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Resum 
 

El món viu des de fa ja més d’un any una situació de crisi sanitària que ha afectat a tots els 

nivells, des de la pròpia salut de les persones, a l’àmbit social, econòmic, cultural... generant un 

punt d’inflexió entre la vida abans de la COVID-19 i la vida a partir d’ella. En termes empresarials, 

les petites i mitjanes empreses han estat les més afectades pels continus tancaments, 

restriccions, capacitats, complicacions logístiques i de mobilitat entre altres i han hagut d’ajustar-

se també als nous hàbits de consum i compra dels consumidors que s’han tornat més digitals i 

que demanden i prioritzen les seves necessitats de manera diferent.  

Un element important que ha quedat a la vista del món és la manca, sobretot a les Pimes, de 

tecnologia, de presència a Internet i en general de digitalització dels seus negocis. L’ús dels 

medis socials no ha estat sempre una prioritat per a aquestes empreses que es diferencien de 

les grans pels seus tractes propers i presencials amb els clients i que ara, en una situació de 

pandèmia i confinament, moltes no poden continuar amb la comercialització dels seus productes 

i serveis.  

Es conclou que les Pimes es troben, majoritàriament, en un estat embrionari o fase cero de 

processos de transformació digital i que veuen canals com les xarxes socials com espais 

unidireccionals d’informació però no pas de generació de comunitat, augment de la competitivitat 

i creixement global en el mercat.  

 

Paraules clau: 

Comunicació social, COVID-19, Pimes, El Maresme, comunicació digital 

 

Abstract 
 

The world has been experiencing a health crisis situation for more than a year now, which has 

affected people at all levels, from people's own health, to the social, economic, cultural ... 

generating a point of inflection between life before COVID-19 and life after it. In business terms, 

small and medium-sized enterprises have been the most affected by the continuous closures, 

restrictions, capacities, logistical complications and mobility, among others, and have also had to 

adjust to the new consumption and buying habits of consumers, become more digital and they 

demand and prioritize their needs differently. 

An important element that has become visible to the world is the lack, especially in SMEs, of 

technology, Internet presence and in general, the digitalization of their businesses. The use of 

social media has not always been a priority for these companies that differ from the big ones by 

their close and face-to-face dealings with customers and that now, in a situation of pandemic and 

confinement, many can’t continue with marketing of their products and services. 

It is concluded that SMEs are, for the most part, in an embryonic state or zero phase of digital 

transformation processes and that they see channels such as social networks as one-way spaces 

for information but not community generation, increased competitiveness and growth global 

market. 

 

Keywords: Social Communications, COVID-19, SMEs, El Maresme, Digital communications 
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1. Introducció i Justificació 

 

El treball s’emmarca en com les Pimes han hagut o no de transformar la seva comunicació 
social (bàsicament a les xarxes socials) per tal de fer front a la comercialització del seu negoci 
(i productes i serveis) durant la pandèmia de la COVID-19. De fet, quan es va plantejar el cas, 
semblava que la crisi sanitària s’acabaria a l’estiu i degut al moment actual que estem, encara 
agafa més sentit per veure no solament què han hagut de fer a curt termini sinó què es 
plantegen fer a mig i llarg termini. Es pretén conèixer què feien abans i quines decisions han 
hagut de prendre, reorientacions estratègiques, canals que han incorporat a la seva 
comunicació, entre d’altres.  
 
Durant el confinament vaig realitzar un estudi a Mataró1 sobre si el comerç s’estava adaptant 
a la transformació digital (fruit d’un treball del màster) i les conclusions van obrir noves 
preguntes. El perfil de l’empresa maresmenca té elements característics alhora que molt 
diferenciats en funció de la part de la comarca on es trobi.  
 
El Maresme, malgrat que ser una de les set comarques més petites de Catalunya, és la quarta 
més poblada amb una extensió de 398,5 km² i un total de 30 municipis (Òrrius el més petit 
amb 700 habitants i Mataró, el més gran amb 127.000 habitants).  
 
Imatge 1. Comarca El Maresme. Wikipedia – Fitxer de Municipis del Maresme 

 

 
 
És una comarca amb un element característic que és la diversitat, ja que té una forma allargada 
que fa que entre el municipi situat més al sud-oest i el que està tocant les carenes del 
Montnegre hi oscil·lin temperatures amb diferències entre 15 i 16 graus. Això i el repartiment 
de municipis costaners amb municipis que toquen la muntanya ha fet que al llarg dels anys, 
l’economia es repartís en sectors totalment diferenciats i per tant, hi hagués un ampli ventall 
de professions diferents que cooperen, col·laboren i competeixen entre si.  
 
La comarca barreja Pimes de sectors tant diferents com la pagesia, la nàutica, el turisme o la 
indústria tèxtil fent que tingui un valor econòmic molt ric i divers. No obstant, la majoria 
d’empreses es localitzen en el sector de serveis i el sector industrial, com la pròpia capital de 
la comarca que és coneguda pel seu llegat industrial lligat al tèxtil, el vidre i la metal·lúrgia.   
 
Amb aquesta diversitat sectorial, la manera d’afrontar comunicativament la situació actual fa 
que sigui interessant poder contrastar quines mesures prenen, com les desenvolupen i quins 
objectius es marca cada sector a nivell específic; des d’aquelles que estan més alineades amb 

 
1 Estudi disponible a https://www.dolorsguillen.com/research  

https://www.dolorsguillen.com/research
https://www.dolorsguillen.com/research
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estratègies d’indústria 4.0 i innovació a aquelles altres que segueixen gestionant les seves 
relacions i el seu posicionament al mercat a través de canals tradicionals i analògics. 
 
El motiu de la tria del treball és que professionalment em dedico a la consultoria en Màrqueting 
Digital  i durant els dies de confinament, clients, agents del sector i empreses em preguntaven 
què havien de fer per fer front a la situació, ja que se’ls hi generava neguit i incertesa en allò 
relacionat amb el màrqueting. Per alta banda, durant una part de la passada legislatura (2015-
2019) vaig ser la Regidora de Promoció Econòmica, Turisme i Innovació a l’Ajuntament de 
Mataró (capital de la comarca) i vaig treballar de la mà del teixit empresarial amb el que vaig 
aprendre i comprendre la realitat de les empreses, sobretot de les Pimes del territori. També 
soc membre de la Junta de Pimec Joves al Maresme (petites i mitjans empreses). Aquests 
aspectes professionals em donen un bon coneixement de la comarca i de les empreses i una 
motivació de conèixer què passa i com actuen ara.  
 
Actualment no hi ha estudis específics sobre el tema i es parteix d’una situació sense històric 
com és la pandèmia, però és un dels motius de fer-ho encara més interessant i plantejar una 
base d’acció que pugui ajudar a aquestes empreses a posar focus a les seves estratègies.  
 
En aquest treball s’ha aprofundit en la recerca d’informació sobre com les Pimes estaven 
actuant al 2019, abans de que la COVID-19 canviés la manera de treballar i d’afrontar el dia a 
dia en termes de comunicació, màrqueting i relació amb els seus clients. També s’ha fet incís 
sobre com van reaccionar a l’estat d’alarma i com plantegen el futur pròxim davant, encara, 
d’una incertesa sanitària no resolta.  
 
Per fer això, s’han realitzat enquestes i entrevistes a responsables de Pimes situades al llarg 
de la comarca del Maresme, de manera que podem conèixer de primera mà aquesta 
informació, entendre-la i proposar algunes idees de millora i d’acció.  
 
S’ha treballat també amb informació proporcionada per entitats, organitzacions i institucions 
públiques i privades de la comarca que han servit per emmarcar la situació de les Pimes, veure 
l’abast que tenen en el territori i com els hi ha afectat econòmicament la situació d’estat 
d’alarma i les seves conseqüències.  
 
Per últim s’ha observat la presència d’aquestes empreses a les xarxes socials i d’una selecció 
d’altres i com han enfocat les seves estratègies comunicatives i comercials; com han utilitzat 
aquest tipus de canals i quina ha estat l’acollida per part dels usuaris de les mateixes.  
 

2. Objectiu i Abast 
 

Els objectius del treball els dividim entre generals i específics, sent els següents: 

Objectiu general: 

- Conèixer com les Pimes del Maresme han actuat i han reorientat les seves estratègies 

de comunicació a partir de la pandèmia de la COVID-19. 

Objectius específics: 

- Explicar les Pimes que hi ha a la comarca del Maresme i com estan distribuïdes en el 

territori i per sectors i grandària.   

- Conèixer l’estat de les Pimes a nivell econòmic arrel de la situació de Pandèmia.  

- Conèixer quin tipus de comunicació social feien aquestes Pimes abans de la COVID-19 

i quina percepció tenien el seus directius sobre les xarxes socials com a canal de 

màrqueting.  

- Descobrir quines van ser les primeres reaccions en comunicació quan va esclatar la 

pandèmia. 

- Indagar sobre com es gestiona la comunicació social a les Pimes arrel de la COVID-19, 

tant a nivell de recursos invertits com de canals i accions portades a terme.  
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- Explorar quins son els plantejaments de les Pimes de cara a l’any 2021 en que encara 

conviurem amb la crisi sanitària de la COVID-19.  

L’abast de l’estudi és comarcal, dins de la comarca del Maresme, que al final del tercer trimestre 

de l’any 2020 tenia un total de 11.648 Pimes (micro empreses, petites i mitjanes empreses) 

dividides en els quatre sectors d’estudi: agricultura, indústria, construcció i serveis, segons les 

dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme.  

A partir d’aquest total de Pimes localitzades a la comarca s’establirà una mostra que formarà 

part del pla de recollida d’informació de fonts primàries i que serveix per analitzar la informació 

que ens ajudarà a realitzar les conclusions de l’estudi.  

 

 

3. Preguntes i Hipòtesi de recerca 
 

Per poder desenvolupar els objectius plantejats, tant a nivell general com específic i a partir de 

la revisió de la informació anterior, es plantegen unes preguntes relacionades que ajuden a la 

formulació de la hipòtesi de recerca. 

Pregunta general: 

- Quines son les estratègies de comunicació social (presència digital) desenvolupades per 

les Pimes del Maresme enfront de la crisi sanitària de la COVID-19? 

Preguntes específiques: 

- Quina és la distribució de Pimes a la comarca del Maresme i quins son els sector que 

cobreixen? 

- Com es comunicaven aquestes Pimes l’any 2019 abans de la pandèmia? 

- Els empresaris i directius de les Pimes veuen necessari l’ús de les xarxes socials i altres 

canals de màrqueting digital pels seus negocis? 

- Quines van ser les primeres reaccions a nivell de comunicació de les Pimes davant l’estat 

d’alarma? 

- Quina és l’estructura organitzacional i funcional de les empreses en relació a la 

comunicació? 

 

Hipòtesi objectiu: 

Les Pimes no estaven preparades digitalment per una situació d’estat d’alarma ja que no es 

donava prioritat a tenir un pla estratègic digital. Les de major grandària tenen algunes 

implementacions i per tant la resposta és més ràpida però les més petites i amb menys recursos 

es troben en una fase inicial del procés de comunicació social. La digitalització i l’ús de canals 

de màrqueting digital no és una prioritat i no es valora la rendibilitat que poden atorgar. La 

pandèmia es converteix en el punt d’inflexió d’aquest pensament.  

 

4. Marc teòric 

 

El treball s’emmarca en temes molt concrets d’un tipus de comunicació, en un espai temporal 

específic i relacionat amb un tipus d’empresa ubicada a una geografia molt localitzada. Per tant, 

la revisió de la informació es compon des d’un nivell més general per tal d’ubicar cada concepte 

estudiant fins al nivell més específic en relació a l’objecte d’estudi. 
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Així doncs, la revisió bibliogràfica posa inicialment el focus en la realitat de les Pimes en una 

escala de país fins a la localització comarcal que es treballarà. També emmarcarem la revisió 

conceptual de la comunicació social, és a dir, la relacionada amb els canals digitals actuals i més 

concretament amb les xarxes socials i el màrqueting online. Tots aquests elements es veuran 

des de l’òptica d’una situació que no té un punt de partida històric ja que en el temps mai ha 

coincidit una pandèmia amb les eines digitals de les que es disposa actualment.  

Des d’un punt de vista de la revisió dels antecedents cal remarcar que en aquest treball no es 

donen les variables juntes en cap moment de la història. Estem davant d’una situació de 

pandèmia que malgrat hi ha hagut altres al llarg dels anys, mai ha conviscut amb les noves 

tecnologies i les formes de comunicació presents a l’actualitat.  

Per tant, la revisió d’antecedents es basarà en la situació immediatament anterior i que es 

correspon a la situació que tenien les Pimes l’any 2019 i el dos primers mesos i mig del 2020, tot 

just abans de decretar-se oficialment la situació sanitària com a Pandèmia.   

Per establir la recerca d’informació treballem a partir de fonts primàries i de fonts secundàries: 

- Fonts primàries: s’utilitzen les tècniques d’enquesta i entrevista per tal d’obtenir 

informació, dades i notes directes dels propis gestors i treballadors de les Pimes. Amb 

aquesta informació de primera mà podem entendre cada situació, i a partir de l’estudi de 

resultats realitzar unes conclusions i establir una proposta pràctica per a les empreses.  

 

- Fonts secundàries: son extretes de la tècnica d’anàlisi narratiu a partir de la bibliografia 

existent i d’estudis i dades extretes d’institucions i entitats comarcals. S’han treballat tant 

estudis i dades a nivell general de tot l’Estat per poder emmarcar la realitat d’aquest tipus 

d’empresa, juntament amb informació de la comunitat autònoma de Catalunya i en 

darrera instància amb les dades d’àmbit local proporcionades en major part per 

l’Observatori de Desenvolupament Local del Consell Comarcal del Maresme i per  

Federació Associacions i Gremis Empresarials de Maresme.  

La base de l’estudi se centra en un moment de la història que provoca un punt d’inflexió entre la 

realitat d’abans i l’anomenada ‘nova realitat’; concepte utilitzat pel Gobierno de España en el seu 

Pla de desescalada aprovat el dia 28 d’abril de 2020 (‘Plan para la Transición hacia una Nueva 

Normalidad2’).   

Aquest espai temporal que s’inicia el dia 14 de març de 2020, transforma la realitat viscuda a tots 

els nivells: econòmics, social, sanitari, de gestió, relacional entre d’altres i, tant ciutadans com 

empreses i administracions es veuen obligats a canviar o reorientar els seus fulls de ruta i en 

general, la seva manera de viure i conviure.  

Per poder analitzar l’acció que van portar a terme, en aquest cas, les petites i mitjanes empreses 

en relació a la seva comunicació social, cal que també observem com va reaccionar el mercat, 

concretament els usuaris individuals davant d’aquesta situació, en termes d’acció digital i relació 

amb les marques. El consumidor es converteix en la part fonamental de la reacció de les 

empreses per tal de poder ajustar els seus serveis, productes, logística entre d’altres, a seguir 

mantenint l’activitat dins del possible.  

Aquests consumidors es veuen abocats a un confinament a casa el que es transforma en una 

limitació presencial d’accedir a comprar productes alimentaris i no alimentaris de la manera 

habitual com ho feien. Una part dels usuaris habituats a l’ús de les tecnologies i les xarxes socials 

veuen menys complicacions, però aquells que no eren consumidors digitals diaris se’ls plantegen 

dubtes, necessitats i respostes de les empreses on solen consumir.  

Veiem que durant la primera quinzena de l’estat d’alarma, van augmentar el número de cerques 

realitzades a Google amb paraules com “compres per internet”, accelerant la digitalització de les 

persones per la necessitat d’adquirir aliments i altres productes de manera online. Son les 

 
2 https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/plan-transicion.aspx  

https://www.lamoncloa.gob.es/covid-19/Paginas/plan-transicion.aspx


Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 8 de 53 

 

setmanes més difícils tant pels consumidors més ‘principiants’ com per les empreses menys 

preparades digitalment.  

 

Imatge 2. Cerca del terme “Compres per internet”. Google Trends. (període entre el 01/01/20 i el 01/01/2021).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desprès d’aquest pic entre el 22 i el 28 de març, les cerques van disminuir però situant-se per 

sobre de les setmanes anteriors a la pandèmia, és a dir, que l’aprenentatge i el neguit dels usuaris 

no va disminuir del tot sobretot durant els dos primers mesos de confinament.  

 

Imatge 3. Ús d’Internet en els últims tres mesos. INE 

(2020).   

Per altra banda, trobem que a la Encuesta 

sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación realitzada per 

l’Institut Nacional d’Estadística afirma que 

durant el 2020, el 93,2% de la població entre 

16 i 74 anys utilitza Internet, el que suposa un 

2,5% més respecte al 2019, i el que suposa 

un total de 32,8 milions d’usuaris.  

Cal destacar que cada vegada hi ha més 

usuaris majors de 65 anys que utilitzen 

Internet i els diferents serveis digitals, pel que 

el consumi digital abasta pràcticament la 

totalitat de les franges d’edat dels consumidors.  

I també que la bretxa digital de gènere cada vegada és menor, igualant ja els percentatges d’ús 

en homes i dones.  

En conseqüència veiem també que l’ús de les xarxes socials durant l’època de confinament a 

Espanya també ha donat valors molt alts d’ús entre les edats més altes, situant-se al 92%, tal i 

com veiem a la següent imatge, on en canvi la franja entre els 46-60 anys és la menys activa en 

aquests canals socials.  

En aquest sentit, caldrà aprofundir en quines son aquestes xarxes socials concretes per conèixer 

l’abast de cadascuna, l’ús dels continguts i com les empreses les poden adaptar a les seves 

estratègies de comunicació social i màrqueting digital.  
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Imatge 4. Percentatge d’usuaris en xarxes socials durant la quarantena a Espanya. Statista (2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nivell de compra online i a partir de l’Estudi Anual d’Ecommerce 2020 realitzat per IABSpain, 

el mercat de compradors creix un 1% respecte al 2019, situant-se en un 72% d’usuaris que fan 

compres a través d’Internet. El perfil de comprador és un 49% dona i un 51% home i amb una 

edat mitjana de 42 anys. És un perfil actiu a les xarxes socials, sent present en (1) Whatsapp 

91%, (2) Facebook 88%, (3) Youtube 68%, (4) Instagram 66% i (5) Twitter 54%. És un perfil situat 

amb una mitjana de 3 persones convivint a la mateixa llar, dels que el 61% té fills i el 73% és 

treballador actiu.  

Respecte a la freqüència de compra en la situació de confinament i la situació futura, cal remarcar 

que el 51% ha augmentat la compra online amb major freqüència de l’habitual i d’aquests, el 25% 

afirma que en la situació futura desprès de la pandèmia mantindrà aquest augment generat.  

 

Imatge 5. Freqüència de compra amb l’impacte de la COVID-19. IABSpain (juliol 2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De les compres declarades, el 64% afirma que les realitzen en botigues que venen per Internet 

però que tenen botiga física.  

Aquestes dades ens aporten un punt de partida per estudiar les conclusions de l’estudi de les 

Pimes i veure si han reaccionat a l’augment d’usuaris i compradors que s’han generat durant la 
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crisi sanitària i que s’han convertit en potencials nous clients desprès de la pandèmia. També 

ens ajuda a respondre les preguntes i la hipòtesi del treball.  

Pel que fa a les pròpies empreses, el mateix estudi de IABSpain recull tres tipus de mètriques: 

comunitat, publicacions i interaccions a les xarxes socials de Facebook, Instagram, Twitter i 

Youtube abans i durant la COVID-19.  

Imatge 6. Quota xarxes socials PreCovid i Covid. IABSpain (juliol 2020).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la comunitat veiem que creix al voltant d’un 1% a Instagram i a Youtube. De fet 

segons Statista, Instagram va ser la xarxa social més consumida durant el confinament amb un 

increment del 49% i Youtube amb un 39%. El que indica que els contingut més visuals i amb més 

càrrega de vídeos i imatge son les més populars entre els consumidors.  

Sobre el número de publicacions veiem per contra, malgrat que els usuaris estan més presents 

a Instagram, les empreses disminueixen el seu volum de publicacions en un 2%, i les 

incrementen a Twitter que és una de les xarxes que creix menys en ús i es manté en comunitat.  

Twitter va ser una empresa que va incrementar el seu ús en relació a la necessitats dels usuaris 

d’estar informats i per tant, per seguir comptes oficials relacionats amb les administracions 

competents i els mitjans de comunicació, però no així, en relació a marques i empreses que 

ofereixen els seus productes i serveis des d’aquesta xarxa.  

Novament, i respecte a les interaccions, Instagram és la xarxa que més creix , passant del 67% 

al 78%, dada que recolza l’increment d’usuaris i ús que ha generat darrerament. Aquestes 

interaccions inclouen totes aquelles relacionades amb fer m’agrada a una publicació, a compartir-

la i/o guardar-la i a comentar-la.  
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5. L’estudi 

 

L’estudi s’emmarca en una situació d’incertesa a nivell mundial i en aquest cas concret, força 

complicat pel sector empresarial. L’any 2021 no té encara un plantejament sanitari específic a 

banda de l’estratègia de vacunació que va començar el passat 27 de desembre de 2020, ja que 

la situació de la COVID-19 encara no està resolta i les decisions a nivell d’organització i possibles 

passes a fer no es estan definides ni pel Govern estatal ni pels governs autonòmics.  

Les empreses, i sobre tot les Pimes que son les majors afectades, s’enfronten a un any ple de 

reptes de supervivència però també de nous plantejaments i de reordenació de les seves 

estratègies, tant de creixement com de comunicació i màrqueting. A més, els nous hàbits de 

consum i de compra adquirits pels propis consumidors fan també alterar els canals de 

comunicació dels negocis i els seus propis canals de venda.  

És en aquest punt on es desenvolupa aquest estudi per tal de conèixer quines eren les 

estratègies comercials de les Pimes abans de la situació d’alarma, quines van ser les seves 

primeres reaccions i com s’estan organitzant ara i en previsió de que l’any 2021 encara inclou 

mesures de restricció de mobilitat, de tancament d’alguns sectors empresarials i de limitació 

d’espai i concurrència de persones.  

L’estudi està basat en les Pimes (petites i mitjanes empreses) ubicades a la comarca del 

Maresme, de les quals actualment hi ha un total de 11.648 classificades en 4 grans sectors 

d’activitat: agricultura, indústria, construcció i serveis.  

El treball es realitza en base a diferents tècniques de recollida d’informació: 

- Anàlisi narrativa: revisió de textos i publicacions, estudis públics i privats d’institucions 

i associacions, dades aportades per entitats comarcals i altres informacions publicades 

tant a nivell analògic con digital. Amb aquestes dades es posa el marc teòric com a punt 

de partida i marquen l’estructura de la resta de tècniques utilitzades.  

 

- Enquestes: recopilació de dades a partir de la realització d’una enquesta en format 

digital3 que s’ha distribuït a través de les xarxes socials personals (Twitter, Facebook, 

Linkedin, Instagram i Whatsapp), a través de les llistes de distribució d’entitats 

empresarials comarcals i de col·laboració de persones a títol individual.  L’objectiu és 

aconseguir informació de primera mà dels representants de les pròpies Pimes per tal de 

conèixer la seva situació abans i durant l’època de pandèmia, així com la seva visió per 

l’any 2021.  

 

- Entrevista: acció realitzada a responsables de màrqueting o directors de Pimes. Es fa a 

una mostra en que es vegin identificats els diferents sectors, grandària de l’empresa i 

localitat. Amb aquesta tècnica es concreten més els resultats obtinguts a les enquestes, 

s’entra més en detall i es mostren alguns casos representatius que donen pas a la 

obtenció de conclusions més acurades.  

 

- Netnografia: anàlisi i treball sobre exemples pràctics visuals. Incloem aquesta tècnica 

per tal de conèixer les interaccions comunicatives que flueixen per Internet (Kozinets, 

201, 2015). A partir d’una part de les empreses participants a l’entrevista i d’altres 

empreses seleccionades per a aquesta tècnica, s’analitzen els perfils i canals socials que 

utilitzen, com gestionen els seus continguts i els recursos i com ho planifiquen a través 

del temps.  

 

A partir de totes les dades recollides amb les diferents tècniques s’estableixen resultats parcials 

per cada tècnica i resultats globals de tota la informació.  

 
3 Realitzades a través de Google Forms https://www.google.es/intl/es/forms/about/     

https://www.google.es/intl/es/forms/about/
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5.1 Anàlisi narratiu 

 

5.1.1 Les Pimes i la seva situació 
 

L’estudi es basa en analitzar les Pimes, entenent que aquesta nomenclatura es defineix com “la 

categoria de microempreses, petites i mitjanes (Pimes) constituïdes per les empreses que 

ocupen a menys de 250 persones i el volum de negoci anual de les quals no excedeix de 50 

milions d’euros” (extracte de l’article 2 de l’annex de la Recomanació 2003/361/CE). A partir 

d’aquí, a nivell estatal, 9 de cada 10 empreses son empeses de categoria Pime i estan generant 

2 de cada 3 llocs de treball.  

Segons les dades del darrer informe del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo relatiu al 

mes d’octubre de 2020, la relació de Pimes a l’estat és del quasi del 99% del total d’empreses i 

que es mostra al quadre següent: 

Imatge 7. Empreses per grandària a nivell Estatal. Cifras Pyme. (octubre 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Amb això podem veure la importància que té en aquest país el tipus d’empresa Pime ja que 

ocupa pràcticament la totalitat del teixit empresarial global, donant feina al 64% dels treballadors 

en actiu. Dins de la categoria de Pime pot haver-hi diverses formes jurídiques de composició però 

centrarem l’estudi en base a la definició exposada inicialment, és a dir, per grandària i facturació 

i no pas per forma jurídica.  

A nivell català, segons dades de Ipyme extretes de l’informe Estructura y Dinámica Empresarial 

en España, amb darrera actualització al mes de maig de 2020, de les 620.031 empreses que hi 

ha a Catalunya, 619.039 son Pimes (entre 0 i 250 treballadors); és a dir, el 99,8% de tot el teixit 

empresarial. Respecte al total de Pimes de tota Espanya, Catalunya representa el 18,4% del 

total, sent la comunitat autònoma amb major representació de tot l’estat, seguida de la comunitat 

de Madrid amb un 16,1% i d’Andalusia amb el 15,4% entre les tres primeres de l’Estat.   

D’aquestes 619.039 Pimes a Catalunya: el 57,7% corresponen a Pimes sense assalariats i el 

42,1% amb assalariats. A nivell més concret, les dades es concreten a la següent taula de dades: 

Taula 1. Pimes a Catalunya per tamany. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

Tamany Empreses % % sobre Espanya 

Sense assalariats 357.803 57,5% 19,0 % 

Micro empreses (1-9 assalariats) 232.967 37,6 % 17,5 % 

Petites empreses (10-49 assalariats) 23.903 31,5 % 19,2 % 

Mitjanes empreses (50-249 assalariats) 4.366 5,8% 21,2 % 

TOTAL Pimes 619.039 99,8 % 18,4 % 

TOTAL Empreses 620.031 100,0% 18,4% 
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Per la seva distribució geogràfica dividida per província, les Pimes a Catalunya es distribueixen 

de la següent manera:  

Gràfic 1. Pimes a Catalunya per província. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

 

La província amb un major número de Pimes és 

Barcelona, on es troben el 75,8% del total de la 

comunitat autònoma. 

Li segueix Girona amb un 10,2%; seguit de 

Tarragona amb un 8,6% i per últim Lleida amb un 

5,4% del total.  

De manera específica per a cada província i en 

funció del tamany de les Pimes en cadascuna 

d’elles, veiem les següents dades:  

 

Gràfic 2. Pimes per província i tamany. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S’escull la categoria empresarial de Pime ja que és la que més representa el teixit empresarial 

en quant a volum d’empreses existents i per què, a nivell d’impacte de la crisi provocada per la 

COVID-19, és la que ha patit en conseqüència, un major volum de pèrdues.  

A partir dels resultats del IV informe de la situació econòmica i laboral de la PIME Catalana 

elaborat per FePime4 i Foment del Treball Nacional5 i presentat el mes de novembre de 2020, en 

el tercer trimestre de 2020 el 71% dels establiments empresarials a Catalunya (Pimes) es van 

veure afectats per la crisi sanitària, veient reduïts els seus ingressos en una mitjana de -35,2% i 

amb un impacte en l’ocupació que va afectar al 37,9% que van haver de reduir les seves plantilles 

de treballadors.  

La crisi de la COVID-19 va agafar a la majoria de les empreses en processos de transformació 

digital i adaptació de la comunicació social poc preparades. Moltes d’elles no havien ni tan sols 

 
4 Disponible a http://www.fepime.cat/es/  
5 Disponible a https://www.foment.com/es/  

http://www.fepime.cat/es/
https://www.foment.com/es/
http://www.fepime.cat/es/
https://www.foment.com/es/


Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 14 de 53 

 

plantejat canvis en com es gestionaven accions de venda digital, teletreball o presència online 

del negoci.  

A nivell estatal, l’Índex DESI (The Digital Economy and Society Index6 ) que mesura els països 

de la Unió Europea en base a 5 indicadors: serveis públics digitals, connectivitat, capital humà, 

integració amb la tecnologia digital i ús dels serveis d’internet; situa a Espanya en la posició 11 

a nivell global dels indicadors. Aquestes dades son d’abans de la pandèmia: 

Imatge 8. Índex de l’economia i la societat digital (DESI). European Comission (2020).  

 

A partir de la segona quinzena del mes de març de 2020, moment en que s’inicia l’estat d’alarma 

i per conseqüència el confinament total de la població, es posa de manifest la necessitat de 

digitalització que fins al moment no tenien un gran nombre d’empreses (tampoc centres 

educatius, administració o persones a nivell individual).  

No obstant, pel que fa a Catalunya, val a dir que el propi Govern de la Generalitat de Catalunya, 

ja disposava abans de la COVID-19, d’estratègies d’impuls a la digitalització per a Pimes a través 

de l’estratègia SmartCatalonia7 que es llançar a l’any 2014 i que malgrat la gran ajuda que això 

suposava sobre les petites i mitjanes empreses, solament s’han acollit 1960 empreses des de 

llavors.  

És un número significatiu d’empreses que han volgut treballar des del principi en noves 

tecnologies aplicades al desenvolupament del negoci, però encara és un nombre petit en relació 

a la totalitat i tenint en compte la necessitat inherent d’incorporar processos digitals i comunicació 

social per tal de ser competitius al mercat.  

A partir d’aquí, i ja em plena etapa de pandèmia, novament a l’informe presentat per FePime 

s’exposa que el tercer trimestre de 2020, el 35,5% dels establiment a Catalunya van accelerar 

els seus processos de digitalització. D’aquests, el 23% correspon a empreses amb menys de 10 

ocupats, el 31% en micro empreses i el 46% amb més de 50 ocupats.  

Val a dir que la totalitat dels esforços d’aquestes empreses (el 92,4%) es va dedicar 

prioritàriament a la implementació del teletreball i no pas a la digitalització de la seva comunicació 

social, imatge de marca online o posicionament a Internet. Per contra, molt poques d’elles van 

dedicar esforços i per tant, pressupost a la introducció del negoci en un comerç electrònic o en 

la creació d’una  nova línia de negoci en línia en paral·lel amb el negoci tradicional. Com a dada 

a ressaltar també en aquest sentit, el sector que menys va implementar elements de comerç 

electrònic o negoci en línia va ser el sector de la construcció, que alhora va ser el primer en 

implementar o incrementar el teletreball.  

 

 
6 Disponible a https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi  
7 SmartCatalonia, estrategia del Govern de la Generalitat de Catalunya alineada amb l’estratègia Europa 2020 de la CE 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
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Imatge 9. Àmbits de l’acceleració de la transformació digital per la COVID-19. Fepime (novembre 2020). 

 

 

 

 

 

 

Degut a la situació d’emergència el teletreball era una acció urgent en les empreses ja que fins 

l’arribada de la pandèmia a Catalunya menys del 4% de la població ocupada treballava des de 

casa, segons les dades de l’INE del 2019. Al conjunt de tot l’Estat, al 2019 els treballadors que 

teletreballaven de manera diària o més de la meitat dels dies era del 4,3%; i els que ho feien 

ocasionalment solament el 3,2%. Pel que pràcticament cap empresa tenia plans i/o polítiques de 

teletreball implementades i poques l’estaven començant a definir.  

Geogràficament, Catalunya era una de les comunitats autònomes que menys teletreball feia en 

relació al conjunt de l’Estat; sent la principal el Principat d’Astúries amb un 6,6% de manera 

ordinària i Ceuta amb un 6,6% de manera ocasional.  

Imatge 10. Percentatge d’ocupats fent teletreball a Espanya. INE (2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, i en aquest cas si vinculat amb els medis socials, va haver un increment del 

33,9% en l’ús d’aquests tipus de canals online. A nivell de presència amb pàgina web, més del 

70% de les petites i mitjanes empreses hi son presents, però solament el 28% de les micro 

empreses.  

Com exposàvem anteriorment, la principal prioritat en inversió de digitalització ha estat el 

teletreball, mesura bàsica per poder seguir en el mercat i evitar una major pèrdua econòmica 

durant la pandèmia.  

Les accions de màrqueting digital han estat la segona opció en la que la majoria de Pimes de 

tots els sectors han establert com a prioritària, entenent aquest aspecte com accions enfocades, 

en major part, a les xarxes socials.  

 

5.1.2 La comunicació i el màrqueting social 
 

Analitzem el concepte de màrqueting digital enfocat, sobre tot, a l’aspecte relacionat amb les 

xarxes socials i per tant, a una de les altres parts que composen aquest estudi, la comunicació 

social.  
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La comunicació és en si el procés de transmissió d’informació entre un emissor i un receptor. Es 

torna social quan hi ha quelcom més que una relació d’enviar i rebre un missatge, sinó que també 

intervé la socialització de les persones que intervenen en aquest procés.  

Durant dècades aquesta comunicació social emmarcada en termes de publicitat i/o màrqueting 

quedava limitada a canals com la televisió, la ràdio o els mitjans impresos com diaris i revistes. 

D’ençà de la popularització d’Internet i de la inclusió de les xarxes socials, la comunicació social 

empren un nou significat vinculat a la transmissió de la informació en canals socials digitals com 

les xarxes.  

Aquests mitjans o canals socials es caracteritzen per la seva immediatesa, la interactivitat, 

l’audiència i els costos, l’edició del contingut i l’aprofitament de la intel·ligència col·lectiva (Ibañez 

San Millán, 2014). Per tant, en aquest sentit, es converteixen en una eina important per a les 

empreses a fi de captar clients, generar comunitat, detectar necessitats o bé gestionar la 

comunicació de manera més efectiva i personalitzada. 

A Espanya, de manera comercial s’inicia amb MySpace, Linkedin i Xing, fent-se popular al 2004 

amb l’arribada de Facebook, que s’ha convertit en una eina per parlar d’experiència d’usuari i de 

la comunicació entre ells (Guillen, 2020).  

Per tant, a nivell de comunicació social emmarcat en aquest estudi treballarem en aquelles 

accions i presència digital que tenen les Pimes a nivell de xarxes socials com a canal de 

comunicació. De fet, en els darrers anys, les xarxes socials han transformat la manera en com 

les empreses es comuniquen amb els seus clients, com emeten els missatges i els personalitzen 

en funció del públic objectiu i com aquests son rebuts, interioritzats i convertits (o no) en una 

conversió d’objectiu de màrqueting.  

Les Pimes normalment han tingut sempre una relació molt més estreta amb els seus clients, 

relació que no pasa generalment a les grans empreses i això, en ocasions pot provocar que no 

s’estigui alerta sobre els nous canals de comunicació que van sorgint i els canvis d’hàbits dels 

propis consumidors. Els clients fidels és probable que no abandonin una empresa per no estar 

present a una xarxa social, però cal tenir en compte aquests canals per poder fer-ne captació de 

nous i inclús, per fidelitzar els que ja tenim a través d’accions més socials. De fet, a més, segon 

Castellò (2010) el cost per treballar amb xarxes socials és summament reduït, pel que amb una 

mínima inversió es poden aconseguir resultats òptims. A més les avantatges que ofereixen son 

moltes i per tant, les Pimes sense les eines i canals de la societat de la informació no podrien 

plantejar-se competir en un mercat global i social com el que tenim actualment, i més tenint en 

compte, les restriccions que la crisi sanitària ha obligat a implementar.  

A banda de la comunicació i la informació que podem generar a través de les xarxes socials amb 

la comunitat és també un espai per llançar promocions, per generar escolta activa del mercat i 

per obtenir dades que ajudin a la Pime a mesurar les seves estratègies i accions. També a 

conèixer les migracions dels usuaris entre canals i els canvis de prioritats en compres, en 

productes i en necessitats.  

Un dels punts clau en aquest estudi és que la situació que emmarca la raó del treball és nova i 

per tant no disposem d’històric. És a dir, en cap altra moment de la història s’ha donat una 

pandèmia alhora que el mercat disposava de tecnologia i canals de comunicació social. Això vol 

dir, que no podem partir de cap base anterior ni de com s’ha gestionat en un altre moment perquè 

aquest no existeix.  

Les empreses que no estan presents o no han incorporat els canals socials a les seves 

estratègies han de replantejar les seves accions de comunicació; i els usuaris menys digitalitzats 

han de començar a indagar en les diferents opcions que els hi ofereix Internet.  

De fet, així ho recull l’Informe ‘Sociedad Digital en España 2019’ realitzat per la Fundación 

Telefonica on s’afirma la necessària acceleració de la digitalització sobre tot a les Pimes i els 

autònoms, però alhora també, una major formació digital dels consumidors. Segons el mateix 
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estudi i centrat a la comunitat autònoma de Catalunya, la presència de micro empreses (les 

Pimes menys actives a nivell digital) a internet compta amb una pàgina web i participen en part 

en mitjans socials, però al 2019 van patir un retrocés respecte als anys anteriors. És a dir, el punt 

de partida d’aquest estudi ve marcat per una manca d’ús continu de presència digital o una 

deixadesa per part d’aquestes empreses en l’ús de canals digitals però per contra, amb un 

augment de la participació dels usuaris en xarxes socials i amb major necessitat d’interacció i 

participació amb les empreses i les administracions.  

Així doncs, la base de la qual partir l’estudi és sobre aquesta situació que tenien les Pimes al 

2019 pel que fa a l’ús dels canals socials, els recursos que hi destinaven, els objectius que volien 

aconseguir amb ells o per contra, i la no implicació ni digitalització de les seves estratègies de 

màrqueting i comunicació social.  

A nivell de dades amb les que començar a treballar podem diferenciar aquelles que procedeixen 

de fonts primàries i les que procedeixen de fonts secundàries. En el primer cas ens basem en 

les diferents tècniques de recollida de dades i que permeten conèixer tant la situació que tenien 

al 2019, com l’actuació que van fer enfront de la situació d’alarma. En el segon cas, i a partir de 

diferents estudis, anàlisi i informes d’entitats, associacions i administracions, conèixer la situació 

general, no solament de les Pimes sinó dels hàbits de consum de mitjans socials dels propis 

usuaris i consumidors. Aquestes dades ens ajuden a valorar la situació des dels dos punts de 

vista: empresa i usuari, és a dir, emissor i receptor.   

Tenint en compte algunes d’aquests fonts secundàries, l’associació IABSpain que cada any 

publica l’informe d’estat de les xarxes socials a Espanya, plasma en la seva darrera edició del 

2020 un increment pràcticament de l´ús de quasi totes les xarxes socials respecte al 2019, el fet 

que es relaciona amb l’augment d’internautes.  

Pel que fa al seguiment que fan els usuaris a títol individual de les marques a les xarxes socials, 

enguany ha disminuït però per contra, ha augmentat el nivell de confiança sobre les que hi son 

presents. Aquesta disminució, en certa manera, es deu a la poca implicació que tenen les 

marques amb els seus canals socials, repetint continguts igual a totes, fent poca o nul·la 

interacció amb els usuaris o bé, deixant de publicar contingut per molt temps i de manera 

continuada. El compromís de les marques amb les xarxes socials baixa mentre que la confiança 

dels usuaris sobre les marques que son actives augmenta.  

Pel que fa a l’interès que tenen els usuaris sobre la presència de les marques a canals socials, 

incrementa la opció de poder rebre un servei d’atenció al client i augmenta també el poder 

comprar a partir de la conversa generada al medi social.  

Imatge 11. Interès dels usuaris sobre la presència de les marques a les xarxes socials. IAB Spain (juny 2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’aquestes dades es desprenen dos elements importants que ens ajudaran a respondre les 

preguntes abans plantejades.  
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- El medi social (en especial les xarxes socials) es converteix en un canal directe per a 

realitzar accions d’atenció al client, tant a la pre venda com a la post venda. Això vol dir 

que les empreses amb model de negoci B2B poden també ser presents en aquests 

canals per afavorir el contacte amb els seus clients i prospectes.  

 

- L’usuari ha madurat digitalment i s’ha tornat més interactiu, el que fa que a les xarxes 

socials la seva participació vagi més enllà del seguiment o l’agradament i que es puguin 

establir relacions amb usuaris desconeguts i fer-los entrar a l’embut de conversió de 

vendes (o sales funnel). És una oportunitat per a les empreses, sobretot per les Pimes 

amb menys recursos ja que facilita el contacte amb els prospectes i es pot prescindir o 

rebaixar el cost de la part distribuïdora o intermediària.  

 

5.1.3 La comarca del Maresme 
 

El marc geogràfic està sobretot relacionat amb la proximitat i el coneixement previ del territori. 

No obstant, a nivell estatal, cal remarcar que la comunitat autònoma de Catalunya és la que té 

major volum de Pimes a tot el territori espanyol, amb un 18,5%8 de totes les Pimes espanyoles, 

i que representen més de 600.000 empreses, les quals el 75% estan localitzades a Barcelona.  

No obstant, centrat a la comarca del Maresme és molt representativa aquesta dada, ja que el 

99,79% de les empreses registrades al territori son Pimes (entre 1 i 250 treballadors) tal i com es 

mostra a les dades recollides per la Cambra de Comerç del Maresme el mes de novembre de 

2020 i un total de 11.648 (no es tenen en compte les empreses gran de més de 251 treballadors). 

Taula 2. Informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball del Maresme. Cambra de Comerç del Maresme 

(3r trimestre de 2020) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val a dir que aquesta xifra de 11.648 empreses és menor que el quart trimestre de 2019 que era 

de 12.365 empreses9, classificades en 40 del sector de l’agricultura, 1.434 del sector de la 

indústria, 1.282 del sector de la construcció  9.609 del sector dels serveis. Aquest total seguia 

representant pràcticament la totalitat d’empreses a la comarca, que en aquest mateix període es 

situava en un total de 12.386 empreses. 

Una altra dada interessant a nivell d’avaluació del nombre de Pimes ubicades a la comarca del 

Maresme, és l’evolució del número d’aquestes.  

 
8 Font de dades: Mapa de la Pyme Española y ayudas por comunidades (Vodafone España) 
9 Font de dades: Observatori de Desenvolupament Local del Maresme 
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Malgrat que des de finals de l’any 2019 a inicis del primer trimestre del 2020, el número de Pimes 

a anat a la baixa, val a dir que durant el 2020, aquest número s’ha anat incrementant trimestre a 

trimestre (les dades corresponents al quart trimestre del 2020 encara no estan disponibles). 

 

Gràfic 3. Evolució del número de Pimes al Maresme durant el 2019. Elaboració pròpia a partir de dades de 

l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

Gràfic 4. Evolució del número de Pimes al Maresme durant el 2020 (del 1r al 3r trimestre). Elaboració pròpia a 

partir de dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tal i com es pot veure en les anteriors gràfiques, a mesura que ha anat passant l’any 2020, tots 

els sectors representats han crescut en número d’empreses i malgrat encara no arriba al número 

del tancament de l’any 2019, és positiva l’evolució. No obstant, cal que recordem que malgrat el 

número d’empreses és major, la facturació de les mateixes és menor com s’indicava a l’apartat 

4.1 d’aquest estudi.  
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5.1.4 L’arribada de la crisi de la COVID-19 

 

El 14 de març de 2020 el Gobierno de España decreta l’estat d’alarma10 per fer front a l’expansió 

del coronavirus i comença un període de confinament que s’allarga més enllà dels tres mesos en 

total, fins que el 28 d’abril es presenta el pla de desescalada11 que va fins al mes de juny.  

Durant aquest tres mesos inicials d’estat d’alarma, les Pimes van ser les primeres i més 

afectades, havent de reduir en alguns casos la seva plantilla i en d’altres arribant al tancament 

total dels seus negocis.  

Durant les primeres setmanes, l’Observatori de la pime de PIMEC12 (Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya) va començar a realitzar un seguit d’enquestes per mesurar l’impacte de la COVID-19 

sobre les Pimes. El 10 de juny presentava en el seu cinquè baròmetre uns resultats que deien 

que a Catalunya, les Pimes havien presentat un total de 97.926 expedients de regulació temporal 

d’ocupació (ERTO), xifra que afectava a 723.900 treballadors. En el cas de la comarca del 

Maresme, el percentatge d’ERTO arribava al 5,3%, sent la penúltima de tota la demarcació de 

Barcelona i per tant, mantenint la majoria d’empreses en actiu sense ajustos de personal.  

El passat 11 de desembre de 2020, Pimec torna a presentar el seu informe d’impacte on s’afirma 

que malgrat que el nivell d’activitat de les Pimes segueix sent baix, s’observa una millora en 

relació als mesos anteriors (no obstant, menor al mateix període de l’any 2019).  

Per tant, malgrat que la situació encara és crítica per a molts sectors, hi ha una clara evolució 

positiva respecte al nivell d’activitat. En conseqüència, Pimec publica el següent gràfic on podem 

veure que a l’inici (dades del 4 d’abril de 2020) un 46,5% no tenia activitat empresarial, mentre 

que al darrer informe (dades del 3 de desembre de 2020), més del 60% de les empreses tenien 

una activitat superior al 50%. Cal no oblidar que les primeres dades recollides es corresponien 

amb un estat de confinament total, pel que moltes de les empreses van estar obligades a tancar 

sense altra opció.  

 

Gràfic 5. Nivell d’activitat de les Pimes. Pimec (2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Disponible a https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx  
11 Disponible a https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-
consejo_ministros.aspx  
12 Disponible a https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori  

https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/14032020_alarma.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx
https://www.pimec.org/ca/institucio/observatori
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Seguint amb el mateix estudi de Pimec, s’afirma a partir del 66,8% que el principal problema del 

negoci arrel de la COVID-19 és la caiguda de les comandes / vendes, pel que moltes d’elles han 

de recórrer a plantejar un possible tancament de cara al 2021, sobretot aquelles de menor 

grandària.  

De fet, el Centro Comercial Internacional (ICT)13, afirma a través d’una consulta realitzada a 

Pymes a nivell internacional, que el 25% de les micro empreses s’arrisquen a tancar el seu negoci 

en els propers tres mesos i un altre 20% dintre de 6. A nivell espanyol, aquesta enquesta va ser 

duta a terme per CEPYME14 on va concloure que el 67% de les Pimes considera les seves 

expectatives de negoci com a dolentes o molt dolentes.  

Del mateix estudi de CEPYME es desprèn una dada interessant malgrat que encara poc 

significativa sobre les mesures que estan portant a terme les Pimes per afrontar la situació 

provocada per el coronavirus. La majoria d’elles (un 48,04%) se centren en el teletreball, i un 

modest 5,44% afirma fer inversió en tecnologia.  

Per altra banda però relacionat amb aquesta darrera dada, la Red Española del Pacto Mundial15 

ha identificat quins son els tres reptes claus als que s’han d’enfrontar les Pimes vers a la 

pandèmia:  

- Adaptar-se a la nova situació en allò relacionat a les mesures de seguretat, les modalitats 

de teletreball i en generar models de negoci més sostenibles.  

 

- Potenciar la digitalització per tal de reduir desplaçaments fent tasques al núvol, fomentar 

la flexibilitat i la conciliació amb el teletreball i adoptar noves maneres de fer.  

 

- Aprofitar les noves tendències del mercat per generar nous productes o potenciar noves 

cadenes de valor empresarial, així com millorar les capacitats adquirides durant la crisi.  

El primer dels reptes és el que més ràpidament s’ha començat a aplicar a nivell empresarial, ja 

que és el que necessiten per seguir estant presents al mercat i poder oferir els seus productes i 

serveis de manera segura i continua. No obstant, el teletreball és una assignatura que encara 

moltes empreses han de regular i que les administracions també han d’ajudar a oferir aquest 

tipus de modalitat laboral. De fet, en aquest sentit, i amb l’objectiu d’establir un marc general 

sobre les condicions laborals dels teletreballadors, el Gobierno de España va publicar el Reial 

Decret-llei 28/202016, de 22 de setembre, de treball a distància per orientar els àmbits i les 

necessitats que han de marcar el teletreball a les empreses. També en termes de mesures de 

seguretat, les empreses han d’actualitzar i adaptar els seus sistemes i així es recull a la darrera 

modificació del 27 de gener de 2021 del Codi de Prevenció de Riscos Laborals17 que també 

publica el Gobierno de España.  

El segon repte està en part lligat amb el primer, ja que es basa en posar eines i recursos per 

complir-lo. Les empreses han de treballar per donar les condicions òptimes als treballadors que 

teletreballen i oferir les eines necessàries per desenvolupar correctament les tasques associades 

al seu lloc de treball. També cal una conscienciació de la necessitat d’establir horaris i conciliació 

familiar, ja que el fet d’estar treballant a casa no impliqui descuidar la vida personal, familiar i 

privada de cadascú.  

Per últim, el tercer repte està lligat amb l’adaptació de les empreses a aquesta “nova realitat” 

redefinida actualment, i a objectius de canvi i creixement en funció del mercat, dels hàbits de 

consum de les persones i les famílies i de la professionalització dels treballadors en termes d’ús 

d’eines digitals i tecnològiques.  

 
13 International Trade Centre https://www.intracen.org/  
14Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa https://www.cepyme.es/  
15 Disponible a https://www.pactomundial.org/  
16 Disponible a https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/22/28  
17 Disponible a https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=37&modo=2&nota=0  

https://www.intracen.org/
https://www.cepyme.es/
https://www.pactomundial.org/
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/09/22/28
https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=37&modo=2&nota=0
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En aquest cas i englobant tots tres reptes, també es posa de manifest més, la necessitat d’aplicar 

a les empreses valors dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) i l’Agenda 2030 de 

les Nacions Unides, tal com els relacionats amb el treball decent i creixement econòmica (objectiu 

número 8), la construcció d’infraestructures resilients que promoguin la industrialització 

sostenible i fomentin la innovació (objectiu número 9), l’assoliment que les ciutats siguin més 

inclusives, segures, resilients i sostenibles (objectiu número 11) i el de garantir modalitats de 

consum i producció sostenibles (objectiu número 12).  

 

5.2 Tècnica de recollida de dades: L’enquesta 
 

Les enquestes s’han dut a terme telemàticament a través d’un formulari online creat amb Google 

Forms per tal d’arribar a més persones de manera ràpida. Aquesta enquesta també s’ha fet 

arribar a les principals entitats i associacions empresarials comarcals amb l’objectiu de que la 

poguessin distribuir entre els seus membres i així ampliar la mostra.  

Per altra banda, també s’ha publicitat a les xarxes socials pròpies incitant a la participació i fent-

la també arribar als mitjans de comunicació comarcals (televisió, ràdio i revistes locals).  

L’enquesta s’ha començat a difondre el dilluns 21 de desembre i es recullen respostes durant tot 

el mes de desembre i part del mes de gener. Es pot participar a través del següent enllaç 

personalitzat https://bit.ly/EnquestaPimes  

L’estructura de l’enquesta està dividida en diferents seccions segons el tipus de dades que es 

demana a l’enquestat.  

- Secció 1 Introducció: presentació de l’enquesta i justificació de la mateixa.  

 

- Secció 2 Dades d’orientació: preguntes relacionades amb l’estructura, ubicació i 

grandària del negoci per tal d’ubicar les Pimes participants. 

 

- Secció 3 Dades d’organització abans de la COVID-19: preguntes relacionades amb la 

situació de l’empresa abans de la pandèmia respecte a la comunicació i el màrqueting.  

 

- Secció 4 Dades de reacció amb la COVID-19: preguntes relacionades amb la reacció del 

negoci davant l’estat d’alarma i la posterior “nova realitat” que s’ha viscut.  

 

- Secció 5 Dades de plantejament pel 2021: preguntes relacionades a la previsió per l’any 

2021 en temes relacionats amb la comunicació i el màrqueting de cada negoci.  

Les respostes de totes les seccions pretenen contestar les preguntes formulades a l’inici d’aquest 

estudi i que permetran validar o no la hipòtesi de la recerca.  

El tamany de la mostra que s’ha treballat és de 52 enquestes, fruit de: 

- Tamany de l’univers = 11.648 

- Marge d’error = ±10 

- Nivell de confiança = 85% 

La configuració de l’enquesta inclou alguns requisits a nivell tècnic: 

- Es distribueix en 5 seccions com es comentava anteriorment i per tant, a l’execució 

l’enquestat ho veu en aquestes seccions separades individualment.  

 

- S’inclou la barra de progrés per tal que l’enquestat sàpiga en tot moment quant li falta 

per finalitzar l’enquesta.  

 

https://bit.ly/EnquestaPimes
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- No es recullen dades personals de connexió, ni es registren les adreces electròniques 

per tal de facilitar l’anonimat de l’enquestat.  

 

- Un cop finalitzada, l’enquestat rep un missatge de confirmació de registre de la seva 

resposta i un missatge d’agraïment per la participació.  

 

- Tots els participants son propietaris o treballadors d’una Pime ubicada a la comarca del 

Maresme. 

 

 

      Imatge 12. Presentació de l’enquesta. Elaboració pròpia amb Google Forms (2020).  

La recollida de les respostes es fa 

inicialment de manera automàtica des 

de la pròpia enquesta, ja que Google 

Forms té aquesta opció activada.  

A partir d’aquí, revisem tota la 

informació per tal d’extraure la més 

rellevant i que ajudi a contestar les 

preguntes inicials del treball. Les dades 

de la secció 2 corresponent a la 

orientació serveixen per classificar el 

tipus de Pimes que ha participat i així 

dimensionar bé les conclusions.  

Les dades de les seccions 3 i 4 ens 

serveixen per validar o no la hipòtesis 

ja que son les referents a les reaccions 

durant els moments inicials de pandèmia.  

I per últim, les dades de la secció 5 serveixen per estructurar una orientació de com han o haurien 

d’actuar les Pimes els propers mesos en que encara es conviurà amb aquesta situació.  

 

 

5.2.1 Anàlisi i interpretació dels resultats 
 

De les respostes recollides, el 78,8% dels participants son micro empreses, és a dir, tenen entre 

1 i 10 treballadors. Una dada representativa ja que el 87,82% de les Pimes ubicades a la comarca 

del Maresme son micro empreses. El 17,3% dels enquestats son petites empreses (entre 11 i 50 

treballadors) que representen el 10,33% de la comarca i el 3,8% son mitjanes empreses (de 51 

a 250 treballadors) que representen l’1,85% del territori estudiat. Dels enquestats també cal 

destacar que el 80,8% pertanyen al sector ‘Serveis’, també una dada representativa, ja que el 

69,37% de les Pimes del territori son d’aquesta àrea professional.  

Entrant ja a veure els resultats més temàtics, el 42,3% gestionava la seva comunicació i 

màrqueting abans de l’arribada de la COVID-19 de manera interna, malgrat que sense cap tipus 

d’estratègia ni un equip creat específicament a aquesta tasca. De fet, el 65,4% confirmen que no 

tenien cap tipus de pla de màrqueting o de full de ruta estratègic de comunicació per l’any 2020, 

el que recolza la dada anterior.  

Per contra, un 28,8% confirma que tenen un departament intern que gestiona les tasques de 

comunicació i màrqueting, el que s’avala amb el 34,6% que si tenien el pla de màrqueting fet.  



Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 24 de 53 

 

Cal destacar l’11,5% que no feia cap acció ni tenia cap plantejament comunicatiu però que 

algunes vegades feien publicitat a la ràdio local i un altre 1,9% que feien publicitat física (revistes 

i mitjans impresos) o accions d’emailing als clients, per tant de fidelització i no de captació.  

Altres dades relacionades amb la situació d’aquestes Pimes abans de l’arribada de la COVID-19 

i que s’extreuen de les respostes rebudes son: 

- El 72,5% ja tenia pàgina web i el 27,5% no la tenia ni tenia cap plantejament de tenir-la.  

- El 82,7% estava present a les xarxes socials, el 15,4% no hi era i un 1,9% estava 

preparant la obertura dels seus perfils.  

- De les xarxes socials que més utilitzen aquestes Pimes, cal destacar sobretot Facebook 

(73,1%) i Instagram (73,1%). En menor mesura Linkedin (36,5%), Twitter (34,6%),  

Youtube (21,1%) i Pinterest (5,8%).   

Gràfic 6. Xarxes socials on son presents les Pimes del Maresme. Elaboració pròpia a partir de resultats 

 

A la pregunta anterior s’ha inclòs la xarxa 21 Buttons18 ja que està relacionada amb la moda i la 

indústria tèxtil és una de les més representatives a la comarca del Maresme.  

 

Imatge 13. Descàrregues mensuals mundials 

de Tik Tok (2020). Statista i ABC 

També s’ha inclòs Tik Tok19, perquè 

malgrat abans de la pandèmia tenia un 

valor residual per les empreses i per la 

majoria de la població adulta, durant 

l’època de confinament va créixer molt, 

situant-se com l’aplicació més 

descarregada durant el mes de març 

amb 76 milions de baixades mensuals 

mundials. 

 

A l’estudi de descàrregues d’aplicacions a Espanya fet per Statista i AirNow entre l’1 de gener i 

el 8 de desembre de 2020, Tik Tok va ser la que comptava amb major número de descarregues 

arribant als 8,4 milions.  

 

 
18 21 Buttons, the fashion social network. Disponible a https://www.21buttons.com/  
19 Tik Tok. Disponible a https://www.tiktok.com/  

https://www.21buttons.com/
https://www.tiktok.com/
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Imatge 14. Descàrregues d’apps a Espanya (2020). Statista i AirNow. 

Per aquest motiu s’ha tingut en compte a l’enquesta, ja que 

s’obria un nou canal de comunicació social digital per a les 

empreses degut a l’increment d’usuaris durant el confinament 

i fins al final de l’any 2020.  

No obstant, abans del confinament l’ús per part de les 

empreses, i en aquest cas, de les Pimes, era molt poc 

rellevant.  

A partir del 14 de març de 2020 i amb l’arribada de la 

pandèmia i en conseqüència l’estat d’alarma i posterior 

confinament estatal, l’enquesta deriva les següents 

preguntes a les reaccions d’aquestes empreses davant la 

situació.  

Del total del enquestats, el 46,2% no va tancar el seu negoci, mentre que el 26,9% ho va fer 

parcialment i el 26,9% va haver d’abaixar la persiana completament.  

Cal recordar que com mostrava l’informe de l’Observatori de la pime de Pimec, la comarca del 

Maresme va ser de les que menys ERTO va generar (un 5,3%) de tota la demarcació de 

Barcelona.  

Fruit d’aquesta dada es pot entendre que la majoria d’empreses seguissin amb les seves 

estratègies de negoci, ja que el 63,5% afirma que no ha incorporat cap canal de comunicació des 

de l’inici de la pandèmia.  

Dels que si que ho han fet, destaca un 23,1% amb la implementació d’eines de missatgeria com 

Whatsapp o similar, el 7,7% amb perfils a les xarxes socials i un 5,8% amb botigues online.  

El 0,0% ha implementat una pàgina web al seu negoci, per tant, es confirma que el 27,5% que 

afirmava anteriorment no tenir pàgina web, no l’ha creat en aquest període.  

 

Gràfic 7. Pressupost en comunicació i màrqueting. Elaboració pròpia a partir de resultats 

Pel que fa a la inversió que fan 

les Pimes en comunicació i 

màrqueting, el 23,1% declara 

que ha creat o augmentat el seu 

pressupost per invertir-ho en 

publicitat digital en canals com 

Google ads o publicitat a les 

xarxes socials. Per contra, el 

46,2% respon negativament a 

aquesta pregunta, pel que ni ha 

generat ni ha augmentat el 

pressupost dedicat a aquestes tasques. Un 7,7% declara que crea o augmenta la partida per 

generar més continguts per a les xarxes socials, dada que a la següent pregunta es confirma ja 

que és el canvi que més han implementat les Pimes a partir del confinament.  

Per últim, el bloc de preguntes relacionades amb els plantejament i previsions per l’any 2021 on 

encara hi ha incerteses de com evolucionarà la pandèmia. No obstant, el 53,8% afirma que no 

ha fet cap pla de màrqueting per a aquest any ni tampoc un full de ruta a seguir. El 38,5% si que 

declara haver-lo fet, un 3,8% està fent-lo en el moment de respondre l’enquesta, i un 1,9% encara 

no l’ha fet i ha de pensar si el farà o no.  

A la pregunta sobre com gestionaran la comunicació durant el 2021 i el plantejament que han fet 

i molt enllaçada a l’anterior pregunta, el 34,6% no ha fet cap moviment ni reflexió. Un 11,5% es 
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planteja treballar amb més intensitat els perfils a les xarxes socials, un 1,9% invertirà en publicitat 

digital, un 36,5% desenvoluparà una estratègia específica i la resta seguirà treballant en els 

canals que ja solen utilitzar de manera rutinària.  

Per a portar a terme aquesta gestió, el 55,8% declara que plantejarà un partida pressupostaria 

dedicada a aquest efecte, mentre que el 42,3% no ho farà i un 1,9% seguirà amb la partida que 

dediquen cada any sense moure cap element. D’aquí també es desprèn que el 57,7% no tinguin 

previst contractar cap persona (ni interna ni externament) que els hi gestioni la comunicació i el 

màrqueting. El 5,8% tenen previst incorporar a una persona dins l’equip de l’empresa, un 11,5% 

preveuen incorporar una persona en contracte de pràctiques i el 25,0% preveuen acudir a una 

consultora externa que els ajudi amb la gestió.  

En darrera instància i en format obert, l’enquesta plantejava una pregunta sobre quina creien que 

seria l’acció de comunicació i màrqueting que podria ajudar més al negoci durant el 2021. 

Diverses son les respostes però la majoria es poden agrupar en dos grans blocs: (1) potenciar 

les xarxes socials, així com els continguts, assiduïtat de publicacions, proximitat i llenguatge més 

proper als usuaris i, (2) la publicitat digital tant a nivell de xarxes socials (Social Ads) com de 

publicitat en buscadors com Google (SEM).  

 

5.2.2 Conclusions dels resultats de l’enquesta 
 

Desprès de recollir les 52 respostes procedents de Pimes del Maresme i tenint en compte que el 

78,8% de les empreses participants son micro empreses, se’n deriven les següents conclusions 

parcials de l’estudi: 

- Les accions de màrqueting digital i comunicació social no estan estructurades sota plans 

estratègics o fulls de ruta planificats.  

- La pàgina web és el canal més utilitzat per tal de tenir presència a Internet i oferir un 

espai d’informació per als clients.  

- Les xarxes socials treballades son Facebook i Instagram que son les xarxes més 

populars a nivell de coneixement, tant per les empreses com per les persones.  

- El Maresme és una comarca que ha tingut un menor impacte negatiu sobre les seves 

empreses, tenint quasi un 50% d’elles que han pogut continuar la seva activitat amb 

normalitat. Això es relaciona amb el percentatge d’ERTOs fets que es correspon als 

territoris que menys han hagut d’efectuar.  

- L’anterior situació avala que quasi el 65% no hagin incorporat cap mesura extraordinària 

de comunicació ni de màrqueting i que els que ho han fet (poc mes del 20%) s’hagin 

centrat en eines de missatgeria.  

- La fidelitat dels clients, tot i que no està recollida en aquest estudi, podria ser una de les 

causes del manteniment actiu de les empreses i per tant, la justificació de no invertir en 

altres canals digitals.  

 

5.3 Tècnica de recollida de dades: L’entrevista 

 

La tècnica de l’entrevista la duem a terme per tal d’aprofundir en el tema de l’estudi parlant 

directament amb representants de Pimes del Maresme que puguin aportar més informació des 

d’una perspectiva més directa.  

El context de l’entrevista se centra a tota la comarca del Maresme per tal de representar la majoria 

dels municipis i no solament la comarca. També segmentem per diferents categories de sectors 

per veure diferents punts de vista i de vivència en el mercat.   

A partir del model proposat per Gillhman (2005), el guió de l’entrevista es basa en els següents: 



Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 27 de 53 

 

5.3.1 Identificació de tòpics i temàtiques 

 

Vincular els models comunicatius i de màrqueting que tenien les Pimes abans de l’estat d’alarma 

i que per tant, eren les seves maneres de vendre els seus productes; l’arribada de la crisi sanitària 

i les seves conseqüències i les reaccions i plantejaments per l’any 2021. Aquests tres elements 

es triangulen per tal de generar associacions i establir les preguntes de l’entrevista.  

A partir també de l’estudi de la narrativa procedent de les entitats empresarials, comercials i 

autonòmiques i d’altres informacions relacionades, detectem la necessitat de la digitalització de 

les Pimes per poder fer front a la situació. No solament a nivell de poder seguir venent i per tant 

sobreviure en el mercat, sinó també degut al canvi d’hàbits de consum i compra que es manifesta 

en part dels consumidors arrel de la situació de confinament i posteriors conseqüències.  

En un dels darrers estudis de PwC20, el Global Consumer Insights Survey 2020, s’expressa que 

malgrat el supermercat (en el cas de compres d’alimentació) segueix sent la opció predominant 

(66%), la pandèmia ha fet créixer les compres online (31%) i que a més, aquesta serà una opció 

a seguir quan s’acabin les mesures de distància social. Pel que fa a les compres de productes 

no alimentaris, ha disminuït un 51% de compres en botiga física, fent augmentar la compra online 

on es diferencia segons el dispositiu amb un increment de compra a través de l’ordinador de 45% 

i des del telèfon mòbil en un 35%. Al  mateix informe també es troba l’augment del 66% d’ús de 

les xarxes socials i el 72% d’ús en aplicacions de missatgeria, canals que els propis usuaris han 

utilitzat per conèixer la oferta i productes de les empreses i inclús per fer compres o comandes.  

Aquestes dades ens ajuden a comprendre que els consumidors han canviat (o s’han vist obligats 

a canviar) la seva manera de comprar i els seus hàbits pels impediments de fer-ho 

presencialment. I ens ajuden a plantejar les preguntes de l’entrevista per conèixer si les empreses 

han fet algun canvi a la seva comunicació social, canals i comercialització de productes i serveis 

arrel d’aquesta situació.  

Així doncs, a partir d’aquests grans temes que es plantegen, concretem els següents tòpics: 

- Dades sobre el tipus de negoci. 

- Situació 2019 respecte a la comunicació.  

- Reacció davant la crisi de la COVID-19. 

- Previsió i full de ruta pel 2021  

A partir d’aquests temes més concrets, el guió de l’entrevista es basa en diferenciar 3 seccions: 

a. Introducció: connexió inicial amb l’entrevistat i introducció del tema central de l’estudi. 

Serveix també per conèixer la informació relativa al seu negoci i situació actual.  

b. Dades de referència: serveix per conèixer la situació del seu negoci en els períodes 

anteriors a la pandèmia en allò relacionat amb la forma de comunicar, les estratègies 

que es duien a terme o no de màrqueting i els canals de venda que utilitzaven.  

c. Dades d’actuació: serveix per conèixer les reaccions davant la pandèmia, com es va 

actuar en cada fase de la desescalada i com es va fer front a noves maneres de 

comunicar i gestionar la relació amb la clientela. També ens serveix per indagar quines 

son les actuacions futures que tenen previst implementar i com ho portaran a terme.  

 

5.3.2 Altres fonts temàtiques 
 

Per completar els temes i generar les preguntes més adients per fer a l’entrevistat utilitzem la 

informació recopilada a l’anàlisi narrativa, de manera que ens permet tenir una base anterior de 

la situació abans de començar el diàleg.  

 
20 PwC (PricewaterhouseCoopers, S.L) https://www.pwc.es/  

https://www.pwc.es/
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També es fa un estudi visual de l’empresa a nivell online, és a dir, fem una recerca netnogràfica 

per veure si tenen pàgina web i com és, si estan presents a les xarxes socials i què comuniquen 

i altres elements comunicatius derivats de la recopilació d’informació digital. Així d’aquesta 

manera també podrem sol·licitar a l’entrevistat/da permís per poder avaluar de manera més 

concisa els seus canals socials a partir de la tècnica netnogràfica.  

 

5.3.3 Format de les preguntes i l’entrevista 

 

Seguint els punts anteriors, l’entrevista la dividim en 3 seccions: introducció, dades de referència 

i dades d’actuació, de manera que a l’entrevistat li sigui més fàcil seguir el fil de la conversa.  

Malgrat que l’entrevista inicialment s’havia de fer en format presencial, degut a la situació 

d’alarma i distanciament provocat per la COVID-19, la majoria d’entrevistes es realitzen en format 

de videotrucada. Les videotrucades es realitzen a través de la plataforma Zoom i son gravades 

amb el permís de l’entrevistat/da per poder extraure la informació posteriorment de manera 

detallada i sense perdre dades rellevants per a les conclusions.  

En algun cas, s’ha donat que l’entrevistat ha demanat poder contestar l’entrevista de manera 

escrita per temes d’incompatibilitat horària i aleshores s’ha fet a través de formulari online amb 

Google Forms i les preguntes amb caràcter de resposta oberta i sense límit de paraules. Alguns 

entrevistats han enviat les seves respostes en format d’arxiu d’audio i desprès han estat 

transcrites per poder analitzar el seu contingut.  

A continuació es mostren les preguntes finalment utilitzades i que serveixen de guió en el moment 

de la realització de l’entrevista. 

 

 
Entrevista: La comunicació social de les Pimes al Maresme durant la crisi de la COVID-
19. Continguts, temporalitat, canals i recursos.  
 

 

DADES DE L’ENTREVISTA 

 

Nom de l’entrevistador:  Empresa que representa:  

Nom de l’entrevistat:  Sector que representa:  

Data i hora:  Lloc:  

 

PREGUNTES PER A L’ENTREVISTA 

 

Preguntes d’Introducció 
P1.  A quina localitat del Maresme tens la teva empresa? 
P2. Quants treballadors tens a banda de tu mateix? 
P3.  Quina és la situació actual del teu negoci? (està tancat, amb ERTO...) 
  
Preguntes de dades de referència 
P1.  Parlem del 2019. Què feia la vostra empresa per comunicar-se amb els clients? 
P2.  A banda dels canals tradicionals, teníeu activa una pàgina web o una botiga online? 

Perquè si? O perquè no?  
P3.  Estàveu presents a les xarxes socials? Sota alguna estratègia o era residual? 
P4.  Quina opinió et mereixia llavors la comunicació social per a les empreses? 
P5.  Hi teníeu una partida pressupostària dedicada al màrqueting? I al màrqueting digital? 
P6. Qui es responsabilitzada d’aquestes tasques comercials i de comunicació? 
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P7.  Creus que ho fèieu bé? Els vostres clients utilitzaven aquests canals de manera 
prioritària per contactar amb vosaltres i per comprar?  

Preguntes de dades d’actuació 
P1. Recordes que et va passar pel cap aquell 13 de març quan va començar la realitat de 

la pandèmia?  
P2.  Quines accions vau prendre inicialment a nivell de comunicació? Perquè?  
P3. Com vau afrontar el confinament? 
P4. Heu engegat nous canals de comunicació i màrqueting arran de la COVID-19? 

Perquè? Que creus que pots aconseguir? 
P5.  Heu fet una partida de pressupost per màrqueting digital? O si en teníeu ja, l’heu 

augmentat?  
P6. Quina previsió teniu de cara al 2021 en temes de comunicació? Fareu un pla de 

màrqueting i un full de ruta o seguireu com ara? 
P7. Us heu plantejat contractar a algú en aquest sentit? És necessari? 
P8. Quina creus que serà l’acció de comunicació i màrqueting que pot ajudar més al teu 

negoci durant el proper any 2021? Perquè? 
Tancament 
P1. Vols fer alguna aportació més al respecte? 

 

 

NOTES ADDICIONALS 

 
 

 

 

5.3.4 Elecció dels entrevistats 

 

L’elecció final dels participants es fa a partir d’elaborar una llista manual de Pimes del Maresme 

amb les que mantenim alguna relació personal i/o professional per tal de facilitar la tasca ja que 

la situació actual limita les accions.   

De la llista inicial fem una selecció que inclogui representació territorial a banda de la capital de 

la comarca, i que representi també diferents sectors d’activitat.  

Les preguntes que finalment s’han fet servir son les exposades en el guió anterior, malgrat que 

en alguna d’elles han sorgit nous temes durant el diàleg a través d’altres temes que ha relacionat 

l’entrevistat i que poden donar per fer una nova bateria de preguntes.  

Per tant, desprès d’acotar la mostra inicial, els entrevistats son i tenen les següents 

característiques: 

Taula 3. Llista d’entrevistats i entrevistades. Elaboració pròpia.  

Nom de l’entrevistat Empresa Sector Municipi 

Joan Pera Manufactures Arpe SL Tèxtil (indústria) Arenys de Munt 

Carlos Martínez Epinium TIC (indústria) Mataró 

Beatriz Otero G2 Visual Group  
Imatge i retolació  
(serveis) 

Vilassar de Dalt 

Anna de Quirós Cobertis Assegurances (serveis) Mataró 

Georgina Dalmau Milimetric Marketing SL Disseny web (serveis) St. Vicenç de Montalt 

Alfonso Grau Exclusivas Grau, SL Telecomunicacions Cabrera de Mar 

 

Analitzem els resultats a nivell general de cada una de les entrevistes per tal de comprendre i 

treballar en les conclusions d’aquesta tècnica de recollida de dades.  
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Entrevista 1. Joan Pera de Manufactures Arpe SL 

En Joan representa a una empresa tèxtil ubicada a Arenys de Munt que compta amb 25 

treballadors. L’empresa és familiar i està activa des de l’any 1965. Actualment treballen amb 

normalitat i no han tingut necessitat d’aplicar cap expedient de regulació temporal.  

Respecte al 2019 i com treballaven abans de la pandèmia en termes de comunicació social i 

màrqueting, en Joan ens explica que tenien presència a fires sectorials, feien anuncis a revistes 

especialitzades, campanyes de emailing amb enviaments de butlletins de noticies, i a nivell digital 

tenien presència amb una pàgina web, perfils a xarxes socials i accions de publicitat a través de 

la plataforma de Google Ads. La seva pàgina web la renovem periòdicament.  

No obstant, la majoria dels seus clients no es comuniquen amb ells a partir dels canals socials 

sinó que ho fan a través de telèfon o de correu electrònic. Encara i així, reconeix que tenen una 

certa estratègia de màrqueting que apliquen de manera regular, una persona responsable de les 

accions de màrqueting i una partida pressupostària definida, malgrat que no fan diferència entre 

la inversió que es dedica a accions digitals i a accions offline, sinó que tot queda sota el mateix 

pressupost del departament de màrqueting.  

Pel que fa a les preguntes d’actuació, en Joan recorda que a l’inici de l’estat d’alarma sabia que 

s’havien d’adaptar ràpidament per sobreviure i de les primeres coses que van fer és comunicar 

que restaven oberts i amb normalitat. Als pocs dies havien adaptat una part del seu negoci a fer 

mascaretes i així ho comunicaven. Això els va conduir a no necessitar fer cap ERTO ja que es 

van posicionar en una part del mercat que encara no estava coberta.  

A nivell de comunicació van potenciar els missatges i els continguts que feien als perfils de xarxes 

socials i van incorporar la missatgeria instantània a través de Whatsapp. Aquest darrer canal va 

ser utilitzat bé però actualment té un caràcter residual i els clients han tornar a utilitzar els canals 

clàssics que utilitzaven al 2019.  

El 2021 el veuen com un any de més inversió en el canal digital. Han augmentat la partida 

pressupostària i tenen l’objectiu d’enfortir la part digital i alliberar així pressupost que fins ara 

dedicaven de anuncis en canals analògic i assistència presencial a fires. De la mateixa manera 

han contractat personal professionalitzat en l’àrea de màrqueting ja que veuen el comerç 

electrònic com un canal que els hi pots facilitar la venda directa i sense intermediaris i per tant, 

han començat ja el seu desenvolupament.  

 

Entrevista 2. Carlos Martínez de Epinium 

En Carlos és el representat de l’empresa Epinium, un equip d’enginyers que treballen en un 

software per desenvolupar estratègies de vendes a la plataforma Amazon, des del 2015.  

Ell i els 20 treballadors que conformen l’empresa han seguit treballant amb regularitat durant la 

pandèmia i no han tingut la necessitat de realitzar cap expedient de regulació temporal.  

L’històric abans de la pandèmia respecte a la seva situació de comunicació social es situava en 

accions i presència a la xarxa social professional de Linkedin, on seguien una estratègia 

planificada. També treballaven realitzant accions de posicionament SEO i de publicitat en 

buscadors (tècniques SEM). Tota la comunicació es feia a través de canals digitals i no tenien 

cap presència a canals tradicionals o analògics. 

Amb l’arribada de la pandèmia, van pensar que seria una qüestió de pocs dies i desprès tot 

tornaria a la normalitat, així que van continuar amb la mateixa estratègia que tenien. No obstant, 

com el tipus de treball que fan s’adapta al teletreball, el mateix dia 13 de març ja van endur-se 

els ordinadors a casa i van implementar l’eina Discord21 per comunicar-se i organitzar-se.  

 
21 Discord. Disponible a https://discord.com/  

https://discord.com/
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Veient que la normalitat trigava en arribar van implementar dos nous canals de comunicació 

social: Youtube i Webinars. En el cas de Youtube ho van fer per mantenir comunicació amb els 

clients i que també han aprofitat per millorar el posicionament de la marca.  

Per implementar tots els canvis i en vista a un 2021 encara per descobrir, han ampliat molt el seu 

pressupost per tasques de màrqueting i tenen a una persona especialitzada gestionant-t’ho. Pel 

que fa a la pregunta oberta de l’acció clau per aquest any, en Carlos materialitza que l’èxit ha de 

venir pel conjunt de totes les accions que ja estan portant a terme i que a més, enguany, també 

han plasmat en un pla de màrqueting.  

 

Entrevista 3. Beatriz Otero de G2 Visual Group  

La Beatriz representa a una empresa de retolació i projectes de disseny juntament amb 8 

treballadors més. Actualment, l’empresa està oberta amb normalitat.  

Al 2019 els canals que feien servir per comunicar-se i comercialitzar la seva marca i serveis eren 

varis, des de xarxes socials (Facebook, Linkedin i Instagram), a pàgina web i campanyes d’email 

marketing.  

Malgrat que comenta que tenen una estratègia a seguir i una partida pressupostada per a portar-

la a terme, la persona que s’encarrega és un/a comercial i no pas una especialista del sector. 

Quan va arribar la pandèmia van haver de tancar el taller i fer un ERTO a tots els treballadors, 

que desprès, paulatinament van anar tornat als seus llocs de treball. Amb la situació d’alarma, 

van potenciar accions a Instagram i Facebook i activar campanyes de posicionament SEO i de 

publicitat en buscadors. Per a això, van augmentar la partida pressupostària dedicada a 

màrqueting, malgrat que no es plantegen contractar a cap professional del sector.  

Pel 2021 no tenen intenció de fer cap pla de màrqueting ni full de ruta, però si dedicar aquest 

augment d’inversió a campanyes de publicitat digital i posicionament, amb l’objectiu 

d’incrementar els contactes amb els clients.  

 

Entrevista 4. Anna de Quirós de Cobertis 

L’Anna és cofundadora de l’empresa i corredora d’assegurances. Tenen diverses oficines 

repartides per Catalunya i algunes delegacions a altres comunitats com Galicia o Madrid. Al 

Maresme, d’on és original l’empresa, es situa a la ciutat de Mataró amb 5 treballadors i on no han 

hagut de fer cap ERTO ni cap ajust de plantilla, treballant amb regularitat en format de teletreball.  

L’empresa de l’Anna abans de la pandèmia ja era una empresa preparada tecnològicament i 

comunicativament parlant. Realitzaven accions de comunicació externa amb els seus client, 

accions d’emailing, una pàgina web, una aplicació mòbil, presència a les xarxes socials 

actualitzada (Linkedin, Twitter i Facebook) i un emarket on comercialitzen diferents assegurances 

i serveis.  

Per a l’empresa la comunicació abans de la pandèmia ja era un tema imprescindible i compten 

amb una agència externa que els hi gestiona. Realitzen anualment una estratègia a nivell de tot 

el grup que està emmarcat sota una dotació pressupostària. Aquí és l’Anna qui s’encarrega de 

les gestions de comunicació i màrqueting amb l’agència. Creu que ho fan bé i la majoria de clients 

utilitza els canals que tenen a disposició, malgrat que el col·lectiu d’edat més avançada té 

algunes reticències i dificultats amb l’ús de l’aplicació mòbil. De fet afirma que son pioners dins 

del seu sector en l’ús de canals de màrqueting digital i comunicació social.  

El dia abans de l’anunci de l’estat d’alarma, quan es van enviar als nens a casa des de Cobertis 

ja van fer que els seus treballadors amb fills comencessin a teletreballar. El mateix dia 13 de 

març també s’aplicava aquesta decisió als treballadors amb risc de contagi i el cap de setmana 

ja feien anar a tots els treballadors a buscar els ordinadors per teletreballar a partir del dilluns 16 
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i no quedar cap dia sense atendre i donar servei als clients. No els hi va suposar problemes ja 

que estan acostumats a la mobilitat i disposen de telèfon connectat amb VPN. A nivell de 

comunicació van enviar emailing als clients i trucades per explicar la situació, informar de que 

seguien treballant i que els telèfons de contacte habituals seguien actius. No van perdre cap 

client per no poder atendre’l. A nivell d’equip ja comptaven amb aplicacions de gestió d’equips 

interna i es van implementar les reunions amb videotrucades.  

Per a aquest 2021 volen incrementar la partida pressupostària dedicada a màrqueting ja que 

volen desenvolupar el canal d’Instagram i crear una sèrie de vídeos trimestrals. No tenen intenció 

de contractar ningú per a aquestes tasques perquè ja disposen del personal necessari i de 

l’agència externa que els hi porta la comunicació.  

Entrevista 5. Georgina Dalmau de Milimetric  

La Georgina representa l’empresa Milimetric que es dedica a màrqueting i comunicació i que 

s’ubica a la localitat de Sant Vicenç de Montalt. Actualment son 3 treballadors en total i treballen 

amb normalitat, sense haver hagut de fer cap ERTO.  

Abans de la situació de COVID-19, la comunicació que feien servir amb els clients era 

principalment a través d’accions d’emailing. Disposen d’una pàgina web ja que creuen que és 

una forma important d’oferir informació als clients sobre l’empresa i una necessitat evident donat 

el sector en el que treballen. Per contra, malgrat tenen presència a les xarxes socials no ho fan 

sota cap estratègia planificada i amb una gestió bàsica dels perfils.  

Tenen una part de pressupost dedicat a accions de màrqueting focalitzada en accions de 

posicionament SEO de l’empresa i d’accions de publicitat en buscadors (SEM), que fan de 

manera puntual.  

Les tasques de comunicació les gestiona la direcció, motiu per al que no poden dedicar una 

continuïtat a aquestes accions. Son conscients de que no ho fan bé i de fet, els clients no els 

contacten per aquests tipus de canals.  

El dia 13 de març i consecutius el recorden molt bé perquè els hi van suspendre molts encàrrecs 

relacionats amb esdeveniments, hotels i restaurants. Aquests treballs a hores d’ara encara no 

els han pogut recuperar degut a l’encara inestabilitat sanitària i les mesures de contenció. A partir 

d’aquell dia els treballadors van deixar l’oficina i van iniciar el teletreball, modalitat en la que es 

troben encara.  

No han activat nous canals de comunicació. Mantenen els habituals, telèfon, emails i mòbils dels 

socis principals. La pàgina web ja la tenien a ple rendiment i les xarxes socials segueixen 

gestionant-se de la mateixa manera. Però si que van llençar nous serveis pels clients. A nivell de 

pressupost dedicat a màrqueting digital no l’han canviat i mantenen el que feien abans.  

Per 2021 no tenen previst contractar ningú encara que s’han plantejat ocasionalment 

externalitzar algun servei. Respecte a les accions de comunicació i màrqueting no han previst 

incloure noves accions ja que no tenen pla de comunicació. Malgrat que és un servei que fan 

pels clients, la manca de temps els impedeix desenvolupar el seu propi i per això no hi ha el 

plantejament de noves accions o canals a desenvolupar. No obstant, l’acció que creuen que els 

hi ajudarà més durant aquest any és la comunicació constant amb els clients actuals ja que la 

majoria de nous clients els aconsegueixen en base a les recomanacions.  

 

Entrevista 6. Alfonso Grau de Exclusivas Grau, SL 

L’Alfonso representa una empresa de telecomunicacions situada a la localitat de Cabrera de Mar, 

amb 3 treballadors i que treballa amb normalitat sense necessitat d’ajustos ni ERTOS.   

Al 2019 la comunicació amb els clients la gestionaven a partir d’emails amb les novetats, llistes 

de preus semestrals i catàlegs de productes. Tenen una pàgina web activa però no estan 

presents a cap xarxa socials ni altres canals de màrqueting digital o comunicació social. 
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No utilitzen els canals socials perquè al tenir un producte tècnic creuen que no és important ni 

necessari per ells. Tenen una persona que es dedica a les tasques comercials en general però 

no tenen una partida pressupostària dedica exclusivament a màrqueting.  

Arribada la pandèmia no van actuar de cap manera diferent i van seguir treballant de manera 

ordinària amb elements de seguretat i amb els canals de comunicació que ja utilitzaven. No han 

inclòs ni canviat cap element de comunicació ja que afirmen que els que tenen son suficients per 

mantenir-se al mercat i seguir amb la seva activitat habitual. No obstant, si que tenen fet un pla 

de màrqueting pel 2021 i una persona externa que els hi fa les tasques de manteniment de la 

pàgina web. Creuen que la seva activitat important d’aquest any és seguir treballant com fins ara.  

5.3.5 Anàlisi i interpretació dels resultats 

 

Per a fer els anàlisi i la interpretació de la recerca, es treballa amb el programa informàtic 

ATLAS.ti que permet l’anàlisi qualitatiu tant dels textos i notes recollides a les entrevistes com de 

les gravacions fetes en format vídeo a través de les videotrucades o en format audio.  

A partir d’aquest programa detectem els temes principals, els conceptes més utilitzats pels 

entrevistats, s’analitza i es genera un sistema de codificació de resultats i es prepara tota la 

informació per poder extreure els resultats i les conclusions generals. Aquestes conclusions, de 

la mateixa manera que les enquestes seran parcials, ja que caldrà combinar-les amb les 

conclusions extretes de les tres tècniques de recollida de dades: anàlisi narrativa, enquesta i 

anàlisi netnogràfic.  

Les entrevistes realitzades s’han fet a diversos representants de Pimes ubicades a la comarca 

del Maresme, seleccionant diversos municipis i diferents sectors per tenir una visió més amplia 

de les respostes. El perfil de l’entrevistat ha resultat diferent del perfils de l’enquestat, ja que 

aquest darrer pertanyia en gran mesura a micro empreses i els primers, pertanyen 

majoritàriament a petites empreses (d’11 a 50 treballadors). Per tant, els punts de vista i les 

respostes tenen una altra perspectiva.  

Els temes principals que han respost en gran mesura els entrevistats se centren sobretot a una 

major planificació a nivell de comunicació i màrqueting que no pas les micro Pimes. Tots 

parteixen de la pàgina web com espai principal per transmetre la informació de l’empresa i a 

partir d’aquí relacionen perfils a les xarxes socials, publicitat a buscadors i campanyes de email 

marketing (canal que no era utilitzat per cap de les empreses enquestades).  

Totes les empreses compten amb pressupostos dedicats al departament de màrqueting, tant els 

que el tenen externalitzat com els que tenen una persona interna fent aquestes tasques. No 

obstat, solament el 50% d’elles tenen previst augmentar la partida aquest any 2021 en noves 

accions o en potenciar aquelles que ja tenen en marxa.  

Cap de les empreses entrevistades ha hagut de fer un ERTO a partir de la crisi sanitària i tots 

han continuat treballant amb normalitat, alguns als propis centres de treball incorporant mesures 

de seguretat i d’altres incorporant el teletreball però sense parar de donar servei i la majoria 

mantenint els clients habituals, inclús en algun cas incrementant-los.  

Pel que fa a l’ús i gestió de les xarxes socials, 5 de les 6 empreses entrevistades les utilitzen, 

però no tots fan un ús actiu i constant dels continguts. En alguns casos a partir de l’inici de la 

pandèmia van incrementar la periodicitat de publicacions i la informació la qual es feia difusió. 

No obstant, a partir de l’estiu la majoria van tornar a la gestió que feien anteriorment.  

A nivell d’accions de publicitat digital i publicacions patrocinades solament dos de les empreses 

dediquen una part de pressupost a aquesta manera de comunicar i de captar clients. La resta 

utilitza canals orgànics i canals analògics, tant abans de la pandèmia com arrel d’ella.  

 

https://atlasti.com/
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5.3.5 Conclusions dels resultats de l’entrevista 
 

Analitzades totes les respostes i extreta la informació que els entrevistats han donat a l’entrevista, 

s’extreuen les següents conclusions: 

- Hi ha una visió de la comunicació social i el màrqueting més orientada i que forma part 

de l’estratègia del negoci. Hi ha planificació i inversió. 

- Fan previsions d’accions a curt-mig termini però també a llarg ja que la comunicació és 

important per l’empresa i son conscients de la necessitat d’estar presents digitalment.  

- La majoria prioritzen canals de comunicació tradicional com el telèfon i el correu 

electrònic per comunicar-se amb el mercat i els clients i possibles clients però sense 

deixar de banda l’aspecte digital.  

- No hi ha una visió de que la comercialització de productes i serveis online pugui venir 

dels canals socials de manera orgànica i ordinària. Les vendes venen per les tasques 

comercials que fan amb altres canals.  

- Les xarxes socials es veuen com un canal informatiu més que un canal d’interacció amb 

la comunitat i de generació de nous clients o prospecció de nous nínxols de mercat.  

- No hi ha una estratègia de seguiment activa de les accions socials.  

 

5.4 Tècnica de recollida de dades: Netnografia 

 

Per últim, la darrera tècnica utilitzada en la recollida d’informació és la recerca en línia o 

netnografia, per tal d’analitzar què passa a Internet (sobre tot als canals socials com les xarxes).  

Per fer-ho s’han analitzat les principals xarxes de comunicació social d’una mostra de Pimes del 

Maresme i com canviat o no la seva forma de comunicar d’abans de la pandèmia a l’actualitat. 

També s’ha fet cerca de quins altres canals han començat a treballar o han modificat la manera 

en com ho feien anteriorment.  

La mostra analitzada es correspon a dos tipus d’anàlisi: per una banda, les empreses que han 

format part de l’entrevista i que han donat el seu consentiment per poder analitzar aquesta 

informació i per altra; l’anàlisi a nivell general de canals socials de Pimes sense concretar 

específicament en qui son.  

 

5.4.1 Canals socials analitzats 
 

Els canals socials digitals que s’han analitzat son: 

- Pàgina web: per tal de veure els continguts que estan comunicant, com és el procés de 

màrqueting per tal de captar l’atenció dels visitants, com es planteja el recorregut que ha 

de fer un usuari per comprar o contractar al negoci i quin és el possible comportament 

d’aquest usuari. També s’analitza si s’han incorporat elements informatius relacionats 

amb la COVID-19, tal com normes de compra, informació d’entregues o de visites... 

 

- Botiga online: en alguns casos les Pimes analitzades disposen d’un comerç electrònic, 

bé anterior a la pandèmia, bé nou arran de la crisi. S’analitzen els mateixos elements 

que a la pàgina web, però des del punt de vista més comercial. 

 

- Xarxes socials: s’estudien els perfils socials que tenen aquestes Pimes a les principals 

xarxes socials tals com Facebook, Instagram, Twitter i Linkedin principalment. Anàlisi del 

tipus de continguts, la periodicitat de les publicacions, la interacció que aconsegueixen 

amb els usuaris, els formats utilitzats entre d’altres.  
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- Altres canals: cada negoci incorpora o ha incorporat darrerament també altres canals de 

comunicació digital que també s’analitzen en aquest apartat, tals com comunicació a 

través de missatgeria (per exemple Whatsapp), a través d’accions d’email marketing, de 

desenvolupament d’aplicacions mòbils entre d’altres.  

 

5.4.2 Canals de les empreses entrevistades 
 

Empresa 1. Manufactures Arpe SL 

L’empresa ARPE té diferents canals de comunicació, tal i com explicava el seu representant a 

l’entrevista anterior, alguns d’aquests canals ja eren presents al 2019 i d’altres es van incorporar 

i/o plantejar durant el període de confinament.  

Disposa d’una pàgina web actualitzada i en tres idiomes on es poden trobar els productes que 

comercialitzen, així com algunes botigues físiques on trobar-los. També disposa d’informació 

sobre les certificacions relacionades amb sostenibilitat, noticies, explicació de l’empresa i accés 

a contacte via correu electrònic i perfils de xarxes socials.  

Incorpora les mascaretes i on comprar-les o com ser distribuïdor de les mateixes. Aquest 

producte va sorgir de la necessitat de la pandèmia i és el producte que apareix a la pàgina 

principal, per tant l’han incorporat a un dels seus aparadors digitals principals.  

Pel que fa a les xarxes socials des de la web es pot accedir als perfils a Twitter, Facebook, 

Instagram i Linkedin.  

A Facebook tenen un total de 126 seguidors, no obstant hi son presents des de l’11 d’abril de 

2016. La seva darrera publicació és del 6 de juliol de 2020, la qual té un comentari d’un usuari 

que fa una pregunta i no està contestada. De gener de 2020 fins a l’inici de la pandèmia van fer 

un total de 24 publicacions, la majoria relacionades amb fotos de la seva presència fires. Durant 

tot l’any 2019 es van publicar un total de 16 continguts i al 2018 21. Des del 13 de març a juliol 

(darrera publicació) es van realitzar un total de 17 publicacions, el mateix que durant tot l’any 

2019. Això avala que és un canal residual en l’estratègia de l’empresa, que es va reactivar durant 

el confinament i que arribant la finalització de la ‘primera onada’, es va tornar a deixar parada.  

A Instagram compten amb 476 seguidors i la seva primera publicació data del 26 de setembre 

de 2019 i la darrera el 19 de desembre de 2020. Durant tot el 2020 van fer 13 publicacions, on la 

majoria tenen comentaris fets pels usuaris però poca o nul·la interacció per part de l’empresa.  

El perfil a Twitter té 194 seguidors i hi son presents des del desembre de 2018. La seva darrera 

publicació va ser l’1 de juliol de 2020. Durant tot el 2020 van fer 45 publicacions, de les quals 18 

van ser a partir de la declaració de l’estat d’alarma (no es comptabilitzant el retweets), i tenint en 

compte que moltes de les publicacions es repeteixen ja que apareixen en espanyol i en anglès. 

Els comentaris dels usuaris son residuals.  

Per últim tenen una pàgina d’empresa a Linkedin amb 174 seguidors i on trobem les mateixes 

publicacions que a la resta de xarxes socials. En aquest cas, la majoria de comentaris si son 

contestats per l’empresa i es veu una major presència per la seva part així com de major 

interacció dels usuaris.  

A nivell general de la presència d’Arpe a les xarxes socials cal destacar dos factors: (1) a tots els 

perfils que tenen a les xarxes socials podem trobar el mateix tipus de contingut, sense que hi 

hagi cap personalització o adaptació a cada segment de públic i, (2) els seu ús abans de la 

pandèmia era residual, es va reactivar mínimament el seu ús durant els primers mesos de l’estat 

d’alarma i va a tornar a ser residual a l’estiu de 2020. Això mostra que va ser un canal temporal 

d’ús, sobretot per comunicar la seva nova línia de negoci (les mascaretes) però que desprès van 

deixar d’utilitzar-lo com a estratègia de màrqueting i comunicació.  
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Empresa 2. Epinium 

L’empresa Epinium també parteix de la seva pàgina web con element comunicatiu principal i on 

es pot trobar la informació relacionada amb les solucions tecnològiques que ofereixen, així com 

els recursos i els preus disponibles. Es troba tot en idioma espanyol i anglès i està actualitzada 

a 2020.  

Des de la pàgina podem accedir als perfils socials de Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube, 

malgrat que els dos primers son es feien esment a l’entrevista com a canals actius. 

La pàgina de Facebook està activa des del 17 de desembre de 2015 i té un total de 492 seguidors. 

No obstant, la darrera publicació és del 19 d’octubre de 2018, motiu pel que s’entén que no es 

mencionés a l’entrevista ja que no s’utilitza actualment. Durant el darrer any actiu va tenir un total 

de 18 publicacions amb poca interacció per part dels usuaris.  

El perfil de Twitter està actiu també des de desembre de 2015 i on compten amb 2.277 seguidors. 

Una xifra significativa malgrat que tampoc hi ha activitat des del 18 de juliol de 2018, any on es 

van fer 13 publicacions durant tot el període.  

La pàgina d’empresa de Linkedin té un total de 994 seguidors i aquí si que hi ha publicacions 

actuals (en el moment de la revisió la darrera publicació era de 3 hores abans) i amb activitat 

constant, que tal i com relatava el seu representant a l’entrevista és una xarxa social on si tenen 

una estratègia planificada de comunicació i màrqueting. El número d’interaccions dels usuaris 

amb els continguts no és gaire elevat, situant una mitja de 4-5 per publicació.  

Per últim, el canal de Youtube va ser creat el 13 de juny de 2016 però el primer contingut data 

del 2 de maig de 2018. Compta amb 64 subscriptors i 6 vídeos publicats en període de COVID-

19. La mitjana de visualitzacions és molt dispar, ja que tenen vídeos amb 6 visualitzacions i 

d’altres amb 829, el que pot ser causat a que els més populars tinguin una inversió en publicitat 

per augmentar la seva visibilitat.  

Resumint, la presència digital d’Epinium va començar amb presència als canals principals quasi 

alhora de la creació de l’empresa però hi ha canals que han caigut de desús i d’altres que s’han 

potenciat. Linkedin i Youtube que son els canals més actius mostren continguts diferents i 

adaptats a cada xarxa social i a cada segment del públic, el que denota una estratègia estudiada. 

L’idioma principal dels continguts creats és l’anglès, per tant el seu mercat va més enllà del 

consumidor/client local.  

 

Empresa 3. G2 Visual Group 

L’empresa G2 Visual Group té pàgina web actualitzada on es pot trobar informació sobre els 

seus serveis, els clients amb els que treballen, dades sobre l’empresa i contacte. També apareix 

un blog corporatiu de recent creació, ja que disposa de tres entrades, la primera del mes de 

novembre de 2020 i la darrera del mes de gener de 2021. L’idioma de la pàgina està en espanyol.  

Des del lloc web es pot accedir als seus perfils de Facebook, Instagram i Youtube. La pàgina de 

Facebook es va crear el 23 de gener de 2013 i compta amb 173 seguidors. Està actualitzada ja 

que la darrera publicació coincideix amb el dia que es va accedir al perfil (13/01/2021). Durant 

tot el 2020 van fer un total de 155 publicacions que es reparteixen de manera continuada durant 

tots els mesos. El dia 17 de març la publicació inclou el comunicat relacionat amb la situació de 

pandèmia que els afecta com a empresa i els seus serveis. Tots els contingut mostren serveis 

realitzats i peces creades per als seus clients. No obstant, malgrat la dedicació constant a la 

gestió del perfil, la mitjana d’interaccions dels seguidors és baixa, amb 2-5 per post.   

A Instagram la primera publicació data del 4 de maig de 2015 i tenen 994 seguidors. El sistema 

de publicacions segueix la mateixa estratègia de Facebook i son molt actius i amb moltes 

publicacions de manera continuada. No obstant, la interacció per part dels usuaris és baixa.  
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Per últim, el canal de Youtube es va crear el 5 de gener de 2018 i compta amb 22 subscriptors. 

Durant el 2020 va publicar 70 vídeos però tots son de curta durada i la majoria en format vertical 

ja que es corresponen a vídeos reutilitzats de Facebook i Instagram. Molts dels vídeos no tenen 

cap visualització o bé en tenen menys de 10, el que fa deduir que no respon a cap estratègia 

planificada sinó a un aprofitament de continguts.  

En general, l’activitat social que realitza l’empresa als seus perfils és activa i continua, però no 

respon a una estratègia planificada sinó que a partir d’un mateix contingut alimenten totes les 

xarxes socials. Totes les publicacions giren al voltant de les aplicacions que fan servir dels seus 

productes i tenen un percentatge d’interacció dels seguidors molt baixa. No es detecten canvis 

dels tipus de publicació ni continuïtat d’abans de la COVID-19 i a partir d’ella.  

 

Empresa 4. Cobertis 

La pàgina web de Cobertis està actualitzada i conté informació sobre tots els serveis que ofereix. 

Així mateix, està connectada amb els perfils a les xarxes socials de Linkedin, Facebook i Twitter 

i incorpora un blog de noticies actualitzat (darrera entrada publicada el 25 de gener de 2021). Es 

pot consultar en idioma català, espanyol i anglès.  

La pàgina de Facebook està creada el 26 de juny de 2011 i han acumulat un total de 1.436 

seguidors. Els continguts estan actualitzats i publiquen de forma periòdica i constant malgrat que 

no hi ha interacció dels seguidors amb aquests continguts. A Twitter, presents també des de juny 

de 2011 tenen un total de 944 seguidors i les publicacions es troben en la mateixa situació que 

a Facebook. El perfil està actualitzat i genera contingut però no rep retorn de la comunitat. Per 

últim, la pàgina de Linkedin té 142 seguidors i la situació és similar a la resta de xarxes socials.  

Per contra, cal mencionar que així com la presència de la marca a les xarxes passa 

desapercebuda, els perfils personals de la representant (Anna de Quirós) si que tenen un major 

índex de repercussió sobre els seus seguidors, fent arribar els missatges de l’empresa que 

aquesta mateixa no aconsegueix amb els seus medis.  

A nivell general s’observa que hi ha un pla de continguts establert creat per a la presència a 

internet i la comunicació social, però malauradament el mercat i la comunitat no son reactius a 

interactuar amb la marca. No hi ha una especial diferència entre els continguts i la freqüència 

que feien abans de la pandèmia i arrel d’ella, ja que l’activitat sempre ha estat continua.  

 

Empresa 5. Milimetric 

La pàgina web de l’empresa està activa i actualitzada. Es pot trobar en idioma espanyol i català 

i compta amb la presentació de l’empresa, els serveis i els projectes que porten a terme. També 

tenen un blog corporatiu, que malgrat que les entrades no disposen de data de publicació veiem 

que la darrera està relacionada amb serveis enfocats a la COVID-19.  

Des de la pàgina web es pot accedir a les xarxes socials de Facebook, Twitter i Linkedin. Pel que 

fa a Facebook tenen presència amb la pàgina des del 19 de març de 2010 i un total de 373 

seguidors. Durant l’any 2020 solament va haver-hi una publicació al 23 d’abril relacionada amb 

un servei d’assessorament i durant el 2019 un total de 13, pel que confirma la manca de gestió 

tal i com la seva representant afirmava a l’entrevista.  

Pel que fa a Twitter son presents amb el seu perfil des de gener de 2011 i acumulen un total de 

209 seguidors però de la mateix manera que a l’anterior xarxa, l’activitat és molt baixa, amb 

solament una publicació original i dos publicacions compartides durant tot l’any 2020. Per últim, 

la pàgina de Linkedin té 115 seguidors i una sola publicació a tot el perfil.  

En línies generals, la gestió social que fa aquesta empresa dels seus perfils és baix o quasi nul 

ja que la majoria de la captació de clients no la realitzen per a aquests canals.  



Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 38 de 53 

 

5.4.3 Canals d’altres empreses 
 

Las xarxes socials professionals contribueixen a fomentar el “networking” entre les Pimes [...] i el 

seu valor agregat és que permeten anar desenvolupant una amplia llista de contactes 

professionals, tant per intercanvis comercials com per la interacció i cerques d’oportunitats entre 

persones (Hütt, 2012). D’aquesta manera, es converteixen en un canal de comunicació que ha 

de ser tingut en compte per totes les empreses, i en especial atenció per les petites i mitjanes.  

Per tal d’analitzar què passa a les xarxes socials amb altres empreses escollides a l’atzar dels 

directoris de les associacions i entitats d’empreses de la comarca del Maresme, observem els 

següents aspectes:  

(1) Presència a les xarxes socials i en quines 

(2) Activitat de l’empresa 

(3) Interacció amb la comunitat 

S’han seleccionat un total de 35 Pimes al llarg de tota la comarca del Maresme i amb 

representació de diferents sectors: industria, construcció, agricultura i serveis. D’aquestes 

empreses s’ha analitzat la seva presència i activitat a quatre de les principals xarxes socials: 

Facebook, Instagram, Twitter i Youtube i s’ha comprovat si tenen pàgina web del negoci.  

Pel que fa a les xarxes socials, veiem que pràcticament totes tenen obert algun perfil social, no 

a totes i no sempre a les mateixes com a principal. La xarxa Facebook és la més utilitzada per 

les empreses analitzades, seguida de Twitter, Instagram i per últim Youtube.  

 

Gràfic 8 i 9. Presència i activitat a les xarxes socials. Elaboració pròpia a partir de resultats 

 

 

 

Pel que fa a l’activitat que fa, un elevat número de les empreses tenen els comptes inactius. S’ha 

establert que un compte inactiu és aquell que fa més de 3 mesos que no fa cap publicació pròpia 

ni comparteix cap contingut amb la seva comunitat.  

A la xarxa de Facebook, l’activitat la mantenen activa el 68,4%, a Instagram el 61,6%, a Twitter 

el 50% i a Youtube el 66,7%. La xarxa que més tendència a l’abandonament té per part de les 

empreses és Twitter i la que menys Facebook. 

Respecte als seguidors hi ha comptes que no arriben a la vintena de seguidors i d’altres que 

sobrepassen els 2.000. Les xarxes que acumulen més seguidors son Facebook i Instagram. I el 

sector que més comunitat genera és la Industria, malgrat ser un dels sectors que ha trigat més 

en incorporar-se a la presència digital, és el que genera més impacte a Instagram.  
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Gràfic 10. Total de seguidors per sector i xarxa social. Elaboració pròpia a partir de resultats acumulats 

 

Youtube malgrat ser la tercera xarxa en número total de seguidors, és destacable ja que és l’únic 

sector que té força presència i comunitat en aquesta xarxa social. Si s’observen els continguts 

del vídeo que solen utilitzar, fan referència a processos de creació, presentació de nous 

productes i vídeos demostració dirigits sobretot a públic distribuïdor i no tant consumidor final.  

El sector Serveis és el següent en número acumulat de seguidors, sobretot en relació a Facebook 

i Twitter, mentre que Youtube no té massa impacte. Instagram destaca per esta en tercer lloc, tot 

i ser una xarxa molt utilitzada per empreses de serveis, no ho és pas a les empreses analitzades 

en aquest estudi.  

El sector de la Construcció està sobretot present a Instagram i en segon lloc a Facebook, tot i 

que amb una tamany petit de comunitat. Twitter també forma part de les escollides en aquest 

sector però de manera molt residual.  

Per últim, el sector de l’Agricultura és el més allunyat de les xarxes socials, tenint una mínima 

presència a Facebook i a cap altre de les xarxes analitzades.  

Pel que fa a la interacció que fan els usuaris als perfils de les empreses analitzades cal destacar 

que és baixa i normalment recurrents en els mateixos consumidors. A Facebook i Instagram son 

els canals que generen una major participació dels seguidors, malgrat que la majoria son 

reaccions en forma de ‘like’ i en menor mesura de comentari. Hi ha moltes publicacions que no 

generen cap resposta per part de la comunitat i solament algunes publicacions concretes fan 

motivar les reaccions dels usuaris.  

La darrera dada analitzada ha estat la presència a internet amb una pàgina web del negoci. En 

aquest cas, 34 de les 35 empreses analitzades tenen pàgina web pròpia.  

Cal destacar que hi ha una part d’aquestes pàgines web que son antigues i no adaptades als 

dissenys i estructures actuals, però per contra, la majoria d’elles estan actualitzades i contenen 

tota la informació relacionada amb els productes i serveis que ofereixen, així com accés a les 

xarxes socials que tenen i a formularis i dades de contacte.  

 

5.4.4 Conclusions de resultats anàlisi netnogràfic 
 

Un cop analitzada la presència digital a les xarxes socials i altres canals de comunicació social i 

màrqueting digital, tant de les empreses que han participat a l’entrevista com la resta d’empreses, 

s’extreuen les següents conclusions: 
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- Les xarxes socials més utilitzades son Facebook i Instagram. 

- La xarxa social Twitter és present a moltes empreses però és la xarxa menys gestionada, 

tant a nivell de continguts com de reaccions amb la comunitat.  

- Youtube és un canal lligat sobretot al sector industrial i que permet arribar a altres 

empreses, i no solament a consumidors finals.  

- Hi ha poc seguiment per part de les empreses de les reaccions de la seva comunitat. La 

majoria dels comentaris que fan els usuaris en publicacions no son contestades. 

- Hi ha empreses que son molt actives en la generació de contingut pels seus perfils però 

reben poca interacció de la comunitat, ja sigui per no ser interessant pels consumidors, 

per l’horari de publicació o bé per manca de coneixement de la xarxa i les necessitats 

dels usuaris.  

- Hi ha empreses que van reactivar les seves xarxes socials a l’arribada de la pandèmia, 

però arribat l’estiu les van tornar a abandonar i deixar que les tenien abans de 2020.  

- Hi ha perfils socials que fa més de dos anys que no tenen cap actualització però que les 

empreses segueixen actualitzant la seva pàgina web, pel que es descarta que hi hagi 

una planificació de màrqueting digital enfocada a les xarxes.  

A nivell general de totes les empreses analitzades que utilitzen les xarxes socials, les contemplen 

com un espai unidireccional, on l’empresa emet una informació però no gestiona cap conversa, 

diàleg ni interacció amb la comunitat. De fet, quan aquesta interactua amb l’empresa tampoc hi 

ha moviment d’atenció a l’usuari.  

Per altra banda, les pàgines web si que es pot veure que se’ls hi dona importància a nivell de 

negoci encara que sigui per tenir un espai on transmetre informació, però aquesta està 

actualitzada i son funcionals.  
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6. Proposta pràctica de comunicació per a Pymes 
 

A partir de tota la informació, anàlisi i dades obtinguts del present estudi, es planteja una proposta 

pràctica que pugui servir de guia per a aquelles Pimes que veuen la necessitat d’iniciar un procés 

de presència als medis socials i/o reforçar la seva estratègia portada a terme fins ara.  

Es detalla en base a punts estratègics que han sorgit a l’estudi i que han d’ajudar a fer futurs 

plantejaments: 

- Formació i capacitació de les persones i de les empreses. La manca de visió de la 

importància d’implementar eines i canals digitals es deu, en ocasions, al desconeixement i 

per tant, en transforma en por de descobrir nous canals que porten incertesa empresarial i 

econòmica. La formació de les persones ha de permetre generar nous talents i desenvolupar-

se correctament en una societat tecnològica i moderna com la que tenim ara. No solament 

parlem de saber com funciona una xarxa social, sinó que les possibilitats que aporta el seu 

coneixement, així com de la resta d’eines, canals i elements digitals. La formació de les 

empreses ha de permetre implementar noves maneres de producció a la indústria, però també 

noves maneres de comunicar-se amb el mercat, d’arribar als clients, de posar en valor totes 

les fortaleses del negoci i adaptar-les a les realitats que vivim. Han de permetre preparar-se 

per futures crisi, per aprofitar les dades i el coneixement del mercat per poder donar respostes 

ràpides i alternatives que no frenin el creixement de cap negoci.  

 

- Planificació estratègica de valor. Les empreses independentment de la seva grandària i del 

número de treballadors que siguin, han de planificar les seves estratègies comercials i de 

màrqueting, no solament en termes d’inversió i retorn econòmic, sinó en termes de valor 

aportant als clients i al mercat. Cal conèixer els mercats digitals, que sovint poder tenir 

diferències sobre els mercats tradicionals i analògics. Cal conèixer els diferents públics que 

tenim i als que podem arribar per tal d’oferir sempre un producte o servei competitiu que 

permeti mantenir el negoci al mercat. Les empreses han de tenir clar que la planificació ha 

d’incloure aquest aspecte vinculat al màrqueting digital per tenir sempre un canal actiu.  

 

- Impuls del talent digital intern. La capacitació i la formació constant dels treballadors fa 

augmentar la competitivitat empresarial i per fer-ho, s’ha d’impulsar el talent intern que les 

empreses tenen amb els seus equips de treball. És important fomentar accions de motivació 

interna, de creixement professional i de generar estructures horitzontals i transversals per fer 

empreses més disruptives i que puguin respondre més ràpidament a situacions adverses.  

 

- Augment de la maduresa digital de les empreses. El 4rt Estudi de l’Índex de Maduresa 

Digital de les Empreses presentat aquest darrer any 2020 per la consultora en Transformació 

Digital Incipy22, estableix que ens trobem per primer cop en una situació “d’aprovat” pel que 

fa a la transformació digital de les empreses, provocat i accelerat sobretot per la crisi sanitària 

de la COVID-19. Aquesta situació ha fet que moltes empreses prenguin mesures en el que 

en l’informe anomenem Indicadors Clau de Transformació Digital, un procés que es preveia 

a mig-llarg termini i que ha agafat velocitat de creuer en pocs mesos. No obstant i com es 

menciona al llarg de les diferents conclusions d’aquest estudi, les Pimes encara estan en un 

estat embrionari o en una fase 1 de tot aquest procés. La maduresa digital que han 

d’emprendre les empreses es pot iniciar amb accions més localitzades i més internes, que 

suposen, principalment, una reorientació o canvi de visió del negoci, apostant per un lideratge 

tecnològic i transformacional, una experiència digital enfocada en el client i la construcció d’un 

full de ruta digital.  

 

- Aprofitament del màrqueting de dades. L’ús dels medis socials i els canals digitals son, a 

banda de canals de comunicació entre l’empresa i els consumidors, un generador constant 

de coneixement del mercat i de les seves necessitats. Amb les diferents eines els gerents (de 

 
22 Incipy Digital Disruption Partner https://www.incipy.com/  

https://www.incipy.com/
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les Pimes) poden mesurar i saber de manera precisa el que està succeint als seus negoci i 

traduir-ho directament en una presa de decisions (Goyzueta, 2015), el que fa imprescindible 

per a qualsevol petita i mitjana empresa per ser competitiu i millorar el seu posicionament 

general vers als clients i als prospectes. Les empreses han de començar a ser conscients de 

tot el coneixement que els hi pot aportar els medis socials i com canalitzar-ho per afrontar 

situacions complexes social i econòmicament i per prendre decisions orientades a l’èxit. De 

fet la frase que va expressar Peter Drucker “No se puede administrar, lo que no se puede 

medir” (Behn, 2005) pren més sentit a dia rere dia. 

 

- Plan España Digital 2025. El juliol del 2020, el Gobierno de España llança aquest pla de 

reformes estructurals que ha de servir de palanca de recuperació, creixement econòmic i 

cohesió social i que aposta per garantir l’acceleració de la digitalització de les empreses. I de 

fet, les Pimes son les que estan menys digitalitzades i menys accions i estratègies han generat 

en aquest tipus de canals i tecnologies. Un dels objectius posats és arribar al 25% de les 

Pimes a la contribució del comerç electrònic al 2025, que aquest 2020 era solament del 10%. 

Aquest pla està actualment dotat d’uns 70.000 milions d’euros i serà important que les Pimes 

estiguin amb especial atenció quan es comenci a implementar.  

 

- Acostament al mercat global. Com hem vist al llarg del marc teòric, dels diferents estudis 

de consumidors i de xarxes socials i de resultats en general de l’anàlisi netnogràfic, els 

consumidors seran cada vegada més digitals i més usuaris actius de les xarxes i els medis 

socials. És important que les Pimes no retardin més el seu acostament i presa de contacte 

amb aquests canals i preparin els seus negocis per compartir les estratègies entre mercats 

analògics i tradicionals (a través del clients més locals i de la fidelització) amb nous nínxols 

de mercat globals (detectats a través de la presència digital i els nous consumidors).   
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7. Conclusions generals de l’estudi 

 

A partir de les conclusions extretes de cadascuna de les tècniques de recollida de dades 

implementades en aquest estudi, generem unes conclusions generals per poder donar resposta 

a les preguntes formulades inicialment i validar la hipòtesi.  

L’objectiu general de l’estudi és conèixer com les Pimes del Maresme han actuat i han reorientat 

les seves estratègies de comunicació a partir de la pandèmia de la COVID-19 i per això ens 

preguntaven exactament què és el que havien fet, en el cas d’haver fer quelcom i com ho estaven 

implementant.  

Dins de les grandàries de les empreses catalogades com a Pimes, podem trobar des d’aquelles 

que no tenen cap treballador i per tant es composen d’una única persona, fins a les que tenen 

249 treballadors. S’han treballat sobretot les micro empreses (1-10 treballadors) i les petites 

empreses (11-50 treballadors) que son el volum més gran presents a la comarca del Maresme.  

D’aquesta selecció, les micro empreses son les que tenen menys implicació en accions de 

màrqueting i comunicació social, ja que basen la majoria de la seva gestió amb el mercat a través 

de canals tradicionals i/o analògics. També son els que veuen menys necessitat d’establir canals 

de relació social a nivell digital i per tant, inverteixen poc o gens en desenvolupar fulls de ruta o 

plans de màrqueting estructurats i planificats.  

De les que si fan un ús de les xarxes socials, es centren a les xarxes més conegudes 

comercialment com son Facebook i Instagram i les que els hi suposa més facilitat de gestió i de 

control. No obstant, no tenen especificats continguts per a cadascuna d’elles, no fan estudis de 

mercat i publiquen quan poden i no seguint uns horaris específics de publicació. Per contra, si 

que estan presents amb pàgines web, que actualitzen en funció de l’època i que els hi serveix 

per informar dels productes i serveis que ofereixen.  

Pel que a les petites empreses que son les que s’han analitzat des del punt de vista de 

l’entrevista, tenen un punt de vista més enfocat a la necessitat d’estructurar canals de 

comunicació i d’estar presents en alguns medis socials. Aquesta visió fa que normalment treballin 

amb un pla de màrqueting o si més no, una planificació de canals i accions a implementar que 

sol anar acompanyat d’una partida pressupostària. No obstant, no fan diferenciació entre les 

accions de màrqueting analògic (com per exemple, accions de telemàrqueting, fires i visites 

comercials, anuncis a mitjans locals...) de les accions de màrqueting digital (publicitat digital, 

xarxes socials, ecommerce...) i les engloben sota els mateixos recursos econòmics.  

Malgrat aquesta perspectiva de la necessitat de ser presents digitalment, en termes generals 

utilitzen les xarxes de manera unidireccional. És a dir, emeten informació de l’empresa i promoció 

dels seus productes i serveis però no faciliten el diàleg amb la comunitat, i sovint no interactuen 

amb els usuaris que els interpel·len (positiva i negativament). Hi ha una visió d’establir un full de 

ruta però no s’acaba de materialitzar amb estratègies definides concretes.  

De fet, a través de l’anàlisi netnogràfic tant de les empreses entrevistades com de la secció feta 

a l’atzar, es pot comprovar aquesta manera de treballar unidireccionalment en els medis socials.  

També veiem que les  publicacions no segueixen, majoritàriament, un relat construït prèviament 

ni responen a un pla de continguts estructurat, sinó que semblen ocasionades fruit de la 

coincidència, de la necessitat de publicar quelcom un dia concret o solament per atzar.  

En aquest sentit, la continuïtat de publicació és dispersa havent dies concrets on es fan moltes 

publicacions i setmanes senceres sense cap participació. Novament denota la manca de 

planificació sota una estratègia de contingut elaborada.  

Això condueix a no conèixer bé les característiques de cada xarxa social i la personalització dels 

continguts per a cadascuna d’elles, ja que els usuaris son diferents i no interactuen de la mateixa 

manera. En moltes ocasions, micro empreses, petites i mitjanes reutilitzen els continguts d’una 

xarxa en tota la resta sense adaptar els missatges, les imatges i el format de les publicacions.  
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S’ha detectat per això, que malgrat no s’ha tingut en compte en aquest estudi, la fidelitat dels 

clients és un dels principals motius per a que la majoria no hagin modificat molt les seves maneres 

de fer ni els canals utilitzats. Una característica molt pròpia de les Pimes és la major relació que 

es te amb els clients, la proximitat i la venda directa i personal. És per això, que els negocis han 

pogut mantenir una certa estabilitat de vendes perdent pocs clients i no veient la necessitat urgent 

de digitalitzar els seus canals o ser presents més efusivament.  

Això també va lligat al que veiem a la temporalitat de les publicacions en xarxes socials, on al 

2019 es detecta activitat intermitent que a partir del 14 de març es multiplica i es fa més continua 

i que un cop arribat l’estiu de 2020 (aixecat el confinament), tornen a para part de la seva activitat 

i tornen als canals tradicionals de gestió de clients i comercialització de productes i serveis.  

És important remarcar també que les empreses no estan tenint una concepció de la realitat dels 

consumidors generada a partir de la pandèmia. És a dir, l’augment dels internautes a les xarxes 

socials i l’augment del consum de continguts juntament amb l’increment de les compres online, 

no ha fet modificar la majoria de plantejaments que tenen les empreses respecte amb aquests 

medis socials. Això posa de manifest que no hi ha una escolta activa per part d’aquestes Pimes, 

no sabem si per manca de pressupost, manca de coneixement o per no plantejar la importància 

de la latència del mercat i dels canvis d’hàbits dels consumidors.  

Ha quedat palès també la zona de confort de les empreses on tenen la certesa de que pel 

manteniment del seu negoci amb les accions rutinàries que han fet sempre tenen suficient. El fet 

que a la comarca del Maresme solament s’hagin generat un 5,3% d’ERTOs i que moltes 

empreses hagin pogut seguir la seva activitat amb certa regularitat (tant adaptant mesures de 

seguretat com fen teletreball), ha afectat a la no evidenciació de la necessitat d’incorporar medis 

socials als seus canals o de planificar les seves estratègies de màrqueting.  

Per altra banda, i tal i com es recull en el mencionat anteriorment ‘Estudio Digital en España 

2019’, Espanya se situa en el lloc 17è de 29 països de la Unió Europa, en l’indicador de les 

capacitats digitals de les persones. Això vol dir que una part important de la població no disposa 

o en disposa de poques competències digitals bàsiques. Si aquesta dada l’extrapolem al sector 

empresarial i les lliguem amb dades obtingudes a les enquestes i les entrevistes, observem que 

moltes d’aquestes Pimes no son conscients de les necessitats digitals empresarials perquè no 

estan degudament formades o no tenen els coneixements necessaris per entendre com aquestes 

tecnologies de la informació i la comunicació poden ajudar a fer els seus negocis més 

competitius, més globals i més rendibles.  

Per últim i en relació a la hipòtesi plantejada en aquest estudi, podem dir que l’afirmació feta es 

compleix ja que les Pimes no estaven preparades digitalment per una situació d’alarma i no 

donaven prioritat a tenir un pla estratègic digital. També es compleix la diferenciació entre les 

empreses més grans de les més petites, on aquestes primeres tenien algunes implementacions 

en marxa abans de la pandèmia i per tant, una reacció més ràpida a la situació; que no pas les 

petites que no incorporen el medi social als seus pressupostos per veure-ho més com una 

despesa que no pas com una inversió.  

La rendibilitat de les xarxes socials no es valora en gran part, veient aquests canals com un espai 

solament informatiu o innecessari en alguns casos, i per això, no se’ls hi dona prioritat dins dels 

objectius del negoci.  

Es pot constatar que la pandèmia es converteix en un punt d’inflexió en molts casos entre com 

es vivia empresarialment abans de la COVID-19 i com es viu actualment. No obstant, aquest 

punt d’inflexió està més orientat a la implementació de models de teletreball i ús de la tecnologia 

al núvol per mantenir el nivell de treball i optimitzar recursos, que no pas per començar a 

desenvolupar, encara, projectes digitals a les xarxes i comunicació activa amb els ‘nous 

consumidors post-confinament’.  
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8. Reflexió 
 

La situació pandèmica que encara tenim a inicis del 2021 preveu que encara tenim mesos 

d’incertesa per davant tant a nivell de mobilitat de les persones com logístic o de capacitat, 

limitant per tant el desenvolupament rutinari i normal de qualsevol negoci. L’evolució per igual 

dels consumidors a Internet és creixent i el consum i ús de les xarxes socials es va estenent al 

llarg de totes les franges d’edat, des del més joves fins als d’edat més avançada.  

Xarxes socials, pàgines web o botigues online es presenten com alternatives a la comercialització 

física, alhora que en converteixen en espais de diàleg entre les marques i els usuaris; uns usuaris 

cada cop més habituats a l’ús d’internet tant per consum informatiu, com per gestionar la seva 

logística personal, familiar i professional.  

Les administracions segueixen present amb programes i estratègies d’ajuda i suport a les 

empreses en termes de digitalització. No obstant, aquestes ajudes han de transformar-me en 

quelcom que vagi més enllà de tenir una pàgina web, incloent també programes formatius i que 

capacitin a les empreses a l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.  

La col·laboració público-privada és essencial per poder activar una procés integral que ajudi a la 

societat i a les empreses a fer un ús d’Internet amb coneixement i capacitats que permetin la 

comunicació entre tothom.  

Alhora es fa necessari més que mai que les empreses desenvolupin les seves pròpies polítiques 

de teletreball, sempre fonamentant-se en l’equilibri familiar i professional, establint les garanties 

i les eines necessàries per poder treballar correctament. També de la mà de les administracions 

que actuïn de facilitadors dels coneixements i dels recursos d’acompanyament.  

De fet, en l’informe que publica PwC ‘Upskillilng for Shared Prosperty’ destaca la urgència de 

formar tecnològicament el mercat laboral, ja que si bé fins als principis del 2020 era un tema a 

treballar per tots els països, arran de la COVID-19 s’ha transformat en una prioritat per poder 

impulsar i mantenir l’eficiència i la productivitat de les empreses, de les persones i dels països 

en general. També insta a que aquesta necessitat ha de ser treballada des de les empreses i 

des de les administracions, de manera conjunta per aconseguir un major impacte.  

Des del punt de vista dels resultats d’aquest estudi, cal ser crítics amb les empreses que se 

centren en la seva zona de confort que les manté resguardades de tendències, hàbits i canvis 

però que en canvi les converteix en menys competitives i menys generadores de talent.  

Cal ser conscients de que la tecnologia canvia els tempos i que ajuda a la millora de l’economia, 

no solament per sobreviure en el dia a dia, sinó per generar nous llocs de treball, noves maneres 

de produir, nous talent i en general, desenvolupar polítiques més sostenibles i disruptives en el 

mercat laboral. Les capacitacions digitals també han d’ajudar a eliminar la bretxa digital de 

gènere, per edat i per accés i han de permetre que qualsevol ciutadà i ciutadà pugui accedir a la 

tecnologia i sàpiga fer-ho per també créixer professionalment.  

De fet, aquest mateix estudi de PwC comparteix que en termes absoluts, l’upskillling digital de la 

força laboral incrementaria el PIB espanyol en uns 132.000 milions de dòlars en 2030. El que fa 

que siguin més competents i eficients les empreses, es reorganitzin i optimitzin els recursos i 

generin que el país sigui més ric, per competitiu i estigui millor preparat per noves situacions de 

crisi que podem patir en el futur. Hem de poder convertir el país en un lloc que generi recursos 

per poder reinvertir-los en les empreses i en l’economia.  
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10. Índex de recursos 

 

10.1 Gràfics 
 

Gràfic 1. Pimes a Catalunya per província. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

Gràfic 2. Pimes per província i tamany. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

Gràfic 3. Evolució del número de Pimes al Maresme durant el 2019. Elaboració pròpia a partir de 

dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. 

Gràfic 4. Evolució del número de Pimes al Maresme durant el 2020 (del 1r al 3r trimestre). 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme. 

Gràfic 5. Nivell d’activitat de les Pimes. Pimec (2020).  

Gràfic 6. Xarxes socials on son presents les Pimes del Maresme. Elaboració pròpia a partir de 

resultats 

Gràfic 7. Pressupost en comunicació i màrqueting. Elaboració pròpia a partir de resultats 

Gràfic 8 i 9. Presència i activitat a les xarxes socials. Elaboració pròpia a partir de resultats 

Gràfic 10. Total de seguidors per sector i xarxa social. Elaboració pròpia a partir de resultats 

acumulats 
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Imatge 4. Percentatge d’usuaris en xarxes socials durant la quarantena a Espanya. Statista 
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Imatge 12. Presentació de l’enquesta. Elaboració pròpia amb Google Forms (2020). 

Imatge 13. Descàrregues mensuals mundials de Tik Tok (2020). Statista i ABC 
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10.3 Taules  
 

Taula 1. Pimes a Catalunya per tamany. Elaboració pròpia a partir de dades d’Ipyme (2019) 

Taula 2. Informe trimestral del teixit empresarial i mercat de treball del Maresme. Cambra de 

Comerç del Maresme (3r trimestre de 2020) 

Taula 3. Llista d’entrevistats i entrevistades. Elaboració pròpia.  
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Agraïments 
 

Aquest treball ha estat possible gràcies a la participació dels representats i treballadors i 

treballadores de les Pimes de la comarca del Maresme, que ja sigui a través de les enquestes o 

de les entrevistes han aportat informació en primera persona de les seves situacions particulars, 

viscudes arran de la complicada situació de la crisi sanitària de la COVID-19.  

Un especial agraïment també per les entitats que han participat aportant informació, dades i 

estudis i que han permès generar la base d’aquest treball, como son el Consell Comarcal del 

Maresme, l’Observatori de Desenvolupament Local del Maresme, la Fagem (Federació 

d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, Pimec (Petita i Mitjana Empresa de 

Catalunya), l’Associació de Dones Empresàries del Maresme Dona’t un Impuls i al servei 

d’Empresa de la Fundació Tecnocampus Mataró-Maresme. 

Agrair també als mitjans de comunicació local que han ajudat a la difusió d’aquest estudi per tal 

d’arribar al coneixement per part de les Pimes i donar valor a la participació.  

Al meu tutor de TFM Alberto Ancoran i al meu tutor de màster Dr. Jordi Alba.  

Al meu marit per suportar els llargs mesos de treball, les nits d’insomni i els nervis en cada 

entrega.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comunicació social de les Pimes del Maresme durant la crisi de la COVID-19 

Estudis d’Economia i Empresa  Pàgina 52 de 53 

 

Annexos  
 

Annex 1. Llista d’empreses analitzades amb la tècnica de netnografia i escollides a l’atzar.   

 

ID Empresa Sector Adreça web 

1 Asesoria Mataro TAX Advocats 
https://www.tax.es/es/oficinas/cataluna/tax-
mataro.html  

2 
Gescobar Advocats i 
Assessors 

Advocats https://gescobaradvocats.com/  

3 Bioprasad Alimentació http://www.bioprasad.com/  

4 
Agricola de Vilassar 
de Mar SCCL 

Alimentació  

5 Movento Automoció https://www.movento.es/es/auser  

6 Visassauto SL Automoció http://www.vilassauto.com/  

7 Taller Modern Automoció http://www.tallermodern.com/  

8 Amargant SL Construcció http://www.amargant.com/  

9 Cota 21 Construcció http://www.cota21.es/  

10 Marbres Malgrat Construcció https://www.marbresmalgrat.es/  

11 

Ingenieria e 
Instalaciones 
Industriales del 
Maresme 

Enginyeria http://www.indelmar.com/  

12 Cesc-It Enginyeria https://www.cesc-it.com/  

13 CN El Balís Esport https://www.cnelbalis.com/  

14 SEP Sports  Esport http://www.sepesports.com/ 

15 Infar, SA Farmacèutica http://www.infarsa.com/  

16 Testo Farmacèutica https://www.testo.com/es-ES/  

17 ABSIS Immobiliària http://www.grupoabsis.com/  

18 Maresme Circular Industria 
https://maresmecircular.cat/consorci-per-al-
tractament-de-residus-solids-urbans-del-
maresme/  

19 Kbedich Industria https://www.kbedich.com/  

20 Plasticos Bake Plastic Industria https://www.plasticos-bakeplastic.es/  

21 Can Vivé, SL Instal·lació https://can-vive-sl-indutelcat.business.site/  

22 Datax Legal https://www.datax.es/  

23 bytemaster Logística https://www.bytemaster.es/  

24 Ruscalleda Maquinaria http://ruscalleda.es/  

25 Llorens Planas,SL Maquinaria http://www.llorens-planas.com/es/  

26 Auto Madueño Mecànica http://especialistasensmart.com/es/  

27 Josper Metal·lúrgia https://jospergrill.com/  

28 
Solucions 
metal·lurgiques 
Maresme 

Metal·lúrgia http://smmaresme.com/  

29 La Mar de net Neteja https://lamardenet.com/  

30 Geneux Sistemas https://genexus.es/  

31 Koovik 
Telecomunica
cions 

https://koovik.com/es/home/  
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32 Hallotex Textil http://www.hallotex.com/  

33 Puntielastic Tèxtil https://puntielastic.com/  

34 Artesana de clofent Tèxtil https://www.adclofent.com/  

35 Anytic TIC http://www.anytic.com/  

 

Annex 2. Selecció de captures de pantalla d’alguns perfils socials de les empreses 

analitzades 

 

Cobertis. Publicació a Facebook          Epinium. Publicació a Linkedin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arpe. Publicació a Twitter           G2 Visual Group. Publicació a Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 3. Preguntes realitzades a l’enquesta 

 

http://www.hallotex.com/
https://puntielastic.com/
https://www.adclofent.com/
http://www.anytic.com/

