient amb
lesió medul·l...

Interès i compromís

Interès

694,8 interès - 14.312 abast

g11
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n11 a12 s12

f13

j13

d13 m14 o14 m15 a15 g16

j16

n16

276,3 interès - 13.969 abast

L'Ictus és la primera causa de mortalitat en les dones i la
segona en els homes per això el proper 28 d'octubre
l'Hospital Trueta de Giro...
25/10/2016

236,3 interès - 11.992 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - lagrossacat
desembre 2016 (dades mensuals)
17.772 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

80 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Tots els teus amics de Facebook ja han comprat la Grossa. I
tu, ja l’has comprat?

Entrades

2.000

2.976 alta simpatit.

140 baixa simpatit.

14/11/2016

1.800
1.600

3.148 comentaris

1.480 comparticions

13.026 M'agrada

20.301 en parlen

98,6 interès
1.431

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

1.400
1.200

14/11/2016

1.000

Com? Que encara no has comprat la teva Grossa? Doncs
més fàcil no t’ho podem posar. Més de 2.000 punts de venda
a tot Catalunya. I per al...

600

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

95 total

Compte, que la Grossa de Cap d’Any cau a prop! Quedes
avisat.

800

0,4 compromís

42 entrades

16/11/2016

400

0
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g14

a14

j14

o14
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j15

o15

g16
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12/12/2016

02/12/2016
Comentaris

120,00

30.000

100,00

25.000

80,00

20.000

60,00

15.000

40,00

10.000

20,00

5.000

0,00

0

486,8 interès - 3.192 abast

Comparticions

376,8 interès - 13.396 abast

ÚLTIM MES abans del sorteig de la Grossa! Ja tens el teu
bitllet? Compra’n quatre del mateix número i guanya fins a
400.000 euros.

Interaccions

Compromís

4.937,5 interès - 1.205.691 abast

Ja has posat l’arbre de Nadal a casa? Aquí tens una bona
idea per decorar-lo: penja-hi bitllets de la Grossa i veuràs
com creixen els est...

200

Interès i compromís

Interès

15.179,5 interès - 626.359 abast

M'agrada

En parlen

356,3 interès - 5.227 abast

Tots atents! Busquem gent que vulgui ser “dosmileurista”.
Potser tu? Doncs fes-te un selfie amb el teu bitllet de la
Grossa d’enguany i p...
03/11/2016

184,3 interès - 6.289 abast

Vols guanyar 2.000 euros al mes durant un any?
22/11/2016

184,0 interès - 7.843 abast

Nervis, emoció...? Demà farem el sorteig i un afortunat
s'endurà 2.000 euros al mes durant un any!!! Molta sort a tots
els participants!!
12/12/2016

182,5 interès - 12.448 abast

Foto de portada de La Grossa
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17/11/2016

131,5 interès - 356 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - llenguacatalana
desembre 2016 (dades mensuals)
11.473 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

22 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Voleu saber quines qüestions ortogràfiques han canviat
respecte de la normativa anterior? L’Optimot ja ha incorporat
els canvis en les se...

Entrades

4.500

56 alta simpatit.

36 baixa simpatit.

2 comentaris

30/11/2016

4.000

Què en fem, de les 'chuches', el 'bajón' o la 'chuleta'? En
català podem dir que 'whatsappegem'? I que una cosa és
molt 'guai'? En el nou...

3.500

20 comparticions

3.000

96 M'agrada

04/10/2016

2.500

148 en parlen

5

0,0 compromís

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

4 total

1.500

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

2 entrades

10/10/2016
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06/12/2016
Compromís

Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

3.000

16,5 interès - 1.763 abast

Es constitueix la Comissió per la Llengua de les Terres de
l'Ebre
07/11/2016

70,00

18,0 interès - 322 abast

Nova oferta de cursos de català per a tots els nivells al
Consorci per a la Normalització Lingüística

Interaccions

80,00

18,0 interès - 4.203 abast

Dictats en línia amb textos de Sònia Moll Gamboa i Mònica
Batet . Prova'ls! http://www.gencat.cat/llengua/dictats

500

Interès i compromís

Interès

86,0 interès - 8.805 abast

La Direcció General de Política Lingüística estrena nova
pàgina de dictats en línia

2.000

2,1 interès

126,0 interès - 8.066 abast

12,8 interès - 1.216 abast

2.500

Neix Comerçlocal.cat, una iniciativa per promoure webs en
català entre els comerciants

60,00
2.000
50,00

04/10/2016

12,5 interès - 1.279 abast

1.500

40,00
30,00

Acte a Barcelona sobre la presència del catarisme a
Catalunya en el marc de la Mòstra de Cinèma Occitan

1.000

20,00

11/11/2016
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11,3 interès - 631 abast

L’oferta formativa del Consorci per a la Normalització
Lingüística aporta eines i recursos perquè els alumnes
ampliïn les seves possibili...
06/12/2016

10,3 interès - 1.446 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - meteocat
desembre 2016 (dades mensuals)
104.665 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

274 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

La predicció a molt llarg termini indica un Sant Jordi 2017
amb nevades acompanyades de tornados. Es podran veure
icebergs al mar.

Entrades

16.000

1.575 alta simpatit.
754 comentaris

290 baixa simpatit.
1.250 comparticions

28/12/2016

14.000

A St. Pau Segúries (Ripollès) s'ha acumulat uns 4 cm de neu.

12.000
10.000

12.306 M'agrada
18,5 interès
138

abast
(en milers)
retorn negatiu

246 total

5.779 en parlen

0

07/11/2016

8.000

0,0 compromís
amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

45 entrades

6.000
4.000

05/11/2016

361,8 interès - 42.290 abast

Quin temps es preveu a mitjà termini? Sembla que davallarà
notablement la temperatura i arribaran algunes pluges i
nevades.

2.000
0
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s16

226,8 interès - 32.617 abast

03/11/2016

Recordeu el canvi d'hora d'aquest proper cap de setmana!!

Interaccions

28/10/2016

221,8 interès - 19.448 abast

50.000

Nota de premsa: El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC)
i la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC)
creen un nou port...

45.000

28/11/2016

Compromís

Comentaris

70,00

1.084,8 interès - 78.615 abast

S'observen ja els primers paisatges enfarinats al Pirineu.
Imatge de Baqueira Beret (2.500 m.). Font: TV3

Interès i compromís

Interès

1.204,3 interès - 94.352 abast

Comparticions

M'agrada

En parlen

60,00

206,8 interès - 25.047 abast

40.000
50,00

Previsió meteorològica a mitjà termini.

35.000
30.000

40,00

19/11/2016

192,5 interès - 27.696 abast

25.000
30,00

20.000

Foto de portada de Meteocat. Generalitat de Catalunya.

15.000

20,00

04/11/2016

10.000
10,00

5.000

El Servei Meteorològic de Catalunya us desitja unes Bones
Festes

0

0,00
a11

s11

f12

j12

d12 m13 o13 m14 a14 g15

j15

n15 a16

s16

168,8 interès - 18.998 abast

a11

s11

f12

j12

d12 m13 o13 m14 a14 g15

j15

n15 a16

s16

21/12/2016

135,5 interès - 17.708 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - mhistoriacat
desembre 2016 (dades mensuals)
18.209 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

55 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

4.500

217 alta simpatit.
268 comentaris

58 baixa simpatit.
1.402 comparticions

15/10/2016

4.000

2.623 en parlen

01/10/2016

2.500

82

0,2 compromís

abast
(en milers)
retorn negatiu

27 total

0

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

7 entrades

1.500

20/12/2016

1.000

0
m12 s12

g13 m13 s13

g14 m14 s14

g15 m15 s15

g16 m16 s16

07/11/2016

17/10/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

25.000

200,00

285,0 interès - 12.743 abast

Tal dia com avui de 1938, a la nit entre el dia 9 i 10 de
novembre van succeir els fets de la Nit dels vidres trencats
#Alemanya #Nazisme...

20.000

140,00
15.000

120,00

299,0 interès - 12.299 abast

Tal dia com avui 1937 l'aviació feixista italiana va
bombardejar Lleida causant-hi uns 300 morts, entre els quals
48 alumnes del Liceu Es...
02/11/2016

180,00
160,00

307,8 interès - 12.669 abast

Tal dia com avui de 1986 Barcelona va ser designada seu
dels XXV Jocs Olímpics, que es van celebrar l'any 1992. Avui
fa 30 anys.

Interaccions

Compromís

308,0 interès - 16.287 abast

Tal dia com avui de 1659 es va signar el Tractat dels Pirineus
a l'illa dels Faisans (riu Bidasoa #PaísBasc). La monarquia
hispànica va c...

500

Interès i compromís

Interès

588,5 interès - 24.329 abast

Tal dia com avui de 1973 es va produir l'assassinat de
Carrero Blanco, també conegut pel seu nom en clau
"Operación Ogro". Va ser perpetr...

2.000

52,2 interès

663,8 interès - 26.531 abast

Tal dia com avui de 1931 la Segona República Espanyola va
reconèixer el dret de vot a les dones. En començar la Segona
República, destaca...

3.500
3.000

4.793 M'agrada

Tal dia com avui de 1940 va ser afusellat Lluís Companys,
president de la Generalitat de Catalunya, al castell de
Montjuïc. És un fet ún...

09/11/2016

241,3 interès - 9.700 abast

100,00
10.000

80,00

Tal dia com avui de 1989 va caure el Mur de Berlín.

60,00

09/11/2016

5.000

40,00
20,00

Tal dia com avui de 1975 va morir Francisco Franco. A les
4:20 de la matinada "Franco ha muerto".

0

0,00
m12 s12

g13 m13 s13

g14 m14 s14

g15 m15 s15

g16 m16 s16

191,3 interès - 6.817 abast

m12 s12

g13 m13 s13

g14 m14 s14

g15 m15 s15

g16 m16 s16

20/11/2016

187,8 interès - 7.999 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - mNACTEC
desembre 2016 (dades mensuals)
17.723 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

19 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Sou uns apassionats de les construccions LEGO®? Petits i
grans teniu una cita el 3 i 4 de desembre al mNACTEC! Us
esperem a la trobada d’...

Entrades

2.500

172 alta simpatit.

44 baixa simpatit.

28/11/2016

Ja hem començat el muntatge de l'exposició "Leonardo da
Vinci: el geni i els invents"! L'exposició, que presenta 40
màquines i enginys id...

2.000

26 comentaris

120 comparticions
1.500

672 M'agrada

15/12/2016

577 en parlen

16,5 interès

04/10/2016

22

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

6 total

1 entrades

500

0
f15

a15

j15

a15

o15

d15

f16

a16

j16

a16

o16

d16

04/12/2016

21/11/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

1.400

25,00

1.000

800

03/11/2016

400

19/11/2016

5,00
200

0
f15

a15

j15

a15

o15

d15

f16

a16

j16

a16

o16

d16

29,3 interès - 1.240 abast

Can Bagaria és una antiga fàbrica de teixits de llana i cotó,
construïda entre l’any 1920 i 1925 per l’arquitecte Modest
Feu i Estrada, a...

600

0,00

30,0 interès - 2.030 abast

El mes d’octubre s’ha completat el projecte Murs del
mNACTEC, que té com a objectiu posar en valor i fer més
visible l’edifici industrial...

20,00

10,00

32,0 interès - 1.830 abast

ATENCIÓ 📢 Aquest cap de setmana el mNACTEC acull la
Trobada d'aficionats a les construccions LEGO® Hispabrick
Magazine Event! Us esperem...
03/12/2016

1.200

15,00

40,3 interès - 3.187 abast

L’Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica de
Catalunya, conjuntament amb el Museu de la Ciència i de la
Tècnica de Catalunya, ...

Interaccions

Compromís

45,0 interès - 1.902 abast

Sense plans per a un diumenge plujós? Us esperem a la
Trobada d'aficionats al LEGO® Hispabrick Magazine Event al
mNACTEC! De 10 a 20h, av...

Interès i compromís

Interès

100,0 interès - 4.259 abast

Amb molta tristesa comuniquem a tots els nostres amics i
seguidors que avui, després de la seva sobtada mort, donem
l’últim adéu al nost...

1.000

0,0 compromís

435,0 interès - 48.019 abast

f15

a15

j15

a15

o15

d15

f16

a16

j16

a16

o16

d16

25,0 interès - 2.243 abast

A tota màquina! 📢📢📢 Demà, 6 de desembre, membres del
Club Ferroviari de Terrassa faran una matinal de circulacions
especials de trens ...
05/12/2016

24,3 interès - 1.493 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - mossoscat
desembre 2016 (dades mensuals)
175.109 simpatitzants

20.000

Tenim una investigació oberta per localitzar el conductor del
camió que va provocar aquest accident dimarts a l'AP-7 a
Santa Perpètua de ...

18.000

15/12/2016

161 entrades

3.682 alta simpatit.

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)
Simpatitzants (div. X 10)

713 baixa simpatit.

Entrades

14.000

El sofre a les façanes és inútil, embruta el carrer, perillós per
nanos i animals si s’inhala, s’ingereix o entra en contacte
amb la pell...

12.000

26/11/2016

10.000

VIGILA si algú intenta vendre't el dècim núm. 59.203, podria
ser robat SI TOCA i tens alguna de les sèries denunciades
(131 a 150) no pod...

16.000

11.100 comentaris
160.752 M'agrada

41.498 comparticions
67.222 en parlen

576,3 interès
1.438

abast
(en milers)
retorn negatiu

1.285 total

8.000

0,5 compromís
0

6.000

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

143 entrades

30/10/2016

4.000

0
f11

j11

d11 m12 o12 m13 a13 g14

j14

n14 a15 s15

f16

j16

d16

26/11/2016

12/12/2016
Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

300.000

1.800,00

4.379,5 interès - 236.743 abast

250.000

4.119,5 interès - 174.073 abast

Dies de compres, de regals... ABANS de comprar una BICI
de 2a mà CONEIX si ha estat robada 🚔 introdueix el número
de bastidor en el nost...
04/12/2016

1.600,00

3.925,0 interès - 341.851 abast

Una conductora circula beguda, sense la roda davantera i en
direcció contrària durant 28km x l'AP-7 a l'Alt Empordà 🚔
Tallem l'autopista...

1.400,00
200.000

1.200,00

4.531,0 interès - 259.731 abast

NO ÉS UN REGAL Si passat festes no el podràs/voldràs
cuidar i estimar com un més de la teva família no el tinguis,
un #animal és per tota...

Interaccions

Compromís

4.771,5 interès - 271.481 abast

🚔 VIGILA tan amb nens com si surts de passeig amb el gos i
fes-ho córrer ➡ DETECTADES salsitxes amb claus al
passeig marítim de #Calafell...

2.000

Interès i compromís

Interès

5.079,0 interès - 379.767 abast

20/11/2016

1.000,00

3.786,0 interès - 472.559 abast

150.000

Amb l’#esport formem persones 🚔🚔 a la graderia tu ets el
seu model, potencia els valors de l’esport 🚔🚔

800,00
100.000

600,00

05/11/2016

400,00
50.000
200,00
0

0,00
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j11

d11 m12 o12 m13 a13 g14

j14

n14 a15 s15

f16

j16

d16

f11

j11

d11 m12 o12 m13 a13 g14

j14

n14 a15 s15

f16

j16

d16

2.686,5 interès - 182.597 abast

Heu rebut aquest missatge? Venedors de colònia que
t’adormen per entrar a robar 🚔 ? NO COMPARTEIXIS
#RUMORS. Recordeu, el nostre princip...
08/11/2016

2.606,8 interès - 133.183 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - palaurobert
desembre 2016 (dades mensuals)
13.472 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

23 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

2.500

403 alta simpatit.
84 comentaris
1.285 M'agrada
25,9 interès

37 baixa simpatit.

20/10/2016

Carme Elias, Pau Gassol, Martina Klein i molts més, a
l’exposició #OutumuroBCNretrats

1.500

11/10/2016

2.344 en parlen

319

retorn negatiu

47 total

0

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

3 entrades

1.000

El Palau Robert presenta l’exposició dels 30 anys d’El Celler
de Can Roca. Fins al 23/04
0
n10 a11 s11 f12

j12 d12 m13 o13 m14 a14 g15 j15 n15 a16 s16

28/11/2016

Compromís

Comentaris

100,00

9.000

90,00

8.000

80,00

7.000

60,00

Comparticions

626,0 interès - 169.807 abast

El Palau Robert dedica una exposició a El Celler de Can Roca
amb motiu dels 30 anys

Interaccions

15/11/2016

70,00

791,5 interès - 156.506 abast

500

Interès i compromís

Interès

801,8 interès - 152.320 abast

"Outumuro BCN retrats", fins al 26 de febrer a la Sala 1 La
capacitat del fotògraf per captar amb la càmera els petits
gestos, les peculi...
16/11/2016

abast
(en milers)

1.172,5 interès - 185.999 abast

2.000

190 comparticions

0,0 compromís

La tasca pedagògica a contracorrent de l’Escola Isabel de
Villena a favor de l’escola catalana i democràtica en la
postguerra civil espan...

M'agrada

En parlen

490,3 interès - 128.855 abast

Exposició dels 30 anys d'El Celler de Can Roca, la creativitat
de la cuina catalana.
12/12/2016

417,8 interès - 159.224 abast

6.000

L’audiovisual mostra l'espectacular congost de Fraguerau,
envoltat de penyes i parets verticals de capritxoses formes i
també aïllades er...

5.000

25/11/2016

4.000

Ruta familiar pel Montseny De Sant Marçal al Matagalls pel
coll Pregon http://bit.ly/MontsenyFamiliar

414,8 interès - 21.546 abast

50,00
40,00
3.000

30,00
20,00
10,00

10/11/2016

1.000

Avui dimarts, el Palau Robert s'il·lumina de rosa, a partir de
les 20 hores, amb motiu del Dia Internacional contra el
Càncer de Mama.

0

0,00
n10 a11 s11 f12

j12 d12 m13 o13 m14 a14 g15 j15 n15 a16 s16

52,3 interès - 33.186 abast

2.000

n10 a11 s11 f12

j12 d12 m13 o13 m14 a14 g15 j15 n15 a16 s16

18/10/2016

45,5 interès - 3.117 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - patrimoni.gencat.cat
desembre 2016 (dades mensuals)
13.090 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

51 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Us presentem el Portal Gaudí (www.portalgaudi.com), el web
que aplega, per primera vegada, el conjunt de l’obra
arquitectònica de Gaudí a...

Entrades

2.500

97 alta simpatit.

34 baixa simpatit.

02/11/2016

Sigui per evadir-vos una estona o per visitar-los durant el
pont, aquí us deixem una selecció dels pobles més bonics de
Catalunya, segons...

2.000

48 comentaris

252 comparticions
1.500

1.527 M'agrada

05/12/2016

1.108 en parlen

13,4 interès

27/10/2016

55

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

20 total

3 entrades

500

0
d09

j10

d10

j11

d11

j12

d12

j13

d13

j14

d14

j15

d15

j16

d16

21/10/2016

06/12/2016

9.000
8.000

11/11/2016

Comentaris

Comparticions

M'agrada

En parlen

100,00

6.000
5.000

12/12/2016

60,00

3.000
2.000

17/12/2016

1.000

Bon dia! Tarragona commemora el XVIè aniversari de la
seva declaració com a Patrimoni Mundial de la Humanitat i el
Museu Nacional Arqueo...

20,00

0
d09

j10

d10

j11

d11

j12

d12

j13

d13

j14

d14

j15

d15

j16

d16

41,3 interès - 7.041 abast

🎥 Us convidem a celebrar les festes amb més d'un centenar
d'activitats per gaudir d'un Nadal ple de cultura. Tallers per
decorar recicla...

4.000

0,00

47,5 interès - 4.935 abast

El Castell de Claramunt és un dels deu millors castells de
Catalunya i totnens.cat ens proposa gaudir-lo amb els petits
de casa. Us hi an...

7.000

40,00

50,0 interès - 6.122 abast

Avui hem fet una visita a la Col·legiata de Sant Vicenç de
Cardona per veure en directe les obres d’instal•lació de la
reproducció de les...

Compromís

80,00

106,0 interès - 4.588 abast

Coneixeu aquest #RaconsdePatrimoni que ens proposa
@dragonka? És la pujada de Sant Domènec, un lloc ben
emblemàtic i pintoresc de la ciut...

Interaccions

120,00

166,8 interès - 4.017 abast

🎥 Confirmat: el Castell de Cardona és de pel•lícula! Aquests
dies, la col•legiata de Sant Vicenç ha acollit el rodatge de 'La
catedral d...

Interès i compromís

Interès

168,0 interès - 11.642 abast

Aquests dies serem a Paestum (Itàlia) explicant la
reconstrucció virtual en 3D de la ciutat ibèrica d’Ullastret,
projecte destacat a Arch...

1.000

0,1 compromís

390,8 interès - 14.855 abast
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j15

d15
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d16

30/11/2016

41,0 interès - 2.401 abast

34,0 interès - 2.616 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - SomGastronomia
desembre 2016 (dades mensuals)
21.991 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

69 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

Entrades

2.500

2.366 alta simpatit.

187 baixa simpatit.

15/12/2016

318 comparticions
1.500

1.875 M'agrada

24/11/2016

3.099 en parlen

12,4 interès

08/11/2016

141

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

26 total

10 entrades

500

0
j15

s15

n15

g16

m16

m16

j16

s16

n16

16/11/2016

08/12/2016
Comentaris

80,00

8.000

70,00

7.000

60,00

6.000

50,00

5.000

40,00

4.000

30,00

3.000

20,00

2.000

10,00

1.000

Comparticions

M'agrada

En parlen

14/11/2016

s15

n15

g16

m16

m16

j16

s16

n16

53,5 interès - 7.025 abast

Demà, a partir de les 11 del matí, 10 joves cuiners europeus
hauran de demostrar tot el que saben davant dels fogons, per
endur-se l'Euro...
51,5 interès - 3.319 abast

Vius la tardor intensament? Tasta un Menú Som Gastronomia
amb bolets com a protagonistes. En trobaràs a Bagà i el
Berguedà, als restauran...
21/10/2016

0
j15

56,3 interès - 3.461 abast

Només queda una setmana per poder contemplar una de les
exposicions més esperades del calendari: “El Celler de Can
Roca. De la Terra a la...

13/11/2016

0,00

57,8 interès - 1.103 abast

La tòfona és un dels ingredients més preuats de la cuina, per
la seva aroma inconfusible i pel toc especial que aporta als
plats. Aquesta...

Interaccions

Compromís

63,3 interès - 3.412 abast

Vols redescobrir el territori, el producte i la cuina de Les
Guilleries? El proper cap de setmana Sant Hilari Sacalm
celebra la primera e...

Interès i compromís

Interès

65,3 interès - 3.954 abast

A Salàs del Pallars, aquest proper cap de setmana es viurà la
Diada de Rememoració de la Fira de Salàs, una de les més
importants de tot ...

1.000

0,0 compromís

102,5 interès - 9.500 abast

I després de molt desitjar-ho... Barcelona ja té el seu primer
restaurant amb tres estrelles Michelin! I ho ha aconseguit
gràcies a la pr...

2.000

67 comentaris

L'Acadèmia Catalana de Gastronomia i Nutrició acaba de fer
públics els guanyadors dels Premis Nacionals de
Gastronomia que atorga cada an...

j15

s15

n15

g16

m16

m16

j16

s16

n16

51,3 interès - 1.634 abast

Per fer un bon àpat, cal un producte de qualitat. El rebost és
una de les joies de la gastronomia catalana i la varietat de
productes que...
17/12/2016

45,8 interès - 4.523 abast

desembre 2016

Seguiment de Facebook - universitatscat
desembre 2016 (dades mensuals)
9.828 simpatitzants

Entrades amb més interès (darrers tres mesos)

Audiència (acumulada)

16 entrades

Simpatitzants (div. X 10)

👣👣 ¿Ets estudiant universitària? ¿Medites dedicar-te a la
recerca científica? Quatre reconegudes investigadores
establertes a Catalunya ...

Entrades

1.800

99 alta simpatit.

34 baixa simpatit.

3 comentaris

16/11/2016

1.600

Seguim repassant el testimoni d'investigadores amb motiu de
la #SetmanaDeLaCiència. Quin serà el paper de la dona en
la recerca i la univ...

1.400

11 comparticions

1.200

46 M'agrada

18/11/2016

1.000

234 en parlen

63

0,0 compromís

abast
(en milers)

0

retorn negatiu

600

amics simpatit.
(en milers)
ocultar totes les

13 total

0 entrades

04/11/2016
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28/10/2016
Comentaris

30,00

3.000

25,00

2.500

20,00

2.000

15,00

1.500

10,00

1.000

5,00

500

Comparticions

M'agrada

En parlen

0
o12

m13

a13
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n14
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s15

f16

j16

d16

6,5 interès - 3.654 abast

El proper divendres 4 de novembre parlem sobre l'evolució
del paper de la dona en el sistema d'universitats i recerca.
Commemorem el 10è ...
27/10/2016

m12

8,3 interès - 1.969 abast

Coneixeu aquest videojoc dissenyat per estudiants de
l’Escola de Noves Tecnologies Interactives? 👣 Us permetrà
apropar-vos a l'edifici h...
28/12/2016

d11

8,8 interès - 5.548 abast

¿Com explicaríem què és la ciència a una nena de sis anys?
Quatre investigadores radicades al nostre país han acceptat
el repte i ens ho ...
17/11/2016

0,00

9,5 interès - 1.166 abast

Coneixeu Isabelle Vernós i Isabelle Anguelovski? Tenen molt
en comú! Ambdues desenvolupen una recerca d'excel·lència
a Catalunya. Per com...

Interaccions

Compromís

10,8 interès - 449 abast

👣 Una de cada cinc tesis doctorals de l'Estat es va llegir a les
universitats catalanes entre els anys 2000 i 2014. Aixi ho
reflecteix l...

200

Interès i compromís

Interès

12,3 interès - 2.431 abast

Les universitats catalanes assoleixen l’equilibri en la
contractació de dones com a personal docent i investigador

800

1,6 interès

28,3 interès - 7.755 abast
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6,0 interès - 5.170 abast

Quin era el paper de la dona en la recerca deu anys enrere?
El progrés ha estat suficient? Les investigadores Mara
Dierssen (CRG), Isabe...
07/11/2016

5,3 interès - 5.242 abast

