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L’Ajuntament de Mollet engega un perfil d’instagram
amb el nom ViuMollet
Des d’aquesta setmana l’Ajuntament de Mollet és present a la xarxa social
d’Instagram amb el perfil ViuMollet. Aquesta nova eina de comunicació i
difusió de la ciutat es posa en marxa tot coincidint amb l’inici de Mollet és
Fira, una bona ocasió per començar a compartir imetges de la ciutat.
Amb el perfil ViuMollet, l’Ajuntament ha obert un compte a la xarxa social
d’Instagram, una nova eina digital per compartir fotografies de la ciutat, ja sigui
d’indrets, racons o edificis, com d’esdeveniments importants, com és el cas de
Mollet és Fira.
Amb aquesta nova eina es pretén contribuir a la difusió de la nostra ciutat a la
xarxa, així com ser una plataforma perquè els nombrosos instagrammers
molletans tinguin un punt de trobada. En aquest sentit, ViuMollet proposarà
etiquetes per a esdeveniments o moments destacats, tal com es fa amb el
compte de twitter de l’Ajuntament (@ajmollet). La primera de les etiquetes que
es proposen és #molletesfira per difondre fotografies de la Fira Gourmet
d’aquest cap de setmana.
Amb la presència a Instagram, l’Ajuntament amplia els seus canals de
comunicació i d’interacció amb la ciutadania. Per una banda, el web municipal
que comunica i informa de tot allò relacionat, no només amb l’Ajuntament, sinó
amb la ciutat en general. Ara fa un any aproximadament, es va posar en marxa
el compte de twitter @ajmollet per tal de poder interactuar de forma més directa
amb la ciutadania i augmentar la transparència del consistori. Ara, amb la
presència a Instagram, es fa un pas més, alhora que es dóna resposta a una
demanda que sorgeix de la ciutadania.
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