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Presentació 
 

Que les xarxes socials serveixen cada cop per més coses, més enllà de que els 
usuaris s’expliquin les seves coses, és un fet que no passa desapercebut a 
emprenedors i especialistes en màrqueting. 

El servei de promoció econòmica ha posat en marxa el projecte Premià fent Xarxa 
amb l’objectiu de posar en contacte empresaris, comerciants i emprenedors per 
compartir les seves propostes, idees i eines relacionades amb les xarxes socials. 

Una de les branques del projecte és el grup de facebook iniciat el 16 de maig de 
2011 i en el qual algunes persones estan col·laborant de manera voluntària i 
desinteressada. En poc temps s’han publicat nombrosos recursos de gran qualitat i 
interès per a tots els qui estem presents a les xarxes socials.  

Per aconseguir que aquests recursos siguin més accessibles els hem recollit en 
aquest document i els hem ordenat per a publicar-los al grup de Premià fent Xarxa i 
també al web municipal.  

Desitgem que us agradi i ens ajudi a continuar fent xarxa. 

 

Recursos relacionats amb les xarxes socials 
 
Costos i Beneficis d’una campanya a les xarxes socials 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://wwwhatsnew.com/2011/05/27/costes-y-beneficios-de-una-campana-en-
redes-sociales/ 
 
¿Twitter, Facebook o LinkedIn? Troba la mida justa pel teu negoci 
Aportació de: Quim Mitjans 
Vincle: 
http://www.detodonegocios.com/negocios-en-internet/twitter-facebook-linkedin-
encuentra-medida-justa-tu-negocio.html 
  
La teva marca val molt ¿per què no li dons la importància a qui treballa les 
teves xarxes socials?  
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.dosensocial.com/2011/06/03/tu-marca-vale-mucho-para-ti-redes-
sociales/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+
dosensocial+%28dosensocial+-+Tu+Portal+de+Referencia+en+Social+Media%29 
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Recursos relacionats amb Facebook 
 
¿Per què la meva empresa no pot tenir un perfil a Facebook? 
Aportació de: Alex Hereza  
Vincle:  
http://www.robertocerrada.com/2010/redessociales-¿por-que-mi-empresa-no-
puede-tener-un-perfil-en-facebook/ 
 
Com convertir un perfil personal en pàgina de fans a Facebook? 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.socialblabla.com/como-convertir-un-perfil-personal-en-pagina-de-fans-
en-facebook.html 
 
HTML + iframe + FBML = iwipa 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:   
https://www.facebook.com/iwipa 
 
Vuit serveis per cercar recomanacions d’establiments  
Aportació de Alex  Hereza  
Vincle:  
www.genbeta.com 
 
Com crear la teva pàgina a Facebook en 8 passes : Màrqueting Directe  
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/como-crear-
tu-pagina-de-facebook-en-8-
pasos/?utm_source=wordtwit&utm_medium=social&utm_campaign=wordtwit 
 
Com crear una url amigable, és a dir, fàcil de compartir 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
https://www.facebook.com/username/  
 

Per no rebre notificacions a cada moviment  

Aportació de: Quim Mitjans 
Descripció: Hi ha usuaris que prefereixen que no els arribi una notificació cada 
vegada que hi ha un moviment en el grup: 

Compte> Configuració del Compte> Avisos> (Baixar fins a l’opció) Grups> 
Canviar la configuració del correu electrònic de cada grups. En aquesta última 
opció pots demarcar el Grup que no vols que a cada moviment s’adjunti un mail. 
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Recursos relacionats amb twitter 
  
Twitter ara et deixa veure el timeline de la resta 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.trecebits.com/2011/05/27/twitter-ahora-te-deja-ver-el-timeline-de-los-
demas/ 
 
Les 5 campanyes utilitzant Twitter que has de conèixer si o sí 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.pagina2.com.es/las-5-campanas-utilizando-twitter-que-tienes-que-
conocer/ 
 
25 emprenedors tuiteros dels qual aprendre  
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.mujeresconsejeras.com/25-emprendedores-tuiteros-
aprender/2011/05/02/ 
 
Recursos relacionats amb foursquare 
  
Com crear ofertes a foursquare? 
Aportació de: Neus Serra 
Vincle:  
http://www.socialblabla.com/como-crear-ofertas-en-foursquare-para-tu-
negocio.html 
 
Recursos relacionats amb google 
 
Com afegir i verificar una fitxa d’empresa? Ajut de Google Places  
Aportació de: Alex  Hereza  
Adreça: Google Places › Artículos de la ayuda › Guía del usuario de Google Places › 
Cómo añadir y verificar una ficha de empresa  
 
Adreces i enllaços per promocionar la teva EMPRESA 
Aportació de: Alex Hereza  
Vincles: 
http://mialrededor.com/login.html?redirect=add-
listing.html&login=%A1A%F1%E1delo%21 
 
 
Premià de Mar, 3 de juny de 2011 


