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RESUM 

 

Instagram s’ha convertit en una eina molt potent per apropar-se al públic i crear 

comunitat. Quina rellevància pot tenir aquesta xarxa social com a nova oportunitat 

comunicativa per a l’Administració Pública? Es pretén una interacció “real” amb la 

ciutadania? Quina percepció en tenen els seus seguidors? Com es gestiona aquesta 

comunicació?  Amb aquest treball es pretén donar resposta a aquestes preguntes a 

partir de l’anàlisi de les publicacions de l’Ajuntament de Sabadell al seu perfil 

d’Instagram durant els mesos de setembre i octubre de 2021.   

El treball està dividit en dos grans blocs: 

 Marc teòric, emmarcat en l’àmbit de la comunicació política i institucional, així com 

en la comunicació digital, que pretenen posar en context sobre aquesta nova 

oportunitat comunicativa que ofereixen les xarxes socials. 

 Marc metodològic, que inclou el seguiment de dos mesos de durada (setembre i 

octubre de 2021 ) de les publicacions a Instagram per part de l’Ajuntament de 

Sabadell i també les entrevistes a una experta en xarxes socials (concretament 

d’Instagram) i a la Community Manager de l’Ajuntament de Sabadell.  

Amb aquestes investigacions es busca fer un recull dels beneficis que pot aportar la 

presencia d’Instagram per a un ajuntament o institució i concretament identificar els 

motius que té l’ajuntament de Sabadell per estar-hi present, quines eines fa servir, la 

imatge que busca transmetre i la rebuda que hi ha per part de la ciutadania, així com 

realitzar un anàlisi de les publicacions realitzades al seu perfil.  
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Xarxes socials, Instagram, comunicació, comunicació política i institucional, comunicació 

digital, era digital, Administració Pública, Ajuntament de Sabadell, Community Manager 
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RESUMEN 

 

Instagram se ha convertido en una herramienta muy potente para acercarse al público 

y crear comunidad. ¿Qué relevancia puede tener esta red social como nueva 

oportunidad comunicativa para la administración pública? ¿Se pretende una interacción 

"real" con la ciudadanía? ¿Qué percepción tienen sus seguidores? ¿Cómo se gestiona 

esta comunicación? Con este trabajo se pretende dar respuesta a estas preguntas a 

partir del análisis de las publicaciones del Ayuntamiento de Sabadell en su perfil de 

Instagram durante los meses de septiembre y octubre de 2021. 

El trabajo está dividido en dos grandes bloques: 

• Marco teórico, enmarcado en el ámbito de la comunicación política e institucional, así 

como en la comunicación digital, que pretende poner en contexto sobre esta nueva 

oportunidad comunicativa que ofrecen las redes sociales. 

• Marco metodológico, que incluye el seguimiento de dos meses de duración 

(septiembre y octubre de 2021) de las publicaciones en Instagram por parte del 

Ayuntamiento de Sabadell y también las entrevistas a una experta en redes sociales 

(concretamente de Instagram) ya la Community Manager del Ayuntamiento de Sabadell. 

Con estas investigaciones se busca hacer una recopilación de los beneficios que puede 

aportar la presencia de Instagram para un ayuntamiento o institución y concretamente 

identificar los motivos que tiene el ayuntamiento de Sabadell para estar presente, qué 

herramientas utiliza, la imagen que busca transmitir y el recibimiento que existe por 

parte de la ciudadanía, así como realizar un análisis de las publicaciones realizadas en su 

perfil. 

 

PALABRAS CLAVE 

Redes sociales, Instagram, comunicación, comunicación política e institucional, 

comunicación digital, Era Digital, Administración Pública, Ayuntamiento de Sabadell, 

Community Manager 
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INTRODUCCIÓ 

Amb aquest Treball de Final de Grau (TFG) es busca analitzar la rellevància de la 

presència de les Institucions Públiques  a les xarxes socials. De quin tipus de comunicació 

es tracta? Es pretén una interacció “real” amb el públic? Com es gestiona aquesta 

comunicació? Quina estratègia hi ha darrere? Es té en compte al percentatge de la 

ciutadania que pertany al grup de la bretxa digital? Hi ha directrius establertes sobre 

què, com i quan s’ha de mantenir aquesta comunicació per part de les Institucions? Per 

donar respostes a aquestes preguntes, s’ha realitzat un seguiment de dos mesos de 

durada (setembre i octubre de 2021 ) de les publicacions a Instagram per part de 

l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Per tal de resoldre aquestes qüestions, s’ha d’entendre el marc teòric que els envolta. 

D’una banda, la comunicació política i institucional (envers la societat) i de l’altre, la 

comunicació digital, concretament l’ús de les xarxes socials. 

 

És necessari també, tenir clars els conceptes de tots els ens que participen de l’estudi: 

què o qui és l’Administració Pública, què fa, què vol comunicar (a la ciutadania) i quins 

mitjans utilitza. La societat viu en una Era Digital, però què vol dir això? La tecnologia i 

la Internet formen part del nostre dia a dia. Què implica això per la forma de comunicar-

se de les Institucions Públiques amb els ciutadans? Realment la intenció és ser 

transparents? Castells, en una conferencia a UNIVERSAL l’onze de setembre de 2017 

deia que les relacions institucionals amb el poble son fonamentals de qualsevol societat. 

En la mateixa entrevista deia que “A partir de las nuevas formas de comunicación 

cambian las formas de pensar y, a partir de nuevos valores y nuevas formas y nuevos 

proyectos pueden también incluso cambiar las instituciones. Aun así, lo más importante 

es que estas nuevas formas de comunicación automatizan el cambio cultural en las 

mentes de lo que han sido las formas tradicionales de dominación a través de una 

comunicación controlada.”  

 

Què són les xarxes socials? Quina és la seva finalitat? Perquè s’ha convertit en un gran 

aparador per empreses i institucions? La xarxa social d'Instagram ha canviat molt d'ençà 
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que va aparèixer. S'ha convertit en una eina molt potent per crear comunitat i establir 

relacions. Això ha obert una gran porta a marques, empreses i organitzacions per poder 

apropar-se al seu públic d'una forma completament diferent, però també ha resultat 

una nova oportunitat per l'Administració Pública. Com es pot beneficiar l’Administració 

d’aquest context? Molts comunicòlegs, entre ells Castells, afirmen que  si no estàs a 

Internet, no existeixes. És imprescindible estar present a les xarxes socials, tot s’hi val? 

L’experta en xarxes socials i. concretament Instagram i Tik Tok, Mònica Urrutia ajudarà 

a aportar respostes a aquestes preguntes. 

 

Per altra banda, també es busca descobrir com es gestiona aquesta comunicació i quines 

eines fan servir. 

 

I la societat, què en treu? Realment se sent escoltada? Aquesta pregunta es difícil de 

contestar i amb aquest estudi intentarem abordar-la des de l'anàlisi de la comunicació 

de l'Ajuntament de Sabadell amb els ciutadans a través de Instagram. 

METODOLOGIA 

La realització d’aquest TFG es durà a terme a partir d’un enfocament mixt. D’una banda 

hi ha un abordament de l’estudi qualitatiu, ja que es busca donar resposta a les 

preguntes de recerca plantejades a partir d’entrevistes a experts. I per una altra banda 

s’aplicarà el punt de vista quantitatiu a partir de l’elaboració d’una enquesta, que també 

pretén aportar llum a les incògnites plantejades. Ara bé, és necessari contextualitzar els 

conceptes principals d’aquesta dissertació, i per tant, serà necessari definir un marc 

teòric. 

Investigació 

Així doncs, primer definirem el marc teòric a partir del mètode analític per tal de posar 

en context les principals idees dins de la investigació. Per un costat, la comunicació 

pública i institucional i, altrament, les xarxes socials digitals, és a dir, les teories de la 

comunicació digital. En aquest apartat, ens ajudarà l’experta en xarxes socials i, 

concretament d’Instagram: Mònica Urrutia, que ens concedirà una entrevista en 

qualitat de professional. 



 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

8 
 

Entrevista 

En segon lloc, com aquest TFG agafa l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi, es 

realitzarà una entrevista a la Community Manager de l’Ajuntament de Sabadell.  Amb 

aquesta entrevista esperem resoldre els objectius particulars del treball que refereixen 

a aquesta institució. 

Monitoratge de publicacions (anàlisis d’estadístiques) 

Es realitzarà el seguiment de les publicacions de l’Ajuntament de Sabadell a Instagram 

durant els mesos de setembre i octubre de 2021. S’observa que hi ha una alta activitat 

en el format d’història, es decideix fer un seguiment també d’aquest tipus de 

publicacions, del 3 al 31 d’octubre de 2021. Es demanen les dades estadístiques 

d’aquests dos mesos de publicacions per  poder ampliar i enriquir la nostra investigació. 

Enquesta 

En tercer lloc, per tal de conèixer de primera mà la rebuda que té la gestió de l’Instagram 

de l’Ajuntament de Sabadell per part de la ciutadania és necessari el disseny d’un seguit 

de preguntes que ens aportin informació útil per interpretar-la. 

A través d’aquesta metodologia s’espera assolir els objectius inicials d’aquesta 

dissertació i culminar-la amb unes conclusions sòlides complementades pel marc teòric 

i l’anàlisi de resultats. 

JUSTIFICACIÓ DE LA RECERCA  

Amb aquest Treball de Final de Grau es vol aconseguir fer un recull informatiu sobre la 

comunicació per part de l’administració pública a les xarxes socials i com es gestiona 

aquesta comunicació. Hi ha molts estudis sobre les conversions, i els beneficis a nivell 

d’empresa privada, però pocs sobre les del sector públic. Es tracta d’un canal de 

comunicació Administració-ciutadà amb molt potencial, però costa trobar guies o 

protocols comunicacionals al respecte, en un context sociotecnològic que avança a 

passes de gegant.  

Així doncs, es pretén fer un recull dels beneficis d’aquesta nova oportunitat 

comunicativa que ofereixen les xarxes socials a l’Administració Pública i l’acceptació 
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d’aquesta nova comunicació per part de la ciutadania, prenent com a cas d’estudi l’ús 

d’Instagram per part de l’Ajuntament de Sabadell. 

Partint de les guies de “Open Government. 10 ideas para hacer que tu Ayuntamiento 

abierto” i de la “Guía de Redes Sociales de la Generalitat de Cataluña (última edició al 

2019)” les dues implementades des de 2010, es busca descobrir si existeixen directrius 

a seguir a l’Ajuntament de Sabadell i com gestionen la comunicació a la xarxa social 

d’Instagram. 

Realment és un apropament? La comunicació és bidireccional? A priori sembla que ha 

de ser un apropament a la població, però...hi ha recursos per atendre totes les converses 

i fils que s’obren? Com es gestiona o regula? Es dóna resposta a totes les intervencions? 

Com es realitzen els filtres? 

Conferències d’experts com el catedràtic Manuel Castells: “Comunicación y política en 

la era digital” aporten informació valuosa pel desenvolupament d’aquest treball en 

quant a la importància de les relacions de l’Administració Pública amb la societat. Així 

com altres autors com Maria José Canel que també han aportat a la societat obres com 

“La Comunicación de la Administración Pública: Como Gobernar con la Sociedad”. 

S’ha realitzat un anàlisis del cas de l’Ajuntament de Sabadell realitzant un seguiment de 

les publicacions de setembre i octubre de 2021, i els stories d’octubre de 2021. 

La IAB Spain, l’associació mundial de comunicació, publicitat i màrqueting digital més 

gran que hi ha,  realitza informes de forma regular sobre les tendències digitals, i per 

tant, també sobre les xarxes socials d’Espanya. La seva missió és, tal i com trobem a la 

seva pàgina web: 

“[...] ser el fòrum de trobada i representació de la indústria publicitària espanyola, 

contribuint a unir les diferents sensibilitats i interessos de cadascun dels protagonistes 

de l'ecosistema publicitari digital. Representant els nostres Associats davant 

l'Administració, contribuint a la regulació correcta del sector, treballant proactivament 

en la creació d'estàndards d'Indústria, desenvolupant programes de formació 

continuada per als professionals, proporcionant la informació sobre el Mercat i les 

tendències per a la millor gestió del negoci i generant la comunicació i el coneixement a 

la societat espanyola de la contribució del Màrqueting, la Comunicació i la Publicitat 

Digital al desenvolupament social i econòmic del nostre país.”  
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Així doncs, el darrer informe sobre “Estudio Anual de Redes Sociales 2021” i l’informe 

“Top tendencias 2021” ens serviran de base també per entendre el per què algunes 

xarxes socials resulten més interessants que altres. 

PREGUNTES DE RECERCA I/O HIPÒTESIS  

Manuel Castells deia en una entrevista l’onze de setembre de 2017 que “Si el entorno 

de la comunicación cambia, las formas en que nuestra mente procesa las señales, que 

luego convertimos en emociones que son transformadas en sentimientos que llevan a 

decisiones también cambia”, per tant, les organitzacions i  institucions s’han d’adaptar 

a aquesta nova forma de comunicar i aprofitar el màxim potencial d’aquesta 

oportunitat comunicativa. 

 

En la mateixa entrevista, Castells també feia incís en que  vivim en un món digitalitzat 

on la privacitat quasi bé no existeix, on ens servim de l'autocomunicació, on el preposició 

“auto” va més enllà del “per si mateix”. Però l’important és que les noves relacions 

digitals permeten que qualsevol usuari faci un comentari sense passar per cap tipus 

de control a filtre previ, és a dir que qualsevol pot donar la seva opinió sobre qualsevol 

tema. Es podrà vigilar el comentari, fer un seguiment del fil que se’n derivi inclús es 

podrà prendre mesures o càstigs sobre la persona que exposi els seus pensaments, però 

NO ES POT CONTROLAR que els usuaris d’Internet opinin públicament. Per tant, Internet 

esdevé una eina molt valuosa per extreure informació dels Internautes i, si ens 

centrem en la comunicació política i Institucional aquesta informació passa a ser un 

monitoratge de la ciutadania. Obre debats participatius sense repressions immediates. 

“Si no estàs a Internet, no existeixes”, frase acceptada per professionals del món de la 

comunicació i els negocis. 

 

Pràcticament la totalitat de la informació, en diferents formats (text, imatge, vídeo, 

música) està digitalitzada i a Internet i pràcticament la totalitat de la població podria 

tenir-hi accés1. D’aquí que sigui tant important tenir presència a la xarxa. Més endavant 

                                                           
1 (Castells, 2017) 
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tractarem amb estadístiques de la penetració de les xarxes socials en les nostres vides 

quotidianes. 

 

Al 2010 algunes institucions públiques com la Generalitat de Catalunya o  comencen a 

implementar guies d’ús a les xarxes socials. L’Ajuntament de Sabadell també disposa 

d’una guia que reculli indicacions a seguir en les activitats a les xarxes socials? 

Hi ha una gran diversitat de xarxes socials, amb diferents públics objectiu. En aquestes 

pàgines intentarem descobrir perquè és interessat estar present a Instagram 

concretament. Tanmateix també es buscarà entendre com ha de ser aquesta presència 

i si existeixen protocols o directrius a seguir i, en definitiva intentar descobrir com és o 

hauria de ser la gestió d'aquesta xarxa social per part de l'administració pública i quin 

paper hi ocupa el Community Manager. S'analitzarà el cas de l'Ajuntament de Sabadell 

per poder donar respostes de primera mà a totes aquestes qüestions. 

OBJECTIUS 

Objectiu generals: 

L'objectiu principal d’aquest treball és identificar les principals característiques que fan 

que Instagram sigui un canal de comunicació important per les administracions 

públiques, centrant-nos en l'Ajuntament de Sabadell com a cas d'estudi durant els 

mesos de setembre i octubre de 2021. 

Objectius específics: 

1. Descriure els beneficis que ofereix Instagram a una administració pública.  

a. Entendre perquè i com és o hauria de ser aquesta presència. Existeixen 

directrius generals?  

b. Identificar els possibles inconvenients de tenir presència Instagram. 

2. Identificar els motius pels quals l'Ajuntament de Sabadell ha decidit tenir 

presència a Instagram 

a. Conèixer quin lloc ocupa Instagram dins de l’ús de la resta de Xarxes 

Socials de l'Ajuntament de Sabadell. 
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b. Analitzar el contingut que es publica i com es gestiona aquest canal de 

comunicació pública. Es realitzarà un seguiment de les publicacions 

realitzades durant els mesos de setembre i octubre de 2021. 

c. Descobrir quines eines fan servir. 

d. Distingir quina imatge es transmet o es vol transmetre a Instagram de 

l'Ajuntament de Sabadell. 

3. Conèixer la rebuda per part del ciutadà realitzant una enquesta durant el mes 

de desembre de 2021 

 MARC TEÒRIC 

Comunicació política i institucional 

 

“La comunicació neix, en bona mesura, com una forma de resoldre el problema de la 

confiança” (Ugalde, 2011) 

 

Què és l’Administració Pública.  

L’Administració pública és l’eina que té el Govern per desenvolupar i implementar els 

seus serveis i polítiques. Es regeix pels principis de la legalitat, la neutralitat, eficàcia, 

eficiència i qualitat. L’Administració pública està al servei del Govern electe, 

independentment del partit que el dirigeix.2  Així doncs, es pressuposa que hi ha una 

neutralitat política per part dels qui treballen a l'Administració pública. 

 

Dret a la informació  

Hem de fer un petit incís en el terme del dret a la informació, que, tot i que es tracta 

d’un dret fonamental, la seva redacció pot considerar-se confosa. 

                                                           
2 Punto de Acceso General: Tu punto de acceso a las Administraciones Públicas. (sense data). 

Consultat el octubre / 2021, a Administración General del Estado: 

https://administracion.gob.es/pag_Home/espanaAdmon/comoSeOrganizaEstado/Ad

ministracion_Gral_Estado.html 
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La ciutadania té dret a rebre informació verídica i transparent per part de les 

institucions públiques. Així està reconegut a nivell internacional allà on existeix la 

democràcia. 

A Espanya, l’article 20 (BOE, 1978) és el que fa referencia a aquest dret: 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el 

escrito o cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 

regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades. 
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. 
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social 

dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos 
sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de 
España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en 
virtud de resolución judicial.” 

 

El primer text on es parla de dret a la informació data del 20 de desembre de 1948,  

l’article 19 de la Declaració de Drets Humans, que diu el següent: 

 

 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir información y opiniones y el de difundirlas 

sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión.”  

En un únic article (el número 20) de la Constitució Espanyola reconeix el dret de 

llibertat d’expressió i el del dret a la informació, quan poden arribar a ser 

contradictoris en tant que una opinió no ha de ser informació verídica forçosament. 

No oblidem tampoc, que és la ciutadania la que finança l’Administració Pública, i per 

tant, tota la informació pertany també a la societat, en tant que pot resultar valuosa 

per la presa de decisions i actuacions així com per la conformació d’opinions. 

De la mateixa manera que tenim dret a la informació, també tenim dret a l’accés a la 

informació pública, i també està regulat per la Constitució, mitjançant la les lleis de 

transparència. L’article 4 de la llei 19/2013, del 9 de desembre, “de transparència, 
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accés a la informació pública i bon govern”, fa referencia a l’obligació de subministrar 

informació i diu que: 

“Las personas físicas y jurídicas distintas de las referidas en los artículos anteriores que presten servicios 
públicos o ejerzan potestades administrativas estarán obligadas a suministrar a la Administración, 
organismo o entidad de las previstas en el artículo 2.1 a la que se encuentren vinculadas, previo 
requerimiento, toda la información necesaria para el cumplimiento por aquéllos de las obligaciones 
previstas en este título. Esta obligación se extenderá a los adjudicatarios de contratos del sector público 
en los términos previstos en el respectivo contrato.” 

 

Per tant, podríem dir que l’Administració està obligada a informar sobre les seves 

activitats (transparència proactiva) , i també a facilitar la informació que la ciutadania 

requereixi (transparència reactiva)3. 

Comunicació del sector públic 

Les Institucions Públiques, igual que la resta d’organitzacions i empreses, també tenen 

necessitats comunicatives, però s’ha de tenir en compte que la finalitat d’aquestes 

comunicacions no serà la mateixa, perquè els motius que les condicionen tampoc ho és. 

“El poder polític i les seves manifestacions –les institucions públiques– han necessitat, 

des dels seus orígens històrics fins avui dia, arribar als ciutadans i comunicar-s'hi 

mitjançant tot tipus de missatges, habitualment de caràcter normatiu i executiu. 

Aquestes normes, acords i resolucions articulen la vida pública. [...] La comunicació 

pública ha estat històricament unidireccional, amb un ferri control dels canals de 

comunicació per part de l'emissor. Des de la Grècia clàssica fins als nostres dies, la 

regulació i el dictat de normes restrictives són una constant vinculada al 

desenvolupament de la comunicació pública” (Toni Aira Foix, Víctor Curto Gordo, Núria 

Escalona Nicolás, Josep Rom Rodríguez, 2019, pàg.15)  

 

En la Revolució Francesa apareix per primera vegada la intenció per part de les 

institucions públiques d’ influir en la opinió política de la població i el seu comportament. 

Va suposar un abans i un després en la comunicació social degut a l’ús enginyós de la 

propaganda, que era totalment estudiada y massificada. En aquella època ja es va 

                                                           
3 Article sobre el dret a la Informació a Espanya: Marina (11 / desembre / 2020). Grupo Artico 34. 
Consultat el desembre / 2021, a Derecho a la información en España: https://protecciondatos-
lopd.com/empresas/derecho-informacion/ 
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adaptar la seva forma de comunicar al context social, per tal de crear les eines 

comunicatives persuasives més eficients per aconseguir els seus objectius.  

 

Al següent quadre, elaborat per Maria José Canel (2018), hi trobem un resum de per què 

és important la comunicació des de l’administració pública i els efectes que té aquesta 

comunicació. 

Quadre 1. La rellevància de la comunicació als trets constitutius de l’Administració Pública 
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El poder de l’administració pública doncs, està lligat a la comunitat a la que es deu i per 

tant, la forma en què s’hi comunica està forçosament condicionada pel context. I la 

realitat és que, des del s.XVIII ha canviat molt l’escenari social i global. La comunicació 

de les institucions públiques actuals ha de ser transparent i legítima i ha de tenir com 

objectiu el bé de la societat aportant un valor públic amb un flux bidireccional 

d’informació i interacció, per tal de treure el màxim profit a aquesta relació. 

 

Gestionar qüestions públiques en un entorn digital. Què es pot fer ara 

que abans no. 

La tecnologia permet disposar d’una infraestructura que agilitza processos i els fa més 

eficients, accedir a serveis des de qualsevol punt geogràfic (per tant, trenquem barreres 

d’espai i temps), recopilar dades de forma massiva en temps real, robotitzar 

procediments mitjançant la Intel·ligència Artificial i els algoritmes, organitzar actuacions 

i mobilitzacions. Establir relacions sense importar el lloc on et trobis. Resoldre dubtes de 

la ciutadania en menys temps o inclús presentar de forma lúdica aspectes de la 

administració pública (educació, cultura, turisme..) i, el que potser és més important per 

aquest treball, que les administracions públiques coneguin millor a la gent. Segons 

Gutiérrez-Rubí, aquest escenari tecnopolític suposa que les xarxes rellevin els partits (i 

els militants es tornin activistes, en tant que influeixen en el comportament del seu 

entorn), que hi hagi una major càrrega simbòlica en els missatges ja que hi ha moltes 

possibilitats de formats audiovisuals a l’abast), la possibilitat de viralització d’un 

missatge y totes les opcions de monitoratge que ofereix aquest fet, la possibilitat de joc 

i competició i que sigui qualsevol persona la que pugui donar una notícia.4 

 

Valor públic 

Ara bé, quin valor aporten totes aquestes avantatges al ciutadà? Quin és el valor públic 

que els horitzons tecnològics ofereixen al ciutadà? En el següent requadre de Canel 

(2018) ho veiem de forma clara: 

 

                                                           
4 Canel, Maria José. (2018). La comunicación de la administración pública: para gobernar con la 
sociedad. México, D.F, FCE - Fondo de Cultura Económica. Recuperat de https://elibro-
net.eu1.proxy.openathens.net/es/ereader/uoc/105783?page=153. 
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Quadre 2: Marc de Harrison et al. Per a la avaluació del valor públic de les accions d’un govern a la xarxa. 

 

 

Xifra (2014) comentava que “actualment les relacions amb les comunitats virtuals s’ha 

convertit en una part important d’aquesta parcel·la de les relacions públiques“ (referint-

se a les relacions amb la comunitat, que han de mantenir un entorn dins d’un marc 

geogràfic concret, beneficiós per tothom). Al mateix manual podem llegir el motiu pel 

qual resulta interessant cuidar aquestes relacions amb la comunitat virtual: aquestes 

xarxes permeten segmentar el públic d’una forma molt acurada. 
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Era Digital. Transformació del sistema de comunicació  

 

“Hay que estar listos para la época donde la colaboración reemplaza a la 

corporación”.  

T.GOETZ 

 

Sentim a parlar molt sobre l’Era Digital i de com ha afectat al sistema de comunicació, 

social, institucional i polític. 

 

Segons Scolari, la digitalització sorgeix de la necessitat de reduir o eliminar les 

alteracions i pèrdues de contingut. Així doncs, aquest contingut analògic, es converteix 

en un valor numèric del sistema binari, que permet que aquestes senyals analògiques 

quedin categoritzades i emmagatzemades, de forma que es pugui mantenir la 

informació encara que l’arxiu es dupliqui, s’amplifiqui o es moduli. Al principi  aquests 

processos de digitalització produïen arxius que ocupaven molt espai, però això va 

quedar solucionat en el moment en que van aparèixer els programes de compressió i 

descompressió, i es va obrir les portes a que documents i arxius més pesats o amb més 

contingut, també fossin digitalitzats (música, llibres, fotografies, pel·lícules...).  Això va 

permetre que la reproducció i la distribució d’aquests arxius mantinguessin la qualitat, 

però a més a més, també van permetre’n l’edició. És important entendre que sense 

aquesta transformació digital, no existiria l’hipertext ni la possibilitat d’interaccionar. 

Perquè és en aquest context binari que podem elaborar, editar i navegar un mar de 

contingut molt més senzill i ràpid. Segons es menciona a Hipermediaciones (A.Scolari, 

2013) Manovich  (2001: 52) deia que “la clau és que la digitalització converteix als 

mitjans en dades, i per tant es tornen programables”. Per tant, el paper de la 

digitalització és essencial per la comunicació digital i a aquestes alçades ja es podria 

afirmar que totes les comunicacions mediàtiques són digitals, independentment del 

suport o canal pel qual se’n faci difusió. El procés digital està present en el transcurs de 

gairebé tots els processos de producció (redacció de textos, elaboracions de calendaris, 

plànols, comandes, informes...). La digitalització ha permès una nova forma de 
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comunicació, i com també apuntava Castells (2017) pràcticament tota la informació està 

en format digital.  

 

Això si, tot i tractar-se d’una base innovadora per a la nova forma de comunicar-se, les 

característiques teòriques d’aquesta comunicació no són noves. El concepte 

d’Hipertextualitatitat es remonta als anys trenta, quan la gestió del gran volum de 

documentació científica ja era centre de cavilacions. 

 

Bush, un enginyer del Massachusetts Institute of Technology  i podríem dir que és el 

pare del format multimèdia, al 1937 va dissenyar un Rapid Selector5 per a la marina dels 

Estats Units d’Amèrica. Durant la segona Guerra mundial, va haver un gran avenç 

tecnològic pel que fa a l’emmagatzematge i circulació d’informació (sobretot científica) 

i Bush ja tenia clar que aquella producció textual avançava més ràpid del que l’ésser 

humà podia controlar o comprendre. En aquella època ja es considerava difícil el poder 

consultar tot el contingut disponible. Als 60, Nelson comença a treballar en la idea de 

Xanadu, un projecte per intentar organitzar documents i connexions.  

 

De la mateixa forma que ara hi ha persones que pensen que el món digital és negatiu 

per a la societat, personalitats com el sociòleg Jacques Ellul també considerava que 

aquells estudis i projectes innovadors afectaven maliciosament a tots els aspectes de la 

societat. 

 

Tornant al concepte de hipertextualitat: 

 

“La estructura del (hiper)texto se debe imaginar como un modelo molecular complejo. 

Se pueden reordenar los fragmentos de información, expandir las frases, y definir las 

palabras sobre la marcha […] Estos vínculos los puede incorporar el autor en el momento 

de la «publicación» o, más adelante, el lector […] Los hipermedia son como una colección 

de mensajes elásticos que se pueden expandir o contraer según los deseos del lector 

(ibíd.: 91).” (A.Scolari, 2013) 

                                                           
5 Dispositiu analògic amb una tecnologia microfilm que permetia accelerar l’emmagatzematge i la 
recuperació de la informació. 
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Per entendre com funcionen els nous mitjans, hem de veure’ls dins del conjunt dels 

mitjans anteriors. Tot forma part d’una evolució i millora de l’existent. La següent taula6 

ens fa una comparativa, per exemple de les diferències entre la web 1.0 i la web 2.0. 

 

 Quadre 3: Diferències entre la web1.0 i la web 2.0 

 

 Font: Scolari, C. A. (2013), pàg. 195 

                                                           
6 Scolari, C. A. (2013). Hipermediaciones: elementos para una teoría de la 
comunicación digital interactiva. Barcelona, Spain: Editorial Gedisa. Pàgina 195 
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Sense l’hipertext no podem entendre la hipermèdia. 

El “vivisistema” de la tecnologia digital continua avançant de pressa, fet que no permet 

que adquireixi l’estabilitat necessària per adaptar-se de forma definitiva als canvis 

socioeconòmics que implica. Scolari ho exemplifica amb l’aparició de la tecnologia de 

l’automòbil. L’automoció va suposar un gran canvi, del qual en van sorgir noves 

professions i canvis d’hàbits en la societat.  

 

“El vivisistema-web todavía no ha dicho (ni mucho menos) su última palabra. Como se 

advierte, en estas prácticas comunicativas también están presentes los tres desafíos de 

la lógica de los bazares digitales: la motivación personal que implica ser miembro de una 

comunidad, la coordinación descentralizada y la complejidad de una autoorganización 

que permite afrontar proyectos, en muchos casos de gran envergadura.” (A.Scolari, 

2013. Pàg.201) 

 

Des que va aparèixer Ia World Wilde Web hi ha hagut un canvi substancial en les feines 

comunicacionals quan el 1984 va aparèixer el primer Macintosh7, que va canviar les 

rutines dels professionals de la comunicació, amb l’aparició de nous sistemes operatius 

que simplificaven les tasques de elaboració de textos, dissenys i imatges. En la segona 

etapa des vuitanta es va començar a digitalitzar el so i als noranta el disseny gràfic va 

tornar a avançar amb la possibilitat de treballar en 3D o rendering fins arribar als efectes 

especials o a les imatge en moviment. (A.Scolari, 2013) 

 

Ens trobem en un moment en el que la digitalització ha desdibuixat les arestes dels 

diferents perfils professionals del món de la comunicació, permetent que el redactor o 

el fotògraf editin vídeos, per exemple. Com Scolari apunta a Hipermediaciones que diu 

Salaverría (2003), estem vivint un moment de convergència professional als mitjans de 

comunicació. 

 

Com comentàvem abans, els processos de hipermediació suposen un canvi important 

al món professional del sector de la comunicació, on el rol multifacètic s’imposa i 

                                                           
7 Abreviat com a Mac, ordinadors personals disenats, fabricats I distribuits per Apple. 
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s’exigeixen coneixements que en el passat no eren necessaris per dur a terme 

determinades professions (per exemple en el periodisme) de la mateixa manera que 

apareixen nous perfils com els gestors de continguts. Tanmateix, cada vegada és més 

habitual que els redactors treballin per més d’un mitjà de comunicació. 

 

La hipermediació implica doncs, diferents nivells de polivalència: 

 

Quadre 4: Nivells de polivalència de la hipermediació 

Polivalència tecnològica El professional de la informació utilitza instruments 

(programari i maquinari) que li permeten produir i 

gestionar continguts en diferents suports. Per exemple, el 

periodista domina alhora aplicacions d'escriptura, retoc 

fotogràfic, edició no lineal de vídeo o bases de dades 

Polivalència mediàtica El professional de la informació dissenya i produeix 

continguts en diferents llenguatges (escrit, àudio, gràfic, 

vídeo i interactiu). El periodista, després de cobrir un 

esdeveniment, prepara el text per enviar-lo als mitjans 

impresos o en línia, grava una intervenció radiofònica i 

edita el vídeo per transmetre a la televisió. Aquesta 

polivalència exigeix competències tecnològiques 

(coneixement dels instruments tècnics ) i semiòtiques 

(coneixement dels llenguatges dels diferents mitjans). 

Polivalència temàtica Un mateix professional de la informació s'ocupa de 

generar informacions per a les diferents seccions del medi 

(esports, política, cultura, etcètera). Els diferents nivells 

de polivalència no s'exclouen, al contrari, es poden 

combinar entre si. Un mateix periodista pot estar 

capacitat per produir informacions per a diferents mitjans 

i, alhora, generar continguts per a les seccions de política, 

cultura o societat. En altres àmbits, el periodista domina 

els diferents mitjans i llenguatges, però s'especialitza en 
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una àrea temàtica (per exemple en esports). Cal destacar 

que el periodista polivalent troba en els mitjans digitals en 

línia el seu entorn de treball natural. Allà, en un 

metamedi, tendeix a remoure tots els altres i pot treure el 

màxim profit de les seves competències multimèdia. 

Elaborat a partir de Scolari, Hipermediaciones pàg. 207-208 

Aquests canvis en les formes de produir el contingut, sumats a l’evolució de difusió del 

mateix, en una xarxa globalment connectada, son el que permeten aquest flux constant 

d’informació, de forma a temporal i sense barreres geogràfiques.  

 

Aquesta era digital en la que vivim, ens aporta també la immediatesa. Podem accedir a 

la informació que vulguem, quan vulguem i des d’on vulguem. Per tant, ara els diaris no 

tenen horaris de tancament, poden publicar en el moment que sigui, des d’on sigui, 

sempre i quan hi hagi accés a Internet. Tampoc ens cal esperar a que s’emeti un 

programa, sèrie o pel·lícula, podem accedir-hi des de diferents plataformes, sempre i 

quan, una vegada més, tinguem accés a Internet. Un altre fet digne de destacar és que 

estem adquirint habilitats multitasking,  ja que “actualmente se considera que el output 

del trabajo policrónico es muy superior al de las actividades monocrónicas. Las 

tecnologías digitales potenciarían la realización simultánea de múltiples tareas 

(policronicidad).” (A.Scolari, 2013) 

 

L’ús dels dispositius mòbils, independents d’una connexió fixa i que estan immersos en 

les nostres vides quotidianes, ens permeten eliminar les limitacions espaciotemporals. 

Podem “estar” des de qualsevol indret del planeta on hi hagi cobertura i en qualsevol 

moment. I això ha suposat un canvi  en la gestió d’activitats tant en el camp laboral com 

en el camp social.  

 

“Esta aceleración de los ritmos de vida, caracterizada por el consumo fragmentado de 

información a lo largo de la jornada, la multiplicidad de tareas realizadas al mismo 

tiempo y la supresión de las pausas o intervalos «improductivos», va en directa colisión 

con las instituciones predigitales. Por ejemplo, las escuelas manejan ritmos de 
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aprendizaje lentos, basados en la lectura del libro, y se mueven en un tiempo predigital.” 

(A.Scolari, 2013, pàgina 284) 

 

En resum, la tecnologia digital està modificant les bases del coneixement i de la forma 

de comunicar(nos) en tots els nivells, des de els processos de producció, fins a la forma 

de difusió de la informació, els rols professionals, l’educació o la forma en que consumim 

contingut. 

 

Comunicació i política en l’era digital  

Fins ara, hi havia tres grans mitjans de comunicació en massa: la televisió, que simplifica 

la informació, la premsa, que la formalitza i la ràdio, que dóna peu a cert diàleg. Però 

ara ens trobem davant d’un nou paradigma comunicacional. I de la mateixa forma que 

ha canviat la forma en com les persones ens comuniquem, també ho han fet els mitjans 

de comunicació i la política, per tant, també s’ha d’adaptar a aquesta nova forma de 

comunicació mediàtica. Ja que, com diu Castells “Els mitjans són l’espai on s’organitza, 

es forma, s’articula i es difon el poder”. (Castells, 2017) 

 

Autocomunicació. Construcció d’un hipertext individual  

Castells diu que en els darrers 20 anys, hi ha hagut un canvi substancial en la forma de 

comunicar, sobretot en els últims 10. I ho conceptualitza com a autocomunicació de 

masses, en tant que es tracta d’una comunicació que potencialment pot arribar a una 

audiència de masses, que és local i global al mateix temps, amb una autonomia de 

recepció i emissió de missatges, es poden crear xarxes socials pròpies i els usuaris poden 

navegar lliurement. Es tracta doncs d’una comunicació autodirigida. A més a més afegeix 

que “en la mesura que els mitjans de comunicació es troben en  l’espai de 

l’autocomunicació de masses, els internautes construeixen el seu propi canal de televisió, 

el seu propi diari” i també diu que “no és cert que els joves no llegeixin diaris, 

estadísticament llegeixen més que els adults. Perquè en llegeixen molts, però no 

llegeixen tot el diari, agafen el que els interessa de cada mitjà de comunicació i es 

construeixen el seu propi canal de comunicació fet a mida”.  Així doncs, ens trobem 

davant d’una reconstrucció de les xarxes socials i mitjans de comunicació creant un 
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hipertext8. Un hipertext individual. I tenint en compte que gairebé tota la informació 

que existeix està digitalitzada (des de textos fins a música o contingut audiovisual) 

Castells  afirma que la principal limitació a l’hora de buscar informació no és la de tenir 

accés a internet, sinó les pròpies capacitats o inquietuds de cada individu per realitzar 

una cerca qualitativa. Considera que “la principal desigualtat a Internet no és la 

tecnològica, sinó que és la capacitat mental, educativa i cultural de construir-se el seu 

propi hipertext. 

 

Si pràcticament la totalitat de la informació està digitalitzada, això obliga a les entitats, 

institucions i empreses a ser transparents, ja que tot el que es publica a Internet, per 

molt que s’elimini, serà sempre recuperable. Els mitjans de comunicació, per tant, han 

de ser plurals i creïbles. Val la pena remarcar que, de igual manera que els missatges que 

publica la ciutadania resulten de gran valor per a l’Administració, tenir accés a 

informacions Institucionals també resulta valuós per als ciutadans. 

 

Tothom té veu 

El que sí que és cert, és que aquesta nova forma de comunicar, dona veu a tothom que 

tingui accés a Internet. Tots els usuaris poden generar contingut, publicar-lo i compartir-

lo. Potser a posteriori aquest contingut és eliminat, o es procedeix amb alguna mesura 

contra l’emissor del missatge, però no es pot evitar que un ciutadà publiqui un 

comentari compartint la seva opinió. Això permet que es creïn moviments socials 

espontanis, que afavoreixen la unió de grups d’individus que s’organitzen per intentar 

canviar les coses. Tothom té veu perquè existeix un debat participatiu sense repressions 

instantànies, ja que la única opció per evitar l’expressió dels usuaris seria desconnectar 

l’accés a Internet, i això seria inconstitucional. No oblidem que tenim dret a la 

informació. 

 

 

 

                                                           
8 Segons la RAE, Hipertext: m. Inform. Conjunt estructurat de textos, gràfiques, etc., 
units entre si per enllaços i connexions lògiques.  
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Bretxa digital.  

És difícil trobar una definició estandarditzada respecte la bretxa digital. Castells, per 

exemple, afirma que en quant a termes d’accés, tots estem connectats ja que pel que 

fa a les possibilitats d’accedir a Internet, tothom podria accedir-hi si tenim en compte 

que el 50% de la població mundial adulta disposa d’un dispositiu smartphone. Però 

també hi ha persones, alienes al món de la comunicació que entenen la bretxa digital 

com una desigualtat ben real. Que de fet, degut a la situació actual de pandèmia s’ha 

vist accentuada, ja que molts tràmits s’han digitalitzat i estar connectat podria ser la 

única forma de socialitzar per moltes persones. La Creu Roja, per exemple descriu la 

bretxa digital d’una forma molt encertada: 

 

“El concepto de brecha digital no tiene una definición única y aceptada universalmente. 

La brecha digital hace referencia a la desigualdad en el acceso, uso o impacto de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) entre grupos sociales. Estos 

grupos se suelen determinar en base a criterios económicos, geográficos, de género, de 

edad o culturales. Entre los diferentes tipos de brecha digital que existen, la brecha 

digital de acceso es una de las más habituales. Se refiere a las posibilidades que las 

personas tienen de acceder a este recurso. Aquí entran en juego las diferencias 

socioeconómicas entre las personas y los países. El otro tipo de brecha digital más 

común es el de la brecha de uso que hace referencia a la falta de competencias 

digitales que impide el manejo de la tecnología.”9 (Cruz Roja, 2021) 

 

Aquí tenim dos punts de vista dispars, de sectors molt diferents, d’una banda, Manel 

Castells, comunicòleg i de l’altra, la Creu Roja, que assisteix a persones grans, 

vulnerables, amb un perfil socioeconòmic i amb un recolzament familiar més aviat 

baix. 

 

 

 

                                                           
9 https://www2.cruzroja.es/web/ahora/brecha-digital 
 

https://www2.cruzroja.es/web/ahora/brecha-digital
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XARXES SOCIALS  

L’ésser humà és social per naturalesa i la connexió social ha existit sempre. El contacte 

entre tribus, cultures o pobles llunyans, les expedicions i més endavant les rutes 

comercials, la necessitat de relació humana és, en general, innata. Així doncs, les xarxes 

socials (no digitals) són els conjunts d’actors que estan units entre si a través de relacions 

personals. 

 

El primer en fer servir aquest terme va ser John Barnes al 1954, fent referencia a un grup 

de pescadors a Bremnes, Noruega, que quedaven fora de l’anàlisi institucional de 

territori i sistema ocupacional, així que es va afegir el camp social de les relacions 

personals.10 

 

Avui en dia, el concepte xarxes socials va lligat necessàriament al món digital. Així doncs, 

a l’enciclopèdia.cat, per exemple, trobem la següent definició de xarxa social: 

 

“Estructura social feta de nodes, que són els actors o usuaris, i arestes, que són les 

relacions entre ells. Les relacions poden ser de diversos tipus: econòmiques, 

professionals, d’amistat, sexuals, etc. Segons l’expert en internet Bill Tancer, les xarxes 

socials s’han convertit en el principal atractiu d’internet. Posen en evidència el canvi 

que s’està produint en la manera de comunicar-se i interactuar les persones.” 

 

El concepte de xarxa social que ens ve al cap en l’actualitat és aquell que se’n deriva de 

l’ús de plataformes d’Internet com Facebook, Twitter, YouTube… on es creen 

comunitats que interactuen activament.  

 

A principis dels 80 apareixien les primeres xarxes socials a Internet, però aquelles 

comunitats virtuals estaven conformades per individus que tenien interessos comuns 

però no es coneixien. En les xarxes socials actuals, normalment succeeix al revés, fas 

                                                           
10 (Toni Aira Foix, Víctor Curto Gordo, Núria Escalona Nicolás, Josep Rom Rodríguez, 2019) 
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contactes després de conèixer-te i la identitat del teu perfil, s’entén que ha de ser real i 

per tant la teva xarxa de contactes ha d’anar creixent en base a nosaltres mateixos.11  

 

En l’actualitat, a Espanya 

Al gener de 2021, la INE12 registrava una població de 47.398.695 persones.  

Segons l’informe de Datareportal de gener: “DIGITAL 2021: ESPAÑA”, el 89% de la 

població vivia en nuclis urbans vs. el 19.1% que ho feia en zones rurals i la penetració 

d’Internet es trobava al 91% . 

 

Pel que fa a les connexions mòbils, havien incrementat un 0.6% (+323 mil) entre 2020 i 

2021 amb un total de 54.34 milions de connexions. De fet, el percentatge de connexions 

superava la totalitat de població, situant-se en un 116, 2% això és degut a que hi ha 

individus que disposen de més d’un dispositiu amb accés a Internet. 

 

Segons el mateix informe, les xarxes socials més utilitzades pels espanyols entre els 16 i 

els 64 anys és el següent : 

Figura 1 

Font: Datareportal, Informe DIGITAL 2021: SPAIN 

                                                           
11 (Xifra, 2014) 
12 https://www.ine.es/prensa/cp_j2021_p.pdf 
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Segons la IAB Spain (maig 2021) , la franja d’edat dels usuaris de xarxes socials a Espanya 

és del 16 als 70, amb una mitjana de 40 anys. El gènere està força equilibrat, tot i que el 

femení supera en dos punts al masculí. Destaca que més de la meitat d’usuaris té estudis 

superiors i treballa per compte aliena (Figura 2) 

 

Figura 2 

 

Font: Estudio Anual Redes Sociales 2021 IAB Spain 

 

Hi ha molta diversitat en el camp de les xarxes socials i no totes són conegudes per la 

població. Segons l’Estudi Anual de la IAB Spain, Facebook i WhatsApp segueixen sent les 

capdavanteres de la llista seguides per Instagram, Youtube i Twitter. També apunta que 

els usuaris no només utilitzen una xarxa social, sinó que tenen perfils a diferents 

plataformes. 

 

Pel que fa als sectors seguits a les xarxes socials en primera posició trobem 

l’entreteniment, i segueixen esports, cultura i mitjans. 

 

Les xarxes més utilitzades en general, són WhatsApp, Youtube Instagram, Telegram i 

Tinder, tot i que l’Estudi Anual de xarxes socials 2021 de la IAB Spain reflecteix que hi 
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ha diferents preferències d’ús segons la generació (figura 3). Les generacions més joves 

utilitzen més xarxes i menys massificades. 

 

Figura 3

 

Font: Estudio Anual Redes Sociales 2021, IAB Spain 

 

Veient totes aquestes dades, no podem negar que és un fet que hi ha un alt nivell de 

penetració de les xarxes socials en la societat. S’estima que passem una mitjana de 

1:2113 hores connectats. 

 

Ara bé, igual que hem comentat l’existència de la bretxa digital, també hem de tenir en 

compte que no tothom vol formar part de les xarxes socials. Els principals motius 

acostumen a ser el desinterès, el rebuig, la manca de temps i el no voler exposar la seva 

privacitat. I també hi ha un petit percentatge (11%) que manté la línia de l’edició 

anterior, que ha acabat deixant-les (Spain, 2021) 

 

Els principals objectius per part dels professionals a les xarxes socials són en general, el 

de vendre (82%) seguit de l’atenció al client (58%) i la generació de branding (56%) i el 

                                                           
13 (Spain, 2021) 
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sector de les institucions públiques ocupa la posició número 12 al rànquing de sectors 

seguits  pels usuaris (figura 4).  

 

 

Figura 4 

 

Font: Estudio Anual Redes Sociales 2021, IAB Spain 

  

Es va preguntar a la Mònica Urrutia quin paper juguen actualment les xarxes socials 

digitals (i especialment Instagram) a les organitzacions i institucions públiques i aquesta 

va ser la seva resposta: 

 

“Jo crec que actualment s’estan utilitzant per informar de les activitats que fan 

aquestes institucions  i els projectes en els que es troben, però que, potencialment es 

poden utilitzar per escoltar també a la ciutadania, perquè hi hagi aquesta conversa 

molt més propera i per humanitzar les institucions. Al final, darrere de les institucions, 

hi ha persones.” 

 

Com funciones les xarxes socials? 

Són serveis que s’ofereixen a partir de plataformes a Internet, on t’has de registrar i 

crear un perfil d’usuari. A partir d’aquí, es va construint un seguit de relacions 
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articulades entre individus amb interessos comuns (o no, però que com a mínim resulten 

d’interès per l’usuari) que comparteixen experiències i reflexions al seu perfil. 

 

Les xarxes socials incorporen eines d’anàlisi i visualització, el que permet estudiar les 

comunitats i les interaccions amb el contingut publicat. 

 

Algunes Xarxes Socials. 

 WhatsApp 

Segons la pròpia pàgina web de WhatsApp, l’aplicació neix com alternativa als ja 

obsolets SMS. Et permet enviar una gran varietat d’arxius multimèdia, compartir 

ubicacions realitzar trucades i videotrucades. Conforme l’aplicació va anar guanyant 

usuaris i ha anat penetrant més en el nostre dia a dia, es va implementar el xifrat 

d’extrem a extrem dins de WhatsApp. “Detrás de cada decisión está nuestro deseo de 

permitir que las personas puedan comunicarse sin barreras en cualquier parte del 

mundo.”  

 Facebook 

D’entre totes les Xarxes Socials, Facebook és sens dubte la que ha viscut un creixement 

és gran i la que compta amb un major nombre d’usuaris a nivell mundial.  

 

Figura 5 

Font: Datareportal  
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Facebook té els seus orígens al 2003, quan Mark Zuckerberg dissenya una pàgina web 

per entretenir els estudiants de Harvard, on es podia puntuar els companys i fer 

rànquings, que va ser tancada per utilitzar imatges sense permís. Durant els pocs dies 

que va estar oberta, va tenir tantes visualitzacions que Zuckerberg va decidir treballar 

en el concepte. I així, amb Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz i Chris Hughes neix The 

Facebook al 2004, habilitat només per universitaris. Al 2005 adopta oficialment el nom 

de Facebook, amplia la possibilitat d’ús també a estudiants de secundaria i creua 

fronteres. A finals d’any ja comptava amb sis milions d’usuaris actius al mes. Al 2006 

obre les portes al món i permet que qualsevol persona major de 13 anys i amb correu 

electrònic pugui registrar-se a la xarxa social.14  

 

Aquesta xarxa social resulta interessant perquè està molt immersa en la població, i 

permet situar-se envers els usuaris a nivell de col·lega o amic, i això permet tenir accés 

a informació i promoure la interacció (Xifra, 2014) el que facilita alhora informacions 

molt útils per a la presa de decisions sense que ni tan sols els ciutadans en siguin 

conscients (o sí). En tot cas, els perfils de les Institucions, tenen doble intenció: establir 

relacions duradores amb els usuaris i aconseguir crear una comunitat que interaccioni i 

per aconseguir això, el contingut que es generi i comparteixi ha de ser de qualitat i 

organitzat. Hi ha organitzacions que han creat guies d’ús o documents on exposen idees 

d’ús (com per exemple la Generalitat de Catalunya o la Xarxa de Municipis Digitals de 

Castells i Lleó). 

 Twitter 

Twitter és una xarxa social que neix al 2006, com a servei de missatgeria interna d’un 

projecte germinat dos anys enrere. Fins fa poc, les publicacions en aquesta plataforma 

tenien un límit de 140 caràcters (ara ampliat a 280), això era així degut a que la 

plataforma es tenia els seus orígens en els SMS, que tenien com  a límit aquest nombre 

de caràcters. 

 

                                                           
14 Llegir més sobre l’historia i curiositats de Facebook a https://marketing4ecommerce.net/historia-de-
facebook-nacimiento-y-evolucion-de-la-red-social/ 
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Segons Marketing 4 ecommerce, al gener de 2020 comptava amb 330 milions d’usuaris 

actius mensuals al món, dels quals 4,9 milions eren espanyols.15 

Es caracteritza per ser una xarxa social immediata, en temps real i actualitzada 

constantment. Que compta amb una participació activa, que no requereix de permís per 

seguir un usuari i és limitada en quant a la longitud del missatge (com ja s’ha comentat 

abans, actualment 280 caràcters) 

 YouTube 

YouTube neix al 2005 de la mà de Chad Hurley, Seteve Chen i Jawed Karim i forma part 

de Google des de 2006. Des del seu llançament fins avui, la plataforma ha evolucionat 

molt. YouTube permet reproduir vídeos, gestionar el teu propi canal on es poden pujar, 

editar i publicar vídeos, compartir contingut i interactuar amb la resta d’usuaris deixant 

comentaris o fent like a les publicacions. A més a més, la plataforma permet monetitzar 

els vídeos, fet que permet que hi hagi persones que visquin de YouTube, els YouTubers.16 

 

 Instagram 

S’aprofundirà una mica més en aquesta xarxa social perquè és el principal centre 

d’interès del treball i les dades relacionades són necessàries per comprendre els 

motius que fan que Instagram sigui una xarxa social d’interès no només per a 

administracions publiques, sinó per a empreses i organitzacions en general. 

 

Cecília Gil va escriure un article a l’octubre de 202117 on feia un resum detallat de la 

història de Instagram. A continuació en faré un resum i afegiré algun comentari: 

 

Kevin Systrom i Mike Krieger estan darrere del disseny de l’aplicació que canviaria el 

món fotogràfic. Instagram neix a principis d’octubre de 2010, exclusivament per a 

dispositius Apple. Només en la primera setmana de vida ja s’havien descarregat 

l’aplicació 200 000 usuaris i tres mesos després ja s’havia arribat al milió. 

                                                           
15 Llegir més sobre la historia de Twitter a https://marketing4ecommerce.net/historia-de-twitter/ 
16 Per saber més sobre la historia de YouTube visitar https://blog.hotmart.com/es/historia-de-youtube/ 
 
17 Gil, C. (6 / octubre / 2021). Marketing 4 Ecommerce. Consultat el novembre / 2021, a 

https://marketing4ecommerce.net/historia-de-instagram-app/ 

https://blog.hotmart.com/es/historia-de-youtube/
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La xarxa social es caracteritzava pel format de la imatge, que fins fa poc només 

acceptava el format quadrat, en honor a les Polaroid. 

 

Al 2011 apareix l’opció d’etiquetar les publicacions mitjançant hashtags, el que permet 

organitzar els continguts segons les temàtiques i arribar a persones que no ens 

coneixen. 

 

I per fi, al 2012 Instagram apareix per a dispositius Android aconseguint més d’un milió 

de descàrregues en les primers 24 hores. Aquest fet va ser crucial, ja que va suposar 

que Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, la comprés per mil milions de dòlars. 

Systrom i Krieger, però, es mantenen vinculats a l’aplicació. 

 

A partir d’aquí apareixen canvis, que al principi seran subtils, ja que Instagram 

comptava amb una identitat consolidada i els usuaris se sentien còmodes amb el seu 

funcionament, però mica en mica van apareixent canvis i millores, com per exemple el 

fet de poder etiquetar a altres usuaris. Però més endavant, es podran realitzar anuncis 

i publicitat a l’aplicació i apareixeran també les històries, una nova forma de fer 

publicacions. Instagram estava ja lluny del que era quan va ser creada, i Systrom i 

Krieger van desvincular-se del projecte. 

 

Al 2018 apareix Instagram TV, amb la intenció de ser una mena de YouTube i al 2020 es 

llança Reels (el Tik Tok de l’aplicació).18 

 

Segons les dades de l’informe  Digital Trends: October 2021, elaborat per Datareportal, 

Instagram ocupa el quart lloc en el rànquing de  les xarxes socials, amb 1393 milions 

d’usuaris actius al mes (figura 5).  

 

D’altra banda, l’Estudi Anual 2021 de la IAB Spain, Instagram ocupa el segon lloc pel 

que fa a preferència respecte de la resta de xarxes socials, tot i que no és de les millors 

valorades pels usuaris. També ens aporta dades que situen Instagram per damunt de 

                                                           
18 Llegir més sobre la historia d’Instagram a https://marketing4ecommerce.net/historia-de-instagram-
app/ 
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Facebook en quant a ús, amb una freqüència de visita de 3,5 vegades al dia, que 

sumen una mitja d’1 hora i 28 minuts de connexió diaris. 

 

Figura 6 

 

Font: Estudi Anual 2021, IAB Spain 

D’altra bada, és interessant ampliar aquest apartat amb les principals idees sorgides de 

l’entrevista amb ‘experta Mònica Urrutia. 

Tendències 

L’Informe “Top tendencias 2021” de IAB Spain  vaticinava el següent pel 2021 en quant 

a xarxes socials: 

 

Quadre 5: resum apartat xarxes socials de l’informe “Top Tendencias” 

Plataformes: 

 Tot i que estan apareixent noves xarxes socials, Facebook i Instagram 

segueixen sent les plataformes amb major nombre d’usuaris actius. 

 Twitch i TikTok han viscut un creixement inesperat. 
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 Nova xarxa social a Espanya: Clubhouse. Espai de conversa en àudio per 

establir conversa. No es poden compartir continguts en format text, vídeo o 

imatge. Només es pot fer servir la veu. 

Format: 

 El contingut en format de vídeo segueix agafant força. Amb la pandèmia va 

augmentar el temps de consum de xarxes socials i el vídeo va ocupar la 

primera posició. Si bé la tendència es mantindrà, val la pena destacar que hi 

ha dos tipus de vídeo, el de curta duració (menys d’un minut) i el de llarga 

durada. Les diferents plataformes busquen oferir les dues opcions. La 

tendència és el vídeo de curta durada. 

Usuaris 

 Les generacions més adultes utilitzen més “noves” xarxes socials. “La 

cuarentena en concreto, y la pandemia en general, han conseguido que las 

generaciones más maduras - los Y (Millennials más adultos), los X y los Baby 

Boomers se adentren más en el mundo de las redes sociales; y han llegado 

para quedarse.” 

 Segons l’Estudi Anual de Xarxes Socials 2021, la mitjana d’edat de l’usuari 

d’Instagram ha augmentat a 38 anys (figura 6) 

 Els likes deixaran de ser públics. Ja es va crear la opció de “millors amics” per 

poder controlar qui pot veure les teves històries. 

Ús i activitat 

 El 2021 les xarxes socials es consolidaran com a font d’informació. La majoria 

de tràfic a les pàgines web dels mitjans es produeix des de les xarxes socials. 

 La majoria de mitjans de comunicació tenen perfil d’Instagram des d’on 

informen als seus seguidors utilitzant totes les eines que ofereix la 

plataforma. 

 



 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

38 
 

Compres  

 Les principals plataformes estan millorant l’experiència de compra de l’usuari 

a través de les diferents aplicacions 

 

Elaborat a partir de l’apartat de Xarxes Socials de  l'Informe “Tendencias Digitales 2021” 

Eines de gestió i anàlisis de xarxes socials 

Gestionar i monitoritzar les xarxes socials s’ha convertit (o hauria) en imprescindible per 

a empreses i institucions, ja que aporta informació molt valuosa sobre els seguidors de 

les comptes i pot influir en la presa de decisions per dur a terme determinades accions, 

per això existeixen diferents plataformes que et permeten automatitzar accions i recollir 

dades de forma senzilla. A continuació faré una breu esmena sobre l’eina que 

proporciona el mateix Facebook i Hoostuite, una de les més utilitzades.  

 

 Facebook Business Suite19 

Facebook Business Suite és l’eina de Facebook per defecte, i et permet gestionar tant 

Facebook com Instagram (qui sap si en un futur també el WhatsApp Business). Tens la 

possibilitat d’administrar la teva presencia comercial des d’un mateix lloc, tal i com 

apareix a la seva pàgina web, pots: 

 Veure el resum de la informació general de la pàgina de Facebook i el perfil 

d’Instagram de la teva empresa. 

 Crear una publicació, publicar-la, programar-la o guardar-la. 

 Crear històries (amb limitacions que es van actualitzant constantment) i 

compartir-les o programar-les. 

 Dissenyar un anunci, o promocionar una publicació o història. 

 Veure l’activitat dels teus perfils. 

 Gestionar els missatges i comentaris 

 Gestionar la teva botiga. 

 Accedir a les estadístiques dels teus perfils. 

                                                           
19 https://www.facebook.com/business/help/205614130852988?id=765488040896522 
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 I també hi ha més eines de configuració de la pàgina de Facebook, com la gestió 

dels rols, el centre d’administració de ventes, configuració del negoci... 

Es tracta d’una eina que en els darrers mesos ha millorat molt les seves funcionalitats i 

segueixen treballant-hi. Per exemple, fins fa relativament poc, no es podien compartir 

històries des d’aquesta plataforma. 

 

 Hoostuite20 

Es tracta d’una plataforma que et permet gestionar més de 20 xarxes socials. Per tant, 

ja ofereix una avantatge sobre l’eina de gestió de Facebook (ara Meta21), que només 

permet administrar les xarxes socials de Facebook i Instagram (de moment).  

 

Disposa d’aplicació web i mòbil, el que et permet treballar o realitzar consultes des de 

qualsevol indret. És molt senzilla i intuïtiva i et permet, entre d’altres funcionalitats: 

 Programar contingut 

 Realitzar actualitzacions 

 Pujar fotografies 

 Respondre a comentaris 

 Monitoritzar, analitzar el rendiment i descarregar informes 

 

Ofereix diferents plans de pagament.22 

 

El Community Manager (CM) 

La Dra. Araceli Castelló, defineix la figura del Community Manager per a la revista  

PANGEA de la següent manera: 

“La figura del Community Manager surgió en EE.UU., como el encargado de escuchar a 

la comunidad online, relacionarse con ella en nombre de la empresa, hacer llegar a su 

compañía   lo   que   se   dice   de   ella   en   el   mundo   digital   para   identificar   

amenazas   u oportunidades e integrar estos espacios en las estrategias de negocio de la 

                                                           
20 https://www.hootsuite.com/es/ 
21 https://about.facebook.com/es/meta/ 
22 https://www.hootsuite.com/es/planes 
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empresa. Todo ello con inmediatez y transparencia, utilizando un lenguaje cercano y 

ofreciendo contenidos relevantes. […] Conversar con la audiencia, escuchar y distribuir 

contenidos de la organización en los medios sociales son los principales cometidos del 

Community Manager. Si Internet nunca fue considerado un medio unidireccional, este 

nuevo perfil profesional le pone nombre y apellidos al tan ansiado feedback. El 

Community  Manager envía  mensajes  a  través  de  plataformas  como  Facebook  o  

Twitter, actualizan  el  estado  de  su  corporación,  revisa  lo  que  se  dice  de  su  

producto,  mercado  y competencia, ofrece contenidos exclusivos (pre-estreno de 

campañas publicitarias en redes sociales online,  concursos  y  sorteos,  entrevistas  y  

chats  con  personal  de  la  empresa,  etc.), revisa  las  estadísticas  de  su  perfil  

corporativo  (tráfico  de  visitas,  comentarios, participantes, etc.),  monitoriza  lo  que  

se  dice  de  la  marca  en  la  Red  e  invita  a los  usuarios  a  interactuar, entre otras 

tareas.” (Martínez, 2010) 

 

Segons l’experta Mònica Urrutia, la persona que ocupi aquesta figura ha d’estar 

formada, en l’àmbit d ela comunicació i sobretot ha de tenir habilitats comunicatives.  

Centrant-nos en el sector institucional, considera que aquesta figura no hauria d’estar 

especialitzada en aquesta àrea, ja que el dia a dia ja li proporcionaria la informació 

necessària, igual que passaria en qualsevol altre sector o empresa.   

Pel que fa a l’estratègia o planificació prèvia, apunta que  “amb el calendari veus quins 

projectes tens per endavant, pots planificar el que vols comunicar amb antelació. Però 

després, ha d’haver-hi una supervisió al dia a dia, perquè van passant coses que no 

havies previst quan vas fer el calendari” 
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ANÀLISI DE RESULTATS 

S’ha realitzat el seguiment de les publicacions de l’Ajuntament de Sabadell a la secció de 

notícies del seu perfil d’Instagram durant els mesos de setembre i octubre de 2021. 

També de les històries durant el mes d’octubre de 2021. El nombre de publicacions 

analitzades ha sigut de 62 de la secció de notícies i de 168 històries. Finalment no hem 

tingut accés a les estadístiques generades durant aquests períodes així que els 

paràmetres que hem tingut en compte han estat els següents: 

Format de la publicació  

 Història 

 Imatge 

 Carrusel 

 IGTV 

 Vídeo 

 Reels 

 

Temàtica 

 Ajuda al ciutadà 

 Informació sobre obres i millores per a la ciutat 

 Informació sobre festivitats i dies especials 

 Informació sobre actes i premis 

 Campanyes 

 Tallers i activitats  

 Informació sobre subvencions 

 

Interacció visible de les publicacions 

 Amb comentaris 

 Sense comentaris 

 Amb resposta ajuntament 

 Sense resposta ajuntament 
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A la gràfica 1 observem que, tot i que el període de publicacions a la secció de notícies 

ha estat de dos mesos i el de històries ha estat només d’un mes, el percentatge de 

publicacions en aquest format és destacadament més elevat. Això encaixa amb el que 

Alodia Quesada, Community de l’Ajuntament de Sabadell, comentava a l’entrevista 

realitzada: “A Instagram sobretot publiquem contingut visual com a post23. Les stories24 

les fem servir per a les notícies del dia a dia. També fem campanyes de temes concrets.” 

(Quesada, 2021)  Per tant, utilitzen més les històries per comunicar notícies actuals. 

També observem, que dins de les publicacions de la secció de notícies, s’utilitzen més 

les imatges i els IGTV25, seguit dels carrusels (que poden ser només d’imatges, o 

combinar-se amb vídeos). Aquest tipus de publicacions promouen la interacció amb 

l’usuari, ja que, encara que no faci like ni comenti, ja està participant amb el simple fet 

d’aturar-se a llegir o mirar i lliscar en la publicació. I en darrera opció es publiquen els 

vídeos curts. Cal destacar que, a gener de 2021 encara no s’ha publicat cap Reels26 al 

perfil de Instagram de l’ajuntament de Sabadell. Fet que va cridar l’atenció de l’experta 

Mònica Urrutia el dia de l’entrevista per zoom, on va aprofitar per donar un cop d’ull al 

perfil de l’ajuntament de Sabadell. 

Gràfica 1 

 

Font: resultats de l'enquesta realitzada 

                                                           
23 Es refereix a les publicacions realitzades a la secció de notícies de Instagram 
24 Es refereix a les històries de Instagram 
25 Instagram TV. La “televisió” d’Instagram. Vídeos de més d’un minut 
26 Vídeos de fins a 30 segons que poden crear-se amb diferents clips o vídeos propis, editar-los amb text, 

filtres, àudio...aquest tipus de publicacions són públics. 

HISTÒRIA; 168; 
73%

IMATGE; 32; 
14%

CARRUSEL; 12; 
5%

IGTV; 14; 6%
VÍDEO; 4; 2%

REELS; 0; 0%

FORMAT DE LES PUBLICACIONS ANALITZADES
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El segon paràmetre analitzat és el de la temàtica de les diferents publicacions. No hem 

de perdre de vista que l’objectiu principal del perfil de Instagram de l’Ajuntament és el 

de “donar a conèixer tot el que es fa a la ciutat” (Quesada, 2021) i no ha estat fàcil 

realitzar aquesta classificació, ja que algunes de les publicacions encaixaven en varies 

de les categories escollides. Per exemple algunes publicacions sobre festivitats 

informen alhora sobre tallers i activitats o podrien ser considerades campanyes. 

També s’ha de destacar  que, a principis del mes de setembre es celebra la Festa Major 

i la Diada de Catalunya i del 4 d’octubre al 12 de desembre ha estat activa la campanya 

#SBDVALMÉS27. Això ha interferit de forma clara en els percentatges de les temàtiques 

de “festivitats i dies especials” i de “campanyes”, que ha sigut monotemàtica tal i com 

podem observar a l’annex 3.1.3 , ocupant un 47% i un  22% en el cas de les 

publicacions a la secció de notícies (gràfica 2) i el 14% i 22% en el cas de les històries 

(gràfica 3); on el 61% de les publicacions eren de la campanya #SBDVALMÉS i només el 

14% feia referencia a altres campanyes com la recollida de mobles, la vacunació contra 

la Covid o el reciclatge28. 

Gràfica 2 

 

Font: resultats de l'enquesta realitzada 

                                                           
27 “Actuació consistent en el lliurament d’uns xecs regal de 20 euros a cada llar familiar amb l’objectiu de 
fomentar les compres en els comerços, serveis, restauració i mercadets setmanals de la ciutat per ajudar 
a pal·liar les pèrdues provocades pel tancament.” https://web.sabadell.cat/actualitat/notis/item/el-xec-
comerc-es-podra-utilitzar-fins-el-12-de-desembre-a-peticio-dels-comercos-adherits 
28 Podeu veure les captures de pantalla a l’annex 3.2.5 
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INFORMACIÓ 
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TEMÀTICA DE LES PUBLICACIONS A LA SECCIÓ DE NOTÍCIES 
(SETEMBRE-OCTUBRE 2021)
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Gràfica 3 

 

Elaborada a partir dels resultats de l'enquesta realitzada 

 

Un altre dels paràmetres estudiats és el de les interaccions visibles (públiques) amb les 

publicacions, és a dir, els comentaris publicats per part dels seguidors i les respostes 

per part de l’Ajuntament de Sabadell. Aquí només s’han tingut en compte les 

publicacions a la secció de notícies. De les 62 publicacions analitzades, 49 (un 79%) han 

donat peu a comentaris. D’aquestes converses iniciades, només han rebut resposta29 

per part de l’ajuntament de Sabadell el 18%, tal i com veiem a la gràfica 4. La gestió 

dels comentaris és una qüestió que es va tractar tant a l’entrevista amb la Community 

                                                           
29 De forma pública. Es desconeix si han rebut resposta de forma privada. 
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Manager de l’ajuntament de Sabadell com a la realitzada a l’experta en Instagram, 

Mònica Urrutia. La CM30 ens traslladava que “només responem missatges privats on 

pregunten coses i preguntes dels comentaris. No entrem en opinions” (Quesada, 2021)  

i la Mònica afirma que s’haurien de contestar sempre, exceptuant els comentaris 

maleducats i irrespectuosos “Jo penso que s’han de contestar sempre els comentaris, 

positius, negatius i els que són irrespectuosos i maleducats, aquests jo, francament, 

crec que s’han d’eliminar. No se’ls ha de donar veu. Un comentari i irrespectuós crec 

que no cal contestar-lo.” (Urrutia, 2021).  

Gràfica 4

 

Elaborada a partir dels resultats de l'enquesta realitzada 

 

Per exemple, en referencia a la reserva d’entrades per a concerts infantils, va haver 

bastanta decepció per part dels ciutadans, es percebia en diferents publicacions, i per 

                                                           
30 Community Manager 
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part de diferents usuaris, però l’ajuntament de Sabadell no en va fer cap comentari, tot 

i que hi havà ciutadans que ho demanaven de forma clara: 

 

“Les entrades es podies agafar avui a partir de les 9h del matí. A les 8:59h estava 

connectada, posava "pròximament" i just a les 9h en punt posava que estaven 

exhaurides....Això té una explicació lògica?” (Ciutadana, 3 setembre de 2021, 

https://www.instagram.com/p/CTXK-ZDLbNM/) 

 

“@sabadell_cat Menudo bochorno con la falta de entradas. Esperamos una explicación 

y propuestas para que no vuelva a ocurrir: concierto online, pantalla grande, lugares 

más amplios, no meter tantos enchufados, ... No sé, algo más enfocado a la gente 

de #sabadell” (ciutadà, 3 de setembre de 2021, 

https://www.instagram.com/p/CTXGUXaslVV/) 

 

I no tot es tracta de publicacions amb comentaris que denoten cert grau de descontent 

per part dels ciutadans. En la publicació del dia 1 de setembre, on informaven sobre la 

inauguració d’una exposició, tampoc hi ha resposta per part de la institució: 

 

“Quins dies estarà obert...????” (Ciutadà o ciutadana, 1 se setembre de 2021, 

https://www.instagram.com/p/CTSXVF8s_TD/) 

 

També trobem situacions similars en el cas de publicacions on s’informa d’obres i 

millores per a la ciutat, com per exemple, la publicació del dia 6 d’octubre de 2021 

(https://www.instagram.com/p/CUsbqtGlRxL/) va donar peu als següents comentaris 

(entre d’altres) per part de diferents ciutadans. L’ajuntament no va fer cap tipus 

d’intervenció: 

 

“🔥porque noareglan los parques de cinfuente lomerinales canrrull la cierra camarón 

questa echos un desastre nosotros tanbien pagamos nuestros impuestos pero claro 

somos tercer mundista notenemos derechos 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥” 

 

https://www.instagram.com/p/CTXK-ZDLbNM/
https://www.instagram.com/sabadell_cat/
https://www.instagram.com/explore/tags/sabadell/
https://www.instagram.com/p/CTXGUXaslVV/
https://www.instagram.com/p/CTSXVF8s_TD/
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“Para cuando sol y padri ,can rimblas zona de huertos y chabolas inlegales Sona San 

Oleger , nosotros también pagamos nuestros impuestos” 

 

“Pinta molt bé, però... I el passeig del centre? I el descampat descuidat del tren soterrat 

de Can Feu?” 

 

“Los impuestos, cobrados puntualmente , el parc de las aguas para cuando, la fuente de 

Via Alexandra que pasa que no funciona, la del.ayuntamiento si todos los dias, muy 

bonito el nuevo parque, pero sera un foco de reuniones nocturnas que despues de beber 

y "fumar" se dedican a destrozar coches, preguntar a los vecinos que dejan los coches 

alrededor del colegio Andreu Castells y os dirán.” 

 

En canvi, observem que l’ajuntament de Sabadell dóna resposta quan es plantegen 

preguntes en referencia a “coses concretes”, com en el cas de publicacions del xec regal 

de la campanya #SBDVAMÉS.  

 

- “Hola puede ser el cheque en un mismo comercio??” (ciutadana, 24 setembre, 

https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/) 

- “Hola, puedes canjear el cheque en un solo comercio o en varios. Saludos!” (ajuntament 

de Sabadell, 24 de setembre, https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/) 

 

“Això del 50%, vol dir que de la primera comprar et pots descomptar 10€, I la resta la 

paguem nosaltres, i en la segona compra igual, no? No que et pots descomptar el 50%, I 

pagar l'altre 50%....gracies” (Ciutadana, 25 octubre, 

https://www.instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/) 

 

“Bon dia, si el que compres val 20€ del xec descomptem 10 i els altres 10 els ha de pagar 

la persona. Si val 40, es decomptem 20 del xec i 20 ha de pagar la persona. Salutacions!” 

(Ajuntament de Sabadell, 25 octubre, https://www.instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/) 

 

 

https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/
https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/
https://www.instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/
https://www.instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/


 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

48 
 

Conclusions del seguiment de les publicacions de l’ajuntament de 

Sabadell al seu perfil d’Instagram.  

 

Hi ha diferencia entre el tipus de contingut o temàtiques de les publicacions de la 

secció de notícies i les històries. Utilitzen les histories per les noticies diàries, i deixen la 

secció de notícies per les publicacions que, des de l’ajuntament consideren més 

visuals. Això està alineat amb el que la CM de l’Ajuntament de Sabadell va respondre a 

l’entrevista: “ [...] de notícies fem només els stories que enllacen al web. I deixem com a 

publicacions fixes les que són visuals” (Quesada, 2021).  

 

Pel que fa al format, destaca l’ús de les històries, i les imatges i els carrusels en les 

publicacions de la secció de notícies. Encara no s’han estrenat amb els Reels. 

 

Si ens fixem en la freqüència de publicacions, utilitzen les històries cada dia i, en 

general, varies vegades. També publiquen a la secció de notícies de forma regular i 

continuada. Així doncs, podem assegurar que es realitzen varies publicacions al dia, 

això compleix amb les expectatives que, segons l’Estudi Anual de Xarxes Socials 2021 

realitzat per la IAB Spain tenen els usuaris: “[...] declaran que los perfiles que más 

tienen que publicar son los medios de comunicación: un 66% opina que tendrían que 

hacerlo mínimo una vez/día.” Tot i que l’ajuntament no és un mitjà de comunicació, sí 

que es tracta d’una Institució Pública que té com objectiu mantenir el ciutadà 

informat. 

 

Pel que fa a la gestió dels comentaris, des de l’ajuntament tenen establert el protocol 

de respondre només a les preguntes que reben de forma directa a través de missatges 

privats o a les que es formulen en els comentaris, sense entrar en opinions. La realitat 

és que, en les publicacions analitzades, només han donat resposta a dubtes relacionats 

amb la campanya de #SBDVALMÉS. 
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Enquesta  

Un dels objectius establerts a l’inici d’aquest estudi era el de “conèixer la rebuda per 

part del ciutadà realitzant una enquesta durant el mes de desembre de 2021”. 

 

Així doncs, es va dissenyar una enquesta pensada per recollir les opinions dels 

seguidors del perfil d’Instagram de l’ajuntament de Sabadell31, que, a 9 d’octubre 

comptava amb 19,8 K seguidors i al desembre, amb l’enquesta ja recopilant respostes 

va arribar als 20 K, és a dir que més de vint mil persones seguien el perfil de 

l’ajuntament de Sabadell. A gener de 2021 el número ha augmentat a 20,8K, en dos 

mesos hi ha hagut un increment de seguidors de deu mil usuaris i la tendència és anar 

creixent, és probable que hi hagi una estratègia al darrere. Agafarem com a referència 

la dada dels vint mil seguidors. L’enquesta ha estat activa des de l’1 de desembre de 

2021 fins el dia 4 de gener de 2021 i la quantitat de respostes recollides és 41, que 

representa un 0.21% del nombre de seguidors totals. Es tracta d’una mostra que, si bé 

no ens permet extreure conclusions definitives, ens permet fer-nos una idea de com és 

aquesta rebuda per part dels seguidors, que, al cap i a la fi era el que es buscava. 

Anàlisi de les respostes 32 

El 100% de la mostra segueix el perfil d’Instagram i , en general és de Sabadell (90, 4%), 

dels barris de la Creu  Alta (22,2%) , el Centre (13,9%) i Gràcia (13,9%). Dintre del 9,8% 

(4 persones) que ha realitzat l’enquesta i no és de Sabadell és de Barcelona, Barberà 

del Vallès, Girona i Valladolid. 

                                                           
31 Es va obrir un perfil d’Instagram 
(https://www.instagram.com/enquestapeltfg_sobre_ig_aj_sbd/?hl=es) per tal de filtrar que les 
persones que realitzessin l’enquesta fossin seguidors del perfil d’Instagram de l’ajuntament. Es va 
incloure l’enllaç a l’enquesta, així com una breu explicació a la biografia del perfil creat. Des d’aquest 
perfil es va seguir a seguidors de l’ajuntament i es van anar compartint històries amb l’enllaç al formulari 
de l’enquesta. 
32 Resum de les respostes a l’annex 4.1 

https://www.instagram.com/enquestapeltfg_sobre_ig_aj_sbd/?hl=es
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El 80,5% de les enquestades són 

persones que s’identifiquen amb 

el gènere femení i la franja 

d’edat que predomina va dels 25 

als 44 (Gràfica 5). Això coincideix 

amb dades facilitades per la CM 

de l’ajuntament de Sabadell33 tal 

i com veiem a la gràfica 6. 

 

Gràfica 6 

 

Font: Ajuntament de Sabadell 

 

El seguidors enquestats tenen, en general estudis superiors. 

 

Publicacions a la secció de notícies. 

 

En quant a les preguntes sobre les publicacions a la secció de notícies del perfil 

d’Instagram de l’ajuntament de Sabadell, trobem que un 82,5% troba interessant el 

contingut que es comparteix, un 10% el troba indiferent i un 7,5% no ho sap. 

                                                           
33 Dades estadístiques sobre la totalitat dels seguidors en el període 10-16 de desembre de 2021 

Gràfica 5 

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 
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La temàtica sobre la que els seguidors enquestats els agradaria rebre més informació, 

tal i com veiem a la gràfica7 és la d’ajudes (50%), seguides d’educació (32,5%)  i petit 

comerç (27,5%). 

 

Gràfica 7 

 

 

Dels enquestats que han realitzat algun comentari en alguna de les publicacions de 

l’ajuntament de Sabadell (24,4%) només un 9,1% ha rebut resposta, i d’aquests, un 

55,6% està conforme amb la resposta rebuda, vs. al 33,3% que comparteix no estar-ho. 

 

Històries 

 

Pel que fa a les publicacions a les històries de l’Instagram de l’ajuntament de Sabadell, 

el 82,9% el troba interessant. En general, els enquestats declaren no haver reaccionat 

a cap història (gràfica 8), del percentatge restant, un 7,3% assegura que ha rebut 

resposta en un temps adient i un altre 7,3% que diu no haver rebut mai resposta. 

Només un 15,8% reconeix no estar conforme amb la resposta obtinguda.  

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 
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Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 

Gràfica 8

 

 

Missatges directes a través del xat d’Instagram. 

 

I per acabar, la secció de preguntes sobre els missatges directes a través del xat 

d’Instagram. En general, els seguidos que han col·laborat amb l’enquesta no han fet 

servir aquest canal com a vía de comunicació de amb l’ajuntament de Sabadell (gràfica 

9), les tres persones que han afirmat fer-lo servir han donat respostes diferents: 

conformitat amb la resposta i el temps trasncorregut, conformitat amb la resposta 

passades més 24-48 hores i una altra que no va rebre mai resposta. 

Les respostes de la pregunta sobre si estaven d’acord amb la resposta, no es pot 

considerar conloent, ja que es contradiu amb els resultats de l’anterior. A la pregunta 

número 16 només consta que tres persones (de les 41 enquestades) han fet servir el 

xat de missatges directes, en canvi a la pregunta número 17 hi ha 23 respostes on 10 

persones han contestat que sí que estaven d’acord amb la resposta rebuda (veure 

gràfica10). 

 

 



 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

53 
 

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 

Gràfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfica 10 

 

 

 

 

 

 

 

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 
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En general 

 

Els seguidors que han participat en l’enquesta consideren, en general, que tant el 

contigut que es difon a traves de les històries, com el que es comparteix a la secció de 

notícies és interessant, tal i com podem obervar a la gràfica 11. 

 

Gràfica 11

 

 

 

I un 70,7% considera que és d’interès mentre que dues persones han manifestat que el 

troben irrellevant (gràfica 12). 

 

Gràfica 12 

 

 

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 

Font: resultats obtinguts de l’enquesta realitzada 



 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

55 
 

 

Nivell de satisfacció amb la gestió del perfil d’Instagram de l’ajuntament de Sabadell 

 

Només el 18,5% dels enquestats diu haver fet servir el perfil de l’Ajuntament de 

Sabadell com a via de comunicació per realitzar alguna consulta o fer arribar algun 

comentari. I el nivell de satisfacció amb la gestió de la xarxa social és la següent, 

puntuada de l’1 al 5: 

 

 Un 3 (41%) pel que fa a les PUBLICACIONS A LA SECCIÓ DE NOTÍCIES? (informació 

que es comparteix, grau de comunicació, rapidesa de respostes...) 

 Un 4 (52,5%) pel que fa a les HISTÒRIES? (informació que es comparteix, grau de 

comunicació, rapidesa de respostes...) 

 Un 3 (48,5%) pel que fa als MISSATGES DIRECTES A TRAVÉS DEL XAT? (informació 

que es comparteix, grau de comunicació, rapidesa de respostes...) 

 

Conclusions de l’enquesta 

Els seguidors del perfil són principalment dones d’entre 25 i 44 anys, amb estudis, de 

barris percebuts com a bons, de Sabadell. En general, es troba interessant el contingut 

que es comparteix, però es troben a faltar publicacions d’ajudes i educació. Tot i que 

en general es considera que tant les publicacions a la secció de notícies com a les 

històries són interessants, aquestes últimes estan millor valorades per part de la 

mostra enquestada. 

 

Només un 18,5% dels enquestats ha reconegut haver utilitzat aquesta xarxa social com 

a canal de comunicació amb l’ajuntament, per tant, podríem afirmar que els seguidors 

d’aquest perfil no el perceben com a via per realitzar consultes o establir conversa amb 

la institució. 
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CONCLUSIONS FINALS  

A l’inici d’aquest treball es plantejaven qüestions com si les organitzacions i institucions 

havien d’adaptar-se a la nova forma de comunicar que està adquirint la societat al 

veure’s immersa en una era digitalitzada per tal de rendibilitzar al màxim les possibilitats 

comunicatives. En un marc on els usuaris poden realitzar comentaris sense filtre previ, 

Internet s’ha convertit en una eina valuosa d’obtenció d’informació i possibilitat 

d’establir noves relacions. En aquest TFG, el context és de la comunicació política i 

institucional i, per tant, aquesta font d’informació i l’opció de crear nous vincles envolta 

la ciutadania, amb qui s’obre l’alternativa d’un canal de comunicació participatiu i sense 

repressions. 

Val la pena recordar que, segons Castells (2017), gairebé tota la informació està 

digitalitzada, i gairebé tota la població podria accedir-hi. Per això es tant important 

estar present a Internet. A l’inici d’aquesta investigació s’indicava que intentaríem 

descobrir els motius pels quals és interessant tenir presència a Instagram d’entre a 

resta de xarxes socials.  

A continuació farem un repàs dels objectius inicials per tal d’analitzar si hem pogut 

assolir-los. 

Després de recopilar informació pel marc teòric i les entrevistes realitzades34, les 

principals característiques que fan que Instagram sigui un canal de comunicació 

important per a les administracions públiques, en concret per un ajuntament és que: 

 Es tracta d’una xarxa social amb una gran penetració entre la població. 

 Es pot arribar a un públic objectiu més jove a qui, potser, no es podria arribar 

per canals més tradicionals. 

 Es pot trencar la percepció/barrera rígida de la institució 

 Es poden establir noves relacions bidireccionals amb la ciutadania . Oportunitat 

de contacte directe. 

 Es pot recopilar informació molt valuosa mitjançant el monitoratge de les 

publicacions 

 Es pot testar la ciutadania. 

                                                           
34 Recomanació de lectura de l’entrevista a Mònica Urrutia 
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 Es pot informar sobre les activitats realitzades per part de l’administració, en 

aquest cas, de l’ajuntament. 

 Es pot aprofitar per promoure o atraure el consum a la ciutat. 

La presencia a Instagram variarà en funció dels objectius marcats per la pròpia 

institució. Si només es pretén informar, o si realment es busca un apropament amb el 

ciutadà. En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte el missatge i la forma en que es 

vol transmetre la informació. Acostuma a haver uns protocols d’actuació encara que 

sigui a nivell intern (com és el cas de l’ajuntament de Sabadell), però també es poden 

trobar guies com la “Open Government 10 ideas para hacer tu Ayuntamiento abierto”, 

elaborada per la xarxa de Municipis Digitals de Castella Lleó, que ofereix diferents 

mesures per apropar els ajuntaments als ciutadans aprofitant les noves tecnologies. O 

la “Guía de Redes Sociales de la Generalitat de Cataluña (última edició al 2019)” que 

recull els protocols d’actuació a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya. En tot 

cas, no existeix document similar pel que fa a l’ajuntament de Sabadell. El seu protocol 

intern estableix que, dels 6 perfils de xarxes socials que té oberts (Twitter, Facebook, 

Telegram, Instagram, Flickr i YouTube) No es publiquen les mateixes notícies. A Twitter, 

per exemple és on realitzen publicacions més immediates d’actes i rodes de premsa, 

mentre que a la resta hi difonen “notícies i publicacions vàries” tal com ens facilitava la 

CM de l’Ajuntament de Sabadell. 

 

Com a possibles inconvenients d’estar present a Instagram, el fet de que no tothom és 

usuari actiu de la xarxa social, o ni tan sols en té perfil seria el principal. La mitjana 

d’edat segons el darrer Estudi anual de xarxes socials 2021 és de 38 anys, i les 

enquestes realitzades, així com les estadístiques facilitades per la CM de l’ajuntament 

de Sabadell així ho confirmen. Si tenim en compte les franges d’edat, igual que es pot 

arribar a un públic més jove, no s’arriba als majors de 70 anys, ni a les persones 

afectades per la bretxa digital.  

 

Els motius que han mogut a l’ajuntament de Sabadell a tenir presència a Instagram, és 

que consideren que és imprescindible estar-hi present tenint en compte l’eina de 

comunicació tant rellevant en la que s’han convertit es xarxes socials. Instagram és la 
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xarxa social que més ha crescut  en es darrers anys, a 2019 només tenien sis mil, quan 

vaig començar el treball comptaven amb dinou mil vuit-cents i a gener de 2022 en 

tenen vint mil vuit-cents. La tendència està clara, de fet, Instagram ocupa el segon lloc 

en el rànquing de xarxes socials utilitzades per l’ajuntament. 

 

L’objectiu del perfil d’Instagram de l’ajuntament de Sabadell és només el d’informar al 

ciutadà. Això és important de remarcar, perquè és la base per entendre el tipus de 

publicacions que realitza i el tipus de comunicació que s’estableix. Utilitza aquest canal 

per donar a conèixer el que es fa a la ciutat, no per apropar-se al ciutadà ni establir 

noves relacions. En general, no es genera una comunicació bidireccional. El contingut 

es decideix segons l’actualitat del moment i es realitza un seguiment intern. Només 

s’elaboren informes per les comissions internes. Gestionen les diferents xarxes socials 

a través de la plataforma Hootsuite. 

 

Pel que fa a la imatge que es vol transmetre a l’Instagram de l’Ajuntament de Sabadell 

només podem concloure que es busca donar a conèixer les activitats de la ciutat, 

objectiu que, segons els resultats de l’enquesta es pot donar per assolit. 

 

Així doncs, tot i la gran oportunitat que representa el fet d’estar present a les xarxes 

socials, concretament a Instagram, per apropar-se als ciutadans, hi ha una barrera 

institucional, que encara fa que es percebi com un ens llunyà, fred i rígid. Però com 

tots els grans canvis en la societat, probablement només és qüestió de temps que les 

institucions s’adaptin de veritat a aquest nou context de comunicació.  
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ANNEXOS: 

ANNEX 1. ENTREVISTA A UNA EXPERTA SOBRE XARXES SOCIALS: Mònica 
Urrutia 

https://www.monicaurrutia.com/ 

Transcripció de fragment de l’entrevista realitzada el 15 de desembre de 2021 a través 

de Zoom. 

Quin paper juguen actualment les xarxes socials digitals (i especialment Instagram) a 

les organitzacions i institucions públiques?  

Jo crec que actualment s’estan utilitzant per informar de les activitats que fan aquestes 

institucions  i els projectes en els que es troben, però que, potencialment es poden 

utilitzar per escoltar també a la ciutadania, perquè i hagi aquesta conversa molt més 

propera i per humanitzar les institucions. AL final, darrere de les institucions, hi ha 

persones.  

Quins són els beneficis (de Instagram) ? Però també hi ha inconvenients, oi?  

Per un ajuntament o per una institució? 

Doncs, ja que hi som, tenint en compte que el cas d’estudi del treball és el d’un 

ajuntament, centrem-nos en l’ajuntament. 

Per mi és un benefici el contacte directe amb la persona que viu al municipi, també 

una oportunitat per visibilitzar tota la feina que està fent l’ajuntament. Per explicar les 

coses que està fent perquè arribin tant a dins com a fora del poble. És una oportunitat 

també per portar consum al mateix ajuntament, no només del mateix municipi sinó 

també de persones que viuen fora, doncs atraure’ls a fer activitats i a participar del 

comerç del mateix ajuntament. A partir d’aquí es poden desenvolupar projectes que 

igual no s’havien ni plantejat, o col·laboracions amb altres ajuntaments també.  

També com termòmetre de saber el que els veïns i les veïnes volen. Poden testar, 

tenen els stories amb les preguntes, poden preguntar, poden recollir molta informació 

de molta utilitat del que opina el veïnat. Perquè de vegades, sí que busquen altres 

mitjans per comunicar-se, però son mitjans més formals que tenen més burocràcia i 

que no tothom hi arriba. 

https://www.monicaurrutia.com/
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Inconvenient, que no tothom té Instagram. Potser el públic més gran no té Instagram. 

És una oportunitat per arribar també al públic jove.  Que, al públic jove és molt difícil 

d’arribar, tenen els seus canals tancats, i és difícil, és una bona oportunitat per arribar-

hi i informar-los de les activitats i fer-los partícips. 

És necessari que hi hagi una estratègia i una planificació prèvia?  

Sí que crec que s’ha de treballar amb un calendari i planificar, perquè el calendari 

t’ajuda amb dates senyalades, amb projectes…realment amb el calendari veus quins 

projectes tens per endavant, pots planificar el que vols comunicar amb antelació. Però 

després, ha d’haver-hi una supervisió al dia a dia, perquè van passant coses que no 

havies previst quan vas fer el calendari i aleshores les has de supervisar. I tot el que 

puguis fer de manera més manual, millor que programada, perquè al final acaba 

arribant a les xarxes. Quan tu treballes amb un calendari, hi ha una cosa que és molt a 

favor, que va molt bé, que és que quan comences a escriure continguts, actives el 

“modo creativo”. És molt més productiu. El calendari costa d’arrencar, però quan 

arrenques et van sortint tots els dies. 

Com han de ser les guies o protocols per l’ús d’IG per part de les institucions 

públiques? 

El primer que s’ha de plantejar l’ajuntament és quin és l'objectiu del seu Instagram, i a 

partir d’aquí, veure amb quins continguts ho acompanyes i aquests continguts és de 

què parlo i de quina manera ho explico. De què parlo i de quina forma és important 

perquè poden sortir persones de l’ajuntament parlant en primera persona i dirigint-se 

a algú, o puc agafar un text i informar i sempre és molt més proper si ho explica una 

persona, això per descomptat. O que surtin veïns i veïnes del municipi. Les dues coses, 

persones de tota mena. Quin és l’objectiu, amb quins missatges aconseguiré aquest 

objectiu i la forma, la forma és molt important, perquè amb la forma pots fer que el 

missatge sigui més proper, o més distant. Si faig aquest tipus de publicacions que fa 

l’ajuntament de Sabadell, a primer cop d’ull sembla que ens vol vendre alguna cosa, 

doncs això no connecta tant  com si hi ha algú que ens està explicant, com si el 

(propietari) del restaurant em diu: vine, ves a buscar aquest val que podràs venir a 

sopar al meu restaurant amb 20€ de descompte (fa referència a la campanya de 

“Sabadell val més”). Són dos temes: objectiu, continguts per aconseguir aquest 

objectiu i després està la forma. 
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Jo crec que sí que ha d’haver-hi un protocol d’actuació a l’hora de comunicar. El 

protocol és: contestem tots els comentaris? Contestem només els comentaris a favor? 

Contestem els comentaris negatius? Contestem els comentaris maleducats i 

irrespectuosos? Ha d’haver-hi aquest protocol. Jo penso que s’han de contestar 

sempre els comentaris, positius, negatius i els que són irrespectuosos i maleducats, 

aquests jo, francament, crec que s’han d’eliminar. No se’ls ha de donar veu. Un 

comentari i irrespectuós crec que no cal contestar-lo.  

Quines diferències hi pot haver segons l’entorn social i geogràfic de la institució?  

Penso que això està més relacionat amb el contingut que publiques que no pas amb 

com ho expliques. Llavors, com que la ciutat és molt gran i suposo que estaràs fent 

actuacions a tot arreu, tindràs oportunitats per arribar a tots els barris encara que hi 

hagi diferències  

 

Com definiries la comunicació que estableixen les institucions públiques amb els 

ciutadans a través de les xarxes socials com IG? Creus que és realment bidireccional, 

o que té més pes la informació que pot obtenir l’Administració? 

Crec que és unidireccional, majoritàriament, i que bàsicament l’Administració, 

l’objectiu que té és informar de les seves activitats i de les seves accions que està fent 

al territori, però crec que no l’està aprofitant per recollir informació a la inversa. 

Això a la llarga és possible que acabi evolucionant si seguim per aquesta línia, no? 

Jo crec que sí, jo penso que sí, que això passarà. Venim d’una comunicació molt formal, 

a partir dels e-mails, a una comunicació molt més propera, a través dels WhatsApp, a 

una comunicació més fresca i espontània amb les stories, no? que tot és com més 

transparent, i els directes, al Tik Tok ara, que és com “el desmelene”, l’alegria, la 

diversió, el ball, això que sembla una tonteria, això és el futur de la nostra societat. 

Llavors, el que ara et sembla una barbaritat, parlar amb un to, fer una broma, penjar 

un meme…tot això que et semblaria súper gran per una institució, això, és qüestió 

d’anys que acabi passant , el que passa és són lentes, són com rígides…és com les 

escoles. Les escoles van per un costat i la canalla va a una velocitat molt més ràpida. 

Seguint en el cas de les Institucions, quina imatge podria donar no respondre a cap 

comentari? 
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De distància, no? de desinterès, de no saber donar solució, de no tenir 

resposta…també podria ser que els hi faci por exposar-se. 

I per acabar, creus que les xarxes socials han arribat a les Institucions per quedar-se?  

Sí. 

Quin paper juga el community manager a les institucions? Quines funcions ha de 

desenvolupar? Quin seria el perfil ideal? Hauria d’estar formada o especialitzada en 

l’àrea institucional o la base és la mateixa per al sector públic i el privat? 

Jo crec que ha d’estar formada i que ha d’estar formada en comunicació i que ha de 

tenir habilitats comunicatives. I que no necessàriament ha d’estar especialitzat en 

l’àrea institucional, en aquest cas. 

No és necessari però suposo que a la llarga  és inevitable que la persona acabarà 

essent especialitzada en aquesta àrea, no? 

És clar. Com en una empresa, no? Suposo que al final els continguts es deuen 

consensuar amb els departaments o regidories, deu haver-hi reunions a nivell intern. 

Deu haver algun responsable de comunicació, no? de l’ajuntament, que deu ser qui li 

facilita les activitats o els continguts. 
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ANNEX 2. ENTREVISTA A ALODIA QUESADA, COMMUNITY MANAGER DE 
L’AJUNTAMENT DE SABADELL 

Entrevista realitzada per e-mail. Preguntes enviades el 17 de novembre de 2021, 

respostes rebudes el 17 de desembre de 2021. 

 

1. L'Ajuntament de Sabadell té oberts perfils a 6 Xarxes Socials (Twitter, Facebook, 

Telegram, Instagram, Flickr, YouTube. No hi publiqueu les mateixes notícies a 

totes elles. Teniu algun tipus de contingut establert per a cadascuna? Quina és la 

xarxa social que més feu servir? Si haguéssim de fer un rànquing de xarxes socials, 

quin lloc ocuparia Instagram? 

R/ No publiquem les mateixes. A TW és on fem les publicacions més immediates d'actes 

i rodes de premsa. A la resta fem les notícies i publicacions vàries. Instagram ocuparia 

el segon lloc. 

2. Com es va decidir que l'Ajuntament de Sabadell hi tingués presència? 

R/ Les xarxes socials s'han convertit en una eina de comunicació molt important, per 

això creiem que és imprescindible ser present. 

3. Quin és l'objectiu d'estar presents a Instagram? Quins són els motius? 

R/Instagram és la xarxa que més a crescut. El gener de 2019 teníem només 6000 

seguidors, arran de la pandèmia hem crescut molt i no parem. És una forma molt 

senzilla d'arribar a la ciutadania. 

4. De quina manera se separa la ideologia política de l'equip de govern i el 

contingut que es difon per Instagram? 

R/ A Instagram sobretot publiquem contingut visual com a post. Les stories les fem 

servir per a les notícies del dia a dia. També fem campanyes de temes concrets. 

5. Quins protocols d'actuació a les xarxes socials (i específicament a IG) se 

segueix des de l'Ajuntament de Sabadell? Existeix algun document que els reculli? 

R/ Tenim un protocol intern, com et comentava, de notícies fem només els stories que 

enllacen al web. I deixem com a publicacions fixes les que són visuals. 
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6. Quin és el públic objectiu de l'Instagram de l'Ajuntament de Sabadell? 

 

 

7. Com es decideix la planificació o estratègia de contingut d'aquesta xarxa? És 

la mateixa que la de la resta de xarxes? En què s'assemblen i en què es diferencien? 

R/ Ídem 4 

8. Quin tipus de contingut es publica a Instagram? He realitzat el seguiment de 

les publicacions del mes de setembre i d'octubre de 2021 i de les històries del mes 

d'octubre i ho he classificat de la següent manera: 

• AJUDA AL CIUTADÀ 

• INFORMACIÓ D'OBRES I MILLORES A LA CIUTAT 

• INFORMACIÓ SOBRE FESTIVITATS I DIES ESPECIALS 

• INFORMACIÓ SOBRE ACTES I PREMIS 

• CAMPANYES 

R/ Ídem 4 

9. Quin criteri se segueix per publicar a les històries o a la secció de notícies? Es 

realitzen campanyes de publicitat a Instagram? 

R/ si fem campanyes 
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10. Amb quina freqüència es publica? Qui ho decideix? Es fa servir alguna eina de 

gestió (Facebook Business Suite, Metricool, Later... o alguna altra plataforma) sigui 

per planificar/programar o personalitzar tipografies? 

R/ Cada dia, segons actualitat. Fem servir Hootsuite 

11. Com es gestionen els comentaris? (He detectat que no responeu als usuaris 

que comenten les publicacions, passa el mateix amb les reaccions a les històries? En 

canvi, segons la meva experiència diria que sí que contesteu quan els ciutadans us 

comuniquen per via de missatge directe.) Diries que el xat d'Instagram és una eina de 

comunicació activa i eficaç? 

R/Només responem missatges privats on pregunten coses i preguntes dels comentaris. 

No entrem en les opinions 

12. Quina imatge vol transmetre l'Ajuntament de Sabadell a través d'Instagram? 

R/ Donar a conèixer tot el que es fa a la ciutat 

13. Com es fa el seguiment de les publicacions realitzades? Quin sistema 

d'avaluació es fa? S'elaboren informes, cada quant? 

R/ Anem fent seguiment intern, només fem informes per les comissions de seguiment 

que tenim. 

I per últim, m'agradaria saber si em podríeu facilitar les estadístiques del mes de 

setembre i octubre de 2021 de les publicacions i les històries realitzades per tal de fer 

una anàlisi sobre aquest període. 

R/ Estadístiques ara mateix no podem passar-vos. 
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ANNEX 3. CAPTURES DE PANTALLA DE LES PUBLICACIONS ANALITZADES. 

 

Publicacions de l’ajuntament de Sabadell al seu perfil d’Instagram durant els mesos 

de setembre i octubre de 2021 

A continuació, adjunto les captures de pantalla (enllaçades) de les publicacions de 

l’ajuntament de Sabadell al seu perfil d’Instagram. D’una banda les publicacions a la 

secció de notícies durant els períodes de setembre i octubre de 2021, agrupades 

segons la temàtica i en ordre cronològic, i d’altra banda, les publicacions a les històries 

durant el mes d’octubre de 2021 categoritzades de la mateixa forma que el contingut 

de la secció de notícies. 

ANNEX 3.1 Secció de notícies (període 1 setembre- 3 novembre de 2021): 

ANNEX 3.1.1 AJUDA AL CIUTADÀ 

 

https://www.instagram.com/p/CTmDqibMz-f/  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CTmDqibMz-f/
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ANNEX 3.1.2 INFORMACIÓ SOBRE OBRES I MILLORES PER A LA CIUTAT

 

https://www.instagram.com/p/CTRyKN1FZjw/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CT1huGel0Ui/  

https://www.instagram.com/p/CTRyKN1FZjw/
https://www.instagram.com/p/CT1huGel0Ui/
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https://www.instagram.com/p/CUHgSkkFpKd/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CUsafTOsNbR/  

 

https://www.instagram.com/p/CUHgSkkFpKd/
https://www.instagram.com/p/CUsafTOsNbR/
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https://www.instagram.com/p/CUsbqtGlRxL/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CUxJ36FllLo/ 

 

https://www.instagram.com/p/CUsbqtGlRxL/
https://www.instagram.com/p/CUxJ36FllLo/
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https://www.instagram.com/p/CU95JvAM2Ur/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CU95JvAM2Ur/
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ANNEX 3.1.3 INFORMACIÓ SOBRE FESTIVITATS I DIES ESPECIALS  

 

https://www.instagram.com/p/CTRZSuotxsZ/  

 

https://www.instagram.com/p/CTSIS6VsG1k/  

https://www.instagram.com/p/CTRZSuotxsZ/
https://www.instagram.com/p/CTSIS6VsG1k/


 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

75 
 

 

https://www.instagram.com/p/CTU65S7LvGI/  

 

https://www.instagram.com/p/CTVBsBYMIh-/  

 

https://www.instagram.com/p/CTU65S7LvGI/
https://www.instagram.com/p/CTVBsBYMIh-/


 

La comunicació pública a través d’Instagram, l’Ajuntament de Sabadell com a cas d’estudi 

76 
 

 

https://www.instagram.com/p/CTVIiCoAXnm/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTWa7E1tWBn/  

 

https://www.instagram.com/p/CTVIiCoAXnm/
https://www.instagram.com/p/CTWa7E1tWBn/
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https://www.instagram.com/p/CTWhxYnt1eb/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTWqHdslhDF/  

https://www.instagram.com/p/CTWhxYnt1eb/
https://www.instagram.com/p/CTWqHdslhDF/
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https://www.instagram.com/p/CTXGUXaslVV/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTXK-ZDLbNM/  

 

https://www.instagram.com/p/CTXGUXaslVV/
https://www.instagram.com/p/CTXK-ZDLbNM/
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https://www.instagram.com/p/CTXVRSaLr0I/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTX3ZQ6sBNZ/  

https://www.instagram.com/p/CTXVRSaLr0I/
https://www.instagram.com/p/CTX3ZQ6sBNZ/
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https://www.instagram.com/p/CTX3lOullid/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTY745ilCTD/  

 

https://www.instagram.com/p/CTX3lOullid/
https://www.instagram.com/p/CTY745ilCTD/
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https://www.instagram.com/p/CTZGk8Kj14j/  

 

https://www.instagram.com/p/CTZiwHelrgF/  

https://www.instagram.com/p/CTZGk8Kj14j/
https://www.instagram.com/p/CTZiwHelrgF/
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https://www.instagram.com/p/CTaSHqVsCc2/  

 

https://www.instagram.com/p/CTbpjPzlDfn/  

https://www.instagram.com/p/CTaSHqVsCc2/
https://www.instagram.com/p/CTbpjPzlDfn/
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https://www.instagram.com/p/CTchUI6FnP-/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTc9wkyHJeT/  

 

https://www.instagram.com/p/CTchUI6FnP-/
https://www.instagram.com/p/CTc9wkyHJeT/
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https://www.instagram.com/p/CTeQM5klZ7T/  

 

https://www.instagram.com/p/CTeegmWFvWy/  

https://www.instagram.com/p/CTeQM5klZ7T/
https://www.instagram.com/p/CTeegmWFvWy/
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https://www.instagram.com/p/CTpTeoYDvG6/  

 

https://www.instagram.com/p/CTrMJ9SlTbv/  

https://www.instagram.com/p/CTpTeoYDvG6/
https://www.instagram.com/p/CTrMJ9SlTbv/
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https://www.instagram.com/p/CTrm_ZklJAy/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CT4G_ahMVTs/  

https://www.instagram.com/p/CTrm_ZklJAy/
https://www.instagram.com/p/CT4G_ahMVTs/
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https://www.instagram.com/p/CUFtI3ElKFb/ 

 

ANNEX 3.1.4 INFORMACIÓ SOBRE ACTES I PREMIS 

 

https://www.instagram.com/p/CTSBZfTNZiR/  

 

https://www.instagram.com/p/CUFtI3ElKFb/
https://www.instagram.com/p/CTSBZfTNZiR/
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https://www.instagram.com/p/CTSXVF8s_TD/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CTSfC_aMNKX/  

 

https://www.instagram.com/p/CTSXVF8s_TD/
https://www.instagram.com/p/CTSfC_aMNKX/%201
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https://www.instagram.com/p/CTSpLNtsKsB/  

 

https://www.instagram.com/p/CTVDmAysqQ7/  

 

https://www.instagram.com/p/CTSpLNtsKsB/%201
https://www.instagram.com/p/CTVDmAysqQ7/%201
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https://www.instagram.com/p/CUdGqscMYbF/  

 

https://www.instagram.com/p/CUdG4txscBk/  

https://www.instagram.com/p/CUw510AsHvA/  

https://www.instagram.com/p/CUdGqscMYbF/%201
https://www.instagram.com/p/CUdG4txscBk/%201
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https://www.instagram.com/p/CVDuoocMmuN/  

 

https://www.instagram.com/p/CVDuoocMmuN/%201
https://www.instagram.com/p/CUw510AsHvA/%201
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https://www.instagram.com/p/CVVB3z1l2Iv/  

 

 

https://www.instagram.com/p/CVVHqW1FR-O/ 1 

  

 

https://www.instagram.com/p/CVVB3z1l2Iv/%201
https://www.instagram.com/p/CVVHqW1FR-O/
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ANNEX 3.1.5 CAMPANYES (campanya Sabadell val més)  

 

https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CUSgGgUL-fp/ 1 

https://www.instagram.com/p/CUNEonxsAlc/
https://www.instagram.com/p/CUSgGgUL-fp/
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https://www.instagram.com/p/CUVFB50LBlL/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CUczc-Cr2le/ 1 

https://www.instagram.com/p/CUVFB50LBlL/
https://www.instagram.com/p/CUczc-Cr2le/
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https://www.instagram.com/p/CUmmA7rl0Se/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CUnGosVMjRu/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CUmmA7rl0Se/
https://www.instagram.com/p/CUnGosVMjRu/
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https://www.instagram.com/p/CUu1CDBlKOD/ 1 

 

 

https://www.instagram.com/p/CU5INExsRIo/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CUu1CDBlKOD/
https://www.instagram.com/p/CU5INExsRIo/
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https://www.instagram.com/p/CVPfrKKg-43/ 1 

 

 

https://www.instagram.com/p/CVSH84hMWB4/ 1 

https://www.instagram.com/p/CVPfrKKg-43/
https://www.instagram.com/p/CVSH84hMWB4/
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https://www.instagram.com/p/CVXRiL5shpb/ 1 

 

 

instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/ 1 

 

https://www.instagram.com/p/CVXRiL5shpb/
file:///C:/Users/anits/Desktop/TFG/instagram.com/p/CVcbJZMAaJ1/
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https://www.instagram.com/p/CVhkwEBMRL1/  

 

ANNEX 3.2 Històries (període d’octubre de 2021): 

ANNEX 3.2.1 AJUDES AL CIUTADÀ 

    

 

7/10/21 

 

13/10/21 

 

22/10/21 

 

  

 

 

 

 

  

https://www.instagram.com/p/CVhkwEBMRL1/
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5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

6/10/21 

 

6/10/21 

 

6/10/21 

 

6/10/21 

 

6/10/21 

 

6/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

ANNEX 3.2.2 INFORMACIÓ SOBRE OBRES I MILLORES PER A LA CIUTAT  
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13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

14/10/21 

 

14/10/21 

 

18/10/21 

 

18/10/21 

 

18/10/21 

 

18/10/21 

 

21/10/21 
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ANNEX 3.2.3 INFORMACIÓ SOBRE FESTIVITATS I DIES  EPECIALS  

 

25/10/21 

 

 

 

25/10/21 

 

26/10/21 

 

27/10/21 

 

 

3/10/21 

 

 

3/10/21 

 

 

3/10/21 

 

 

3/10/21 

 

5/10/21 

 

7/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 
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13/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

16/10/21 

 

16/10/21 

 

16/10/21 

 

19/10/21 

 

22/10/21 

 

27/10/21 

 

27/10/21 

 

27/10/21 

 

28/10/21 

 

31/10/21 

 

31/10/21 

 

31/10/21 

 

31/10/21 
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ANNEX 3.2.4 INFORMACIÓ SOBRE ACTES I PREMIS  

    

 

3/10/21 

 

3/10/21 

 

3/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

6/10/21 
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6/10/21 6/10/21 6/10/21 6/10/21 

 

7/10/21 

 

7/10/21 

 

13/10/21 

 

13/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 
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15/10/21 15/10/21 15/10/21 16/10/21 

 

18/10/21 

 

19/10/21 

 

22/10/21 

 

22/10/21 

 

22/10/21 

 

22/10/21 

 

22/10/21 

 

27/10/21 

 

27/10/21 

 

27/10/21 

 

28/10/21 

 

29/10/21 

CAMPANYES    
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ANNEX 3.2.5 CAMPANYES 

 

3/10/21 

 

4/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

6/10/21 

 

7/10/21 

 

9/10/21 

 

10/10/21 

 

10/10/21 

 

11/10/21 

 

14/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

17/10/21 
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18/10/21 

 

19/10/21 

 

20/10/21 

 

20/10/21 

 

20/10/21 

 

20/10/21 

 

20/10/21 

 

20/10/21 

 

21/10/21 

 

21/10/21 

 

21/10/21 

 

21/10/21 

 

22/10/21 

 

23/10/21 

 

25/10/21 

 

26/10/21 
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ANNEX 3.2.6 TALLERS I ACTIVITATS 

 

27/10/21 

 

28/10/21 

 

29/10/21 

 

29/10/21 

 

30/10/21 

   

TALLERS I 

ACTIVITATS 

   

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

5/10/21 

 

6/10/21 
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7/10/21 

 

15/10/21 

 

15/10/21 

 

18/10/21 

 

19/10/21 

 

21/10/21 

 

21/10/21 

 

21/10/21 

 

22/10/21 

 

22/10/21 

 

25/10/21 

 

25/10/21 

 

26/10/21 

 

26/10/21 

 

26/10/21 

 

27/10/21 
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27/10/21 

 

28/10/21 

 

29/10/21 

 

29/10/21 

INFORMACIÓ 

SOBRE 

SUBVENCIONS 

   

 

5/10/21 

 

13/10/21 

 

25/10/21 

 

26/10/21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEX 3.2.7 SUBVENCIONS I PAGAMENTS 
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ANNEX 4. ENQUESTA 

Període actiu de l’enquesta: de l’1 de desembre de 2021 fins el dia 4 de gener de 2021. 

A continuació adjunto les preguntes de l’enquesta. 

Enquesta per saber quina rebuda té la xarxa social d’Instagram entre els seus usuaris 

https://forms.gle/no2aPHYFAtJQqMAy8 

Enquesta per saber quina rebuda té la xarxa social d'Instagram entre els seus usuaris 

 

INTRODUCCIÓ DEL FORMULARI: 

 

Hola, abans de res, moltes gràcies pel teu temps. Les dades recopilades seran 

utilitzades per la realització del TFG "La comunicació pública a través d'Instagram, 

l'Ajuntament de Sabadell com a cas d'estudi". Si estàs realitzant aquesta enquesta és 

que ets seguidor del perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Sabadell. Agraeixo molt la 

teva col·laboració. 

 

PREGUNTES: 

 

1- Segueixes el perfil d’Instagram de l'Ajuntament de Sabadell?  

● si 

● no (els que diguin que no, que vagin directament al final) 

 

2- Ets de Sabadell? (els que diguin que no, que vagin a la pregunta 4) 

 

● Si 

● no  

 

3- De quin barri? (si hi ha opció, desplegable) https://web.sabadell.cat/districtes 

 

● El Centre 

● Hostafrancs 

● Covadonga 

https://forms.gle/no2aPHYFAtJQqMAy8
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● Nostra Llar 

● Sol i Padrís 

● Avinguda – Eixample 

● La Creu Alta 

● Can Puiggener 

● Rodal Togores 

● Ca n'Oriac 

● Torreguitart 

● El torrent del capellà 

● La plana del pintor 

● Sant Julià 

● La Roureda 

● Can Deu 

● Rodal Sant Julià d'Altura 

● La Concòrdia 

● Can Llong 

● Castellarnau 

● Rodal Berardo. 

● Cifuentes 

● Can Rull 

● Gràcia 

● Can Feu 

● La serra d'en Cameró 

● Els Merinals 

● Can Gambús 

● Rodal Oest 

● Les Termes 

● La Creu de Barberà 

● Espronceda 

● Campoamor 

● Sant Pau de riu-Sec 

● El Raval d'Amàlia 
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● El Poblenou 

● Torre-romeu 

● Can Roqueta 

● Rodal La Serra de Sant Iscle 

● Rodal Est 

 

4- De quina ciutat ets? 

Resposta oberta 

 

5- Gènere amb el qual et sents identificat/identificada: 

● home 

● dona 

● prefereixo no contestar 

 

6- Edat (he utilitzat les franges de les estadístiques de IG) 

● 14-17 

● 18-24 

● 25-34 

● 35-44 

● 45-54 

● 55-64 

● Més de 65 

 

7- Nivell màxim d'estudis realitzats: 

● ESO 

● BATXILLERAT 

● CFGM 

● CFGS 

● Estudis universitaris 

● Màster/Postgrau 
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8- Trobes interessant el contingut que es publica? 

 

● Si 

● no 

● M'és indiferent 

● no ho sé 

 

9- Sobre quina temàtica trobes a faltar contingut? (pots marcar les caselles que 

vulguis) 

 

● Educació 

● Esport 

● Cultura 

● Projectes 

● Ajudes 

● Petit comerç 

● Campanyes (vacunació, impostos…) 

 

10- Has realitzat algun comentari en alguna de les seves publicacions, dirigit a 

l’ajuntament? 

 

● si 
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● no 

 

11 - Has rebut resposta? 

● si 

● no 

● no ho sé 

 

12-  Estàs conforme amb aquesta resposta? 

● Si 

● no 

● altres: 

 

 

12 -Trobes interessant el contingut que es publica? 

● Si 

● no 

● M'és indiferent 

● no ho sé 

 

13 - Has reaccionat a algun storie?  

 

● Sí i sempre he rebut resposta en un temps adient. 

● Sí, però he rebut resposta en  més de 24-48 h. 
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● Sí, però no sempre he rebut resposta 

● Sí, però mai he rebut cap resposta 

● No 

 

15 - Estàs conforme amb aquesta resposta? 

 

● Si 

● no 

● altres: 

 

 

17 - Alguna vegada has fet servir aquest canal per comunicar-te amb l'ajuntament? 

 

● Sí i sempre he rebut resposta en un temps adient. 

● Sí, però he rebut resposta en més de 24-48 h. 

● Sí, però no sempre he rebut resposta 

● Sí, però mai he rebut cap resposta 

● No 

 

20- Estàs conforme la resposta rebuda? 

● si 

● no 

● no ho sé 
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En general: 

 

21 - Creus que és més interessant el contingut que es comparteix a les històries o el de 

la secció de notícies? 

 

● Històries 

● Feed 

● Les dues 

● Indiferent 

● No ho sé 

 

 

22-Com d'interessant creus que és el contingut que comparteix l'Ajuntament de 

Sabadell a través de la xarxa social d'Instagram? 

● Molt interessant 

● Interessant 

● M'és indiferent 

● El trobo irrellevant 

 

 

23- Has fet servir alguna vegada el perfil d'Instagram de l'Ajuntament de Sabadell 

com a via de comunicació per realitzar alguna consulta o fer arribar algun comentari? 

● Sí i sempre he rebut resposta en un temps adient. 

● Sí, però no sempre he rebut resposta 

● Sí, però mai he rebut cap resposta 

● No 

 

24 - De l'0 al 5, com estàs de satisfet amb la gestió del perfil d'Instagram de 

l'Ajuntament de Sabadell? (informació que es comparteix, grau de comunicació, 

rapidesa de respostes...) 

 

Moltes gràcies pel teu temps i col·laboració :) 
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ANNEX 4.1 RESUM DE LES RESPOSTES OBTINGUDES SOBRE L’ENQUESTA 

PER SABER QUINA REBUDA TÉ LA XARXA SOCIAL D'INSTAGRAM ENTRE ELS 

SEUS USUARIS. 
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