Jornada: “Cap a una Europa millor connectada: Les Millors
pràctiques de les institucions europees en el social media”
Objectiu: Debatre i practicar les millors estratègies digitals de les
institucions europees en el social media (facebook, twitter, web 2.0) en la
difusió del seu missatge polític.
Aquesta jornada, coorganitzada amb el Comitè Europeu de Regions
constarà de dues parts:

Part I. Debat Polític (de 9:30 a 13:30)
“Cap a una Europa més connectada amb els seus ciutadans”
Debats, reflexions i estratègies de distints membres del Comitè Europeu de
Regions, entorn a la creixent importància del social media en la difusió dels
missatge polític europeu i en la consolidació d’una Europa més connectada
amb els seus ciutadans.

Part II. Taller Pràctic d’Estratègia Digital (de 15:30 a 18:30)
“Compartint les pràctiques europees en el social media”
Taller pràctic per la difusió de les tendències, eines i estratègies en la
comunicació digital utilitzades per els experts de les institucions europees
per tal d’optimitzar l’eficàcia del seu missatge a través del social media
(facebook, twitter, web 2.0) i optimitzar la seva comunicació digital.
Data: 27 d’octubre de 2016
Lloc: Auditori del Centre Empresarial Son Espanyol del Parc Bit
Carrer Laura Bassi, 1, 07121 (Palma)
Destinataris: Responsables polítics, professionals de la comunicació de
l’àmbit públic i privat, especialistes en comunicació digital (web /
community managers), responsables de comunicació institucional,
estudiants i altre públic interessat en conèixer les millors estratègies de les
institucions europees en la comunicació digital.
Obertura de la Jornada:
- Molt Hble. Sra. Francina Armengol i Socias
Presidenta de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Membre del Comitè Europeu de Regions i Presidenta de la Comissió NAT

Ponents:
Part I.- Debat Polític
- Sr. Abel Caballero Álvarez
Membre del Comitè Europeu de Regions i President de la FEMP (Federación
Española de Municipios y Provincias)
- Sr. Christophe Rouillon
Membre del Comitè Europeu de Regions i Balte de Coulaines (França)
- Sr. Martin Andreasson
Membre del Comitè Europeu de Regions i membre del Consell de Västra
Götaland (Suècia)
- Sr. Benjamí Villoslada Gil
Director General de Desenvolupament Tecnològic del Govern de les Illes
Balears
Part II.- Taller Pràctic
- Sr. Ferran Tarradellas Espuny*
Director de la Oficina de Representació de la Comissió Europea a Barcelona
- Sr. Antonio León Sanchez
Editor web del Parlament Europeu
- Sr. Marco Ricorda
Estratega digital del Joint Research Centre de la Comissió Europea
- Sr. Pablo Pérez Armenteros
Community Manager de la Comissió Europea
Moderadors: Sra. Marta Neus Lopez Cortés (Directora Gerent del Centre
Balears Europa / EDIC) i Sra. Nekané Domblás (Periodista especialitzada en
assumptes politics)
Assistència: Confirmeu l’assistència per e-mail o per via telefònica
amb
la
suficient
antelació
(mail:
coordinacio@felib.es
–
971.76.09.11) indicant nom, telèfon i adreça electrònica.

* Pendent de confirmació

