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Introducció 
 

El món canvia i la societat evoluciona. La tecnologia està cada vegada més present en 

les nostres vides i avança a un ritme frenètic. El sector de la moda és una de les altres 

indústries que està en canvi constant. La moda és considerada cíclica ja que es reinventa 

contínuament i, aquelles tendències que eren populars anys enrere, tornen amb força 

dècades desprès.  

Amb el pas dels anys i l’evolució constant, la majoria dels sectors han hagut d’adaptar-

se als nous canvis. Aquest és el cas del món de la moda, el qual ha canviat les seves 

polítiques de comunicació degut a l’aparició d’Internet i a causa del creixement de l’ús 

dels mòbils. Anteriorment els dissenyadors es donaven a conèixer bàsicament durant les 

desfilades de La Setmana de la Moda i a través de les revistes. En aquests temps 

actuals, les desfilades no són suficients i per mantenir-se en el punt més alt de la 

indústria, és necessari causar un gran impacte en les Xarxes Socials i cridar l’atenció de 

les anomenades Blogueres i Instagramers. Qui són? Quin és el seu paper fonamental en 

aquesta indústria? Són realment necessàries per a les marques?  

Les formes de comunicació han evolucionat. Internet ha propiciat l’aparició de noves 

plataformes com és el cas de Facebook, Twitter i la més recent, Instagram. Actualment 

la majoria de les marques tenen un compte a Instagram, en el que utilitzen una sèrie 

d’estratègies per arribar a un públic més ampli. Les firmes s’estan adaptant als nous 

temps, però és realment essencial disposar d’un perfil en aquesta Xarxa Social? 

ZeGarcía, Maria Pascual i Agüita Swimwear són tres marques catalanes que han estat 

escollides per ser analitzades al llarg de la investigació i poder donar resposta a aquests 

interrogants. Són tres firmes barcelonines de caràcter emergent que treballen 

principalment de forma online i servirà per tenir una idea a petita escala de com 

funcionen actualment aquestes empreses a Internet.  

La comunicació i la moda són les meves dues passions i l’objectiu d’aquesta 

investigació era apropar-me una mica més a les dues indústries. En aquest treball de 

final de grau pretenc estudiar els canvis que ha patit el sector de la moda en l’àmbit de 

la comunicació, en què es basen les marques de roba per donar-se a conèixer i continuar 

amb les seves vendes i com utilitzen les Blogueres i Intagramers per promocionar-se.  
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1. Aspectes generals de la comunicació de moda abans 

d’Internet  
 

El concepte de moda es pot entendre de moltes formes. Segons G. Riello, professor i 

historiador, la moda es defineix per ser un procés d’individualització i socialització i a 

més és un mitjà utilitzat per diferenciar-se dels altres
1
. Tot i semblar que la moda ha 

estat sempre present en la història, no s’ha produït en totes les èpoques ni en totes les 

civilitzacions. Fins a finals de l’Edat Mitjana no es pot conèixer la moda com a tal, és a 

dir, la moda com a sistema juntament amb les seves extravagàncies i metamorfosis
2
.  

La moda necessita espais on ser mostrada i on ser contemplada i no va ser fins el segle 

XVIII que es va convertir en un fenomen de masses i de passatemps. Va ser el primer 

moment on el món de la moda va iniciar l’aproximació al que coneixem actualment. Hi 

havia presència de botigues en les que es podien comprar “coses de moda” i aquest fet 

de comprar i anar d’aparadors va emergir com una nova activitat
3
. Tal i com es comenta 

en el llibre Breve historia de la moda desde la Edad Media hasta la actualidad, durant 

aquest segle també va néixer el consumisme i es van consolidar els llocs fixes on 

s’exhibien els productes. Tot i que va ser un canvi lent, aquest fet va permetre que els 

consumidors poguessin mirar, provar i interactuar amb els objectes que volien adquirir.  

A mesura que el sector de la moda anava prenent forma va aparèixer la relació entre els 

conceptes producció i consum. Els dos van totalment units ja que quan més 

incrementava el consum, més elevada era la quantitat de producció dels productes. 

Aquesta etapa implica el fet que la moda s’ha de pensar, crear, produir, vendre i 

difondre. Tal i com afirma el sociòleg francès Lipovetsky,  la moda és un sistema 

d’interaccions entre diferents forces i actors ja que no únicament es duu i es 

consumeix
4
.  

                                                           
1
 Riello, G. (2016). Breve historia de la moda desde la Edad Media hasta la actualidad. Barcelona: 

Gustavo Gili.  
2 Lipovetsky, G. (1996). El imperio de lo efímero. (5 ed.).  Barcelona: Anagrama. 

3
 Riello, G. (2016). Breve historia de la moda desde la Edad Media hasta la actualidad. Barcelona: 

Gustavo Gili.  
4 Lipovetsky, G. (1996). El imperio de lo efímero. (5 ed.).  Barcelona: Anagrama. 
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La comunicació és un fenomen que ha estat present en totes les realitats humanes i 

també s’ha manifestat en el món de la moda i en l’evolució d’aquesta
5
. La fashion 

communication, traduïda com a comunicació de la moda, és la unió d’aquestes dues 

disciplines
6
.  Abans de l’arribada de l’era d’Internet, les formes de comunicació del 

sector es van iniciar en les revistes. L’autor Monneyron afirma que van ser els primers 

manuals d’estil i van fer possible que la moda es desenvolupés com a tal per convertir-

se en la que coneixem avui dia
7
. És possible doncs, afirmar que les revistes eren – i en 

alguns casos encara ho són-  el mitjà privilegiat per comunicar la moda.  

Tot i així, abans que sorgissin les veritables revistes ja havien aparegut dins de 

publicacions periòdiques o gasetes, apartats en els que es reproduïa la moda de l’època 

amb gabats de gran qualitat artística
8
. Amb aquestes il·lustracions no es pretenia 

representar els usos de la moda però si que mostraven la vestimenta utilitzada en 

diversos llocs del món. La primera publicació de la que es té constància de la inclusió 

de temes de moda de forma sistemàtica va ser la gaseta literària francesa Mercure 

Galant, renombrada Mercure de France l’any 1714
9
. És considerada la primera en 

incloure reportatges sobre moda i va jugar un paper molt important en la difusió de 

l’estil del vestir francès.   

La revista de moda per excel·lència és Vogue, coneguda també com a bíblia de la moda. 

Nascuda als Estats Units l’any 1892 i fundada per Arthur Baldwin Turnure, es va iniciar 

amb publicacions per l’aristocràcia femenina i masculina novaiorquesa de l’època
10

. La 

revista va començar a publicar-se a Anglaterra i a França vint anys més tard i l’edició 

espanyola va arribar a principis de la dècada dels vuitanta. La projecció internacional de 

Vogue  és tan elevada que ja són més de vint països en el món els que disposen d’una 

edició pròpia i a més compten amb altres edicions com Men’s Vogue, Vogue Living i 

Vogue Teen.                                                                                                                                                                                  

                                                           
5
 Martín, M. (2003). Teoría de la comunicación: una propuesta. Madrid: Tecnos 

6
 Quintas, N. Quintas, E. (2009). La dimensión comunicativa de la moda: apuntes del caso espanyol. [en 

línia]. http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer28-12-quintas.pdf (Consulta: 7 de març de 2017).  
7
 Monneyron, F. (2006). Cincuenta respuestas sobre moda. Barcelona: GG Moda.  

8
 Fernández, D. (2013). Las revistes de moda. Vestuario Escénico. [en línia]. 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/06/las-revistas-de-modasapuntes-i/ (Consulta: 7 de 

març de 2017).  
9
 Fernández, D. (2013). Las revistes de moda. Vestuario Escénico. [en línia]. 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/06/las-revistas-de-modasapuntes-i/ (Consulta: 7 de 

març de 2017). 
10

Los 120 años de historia de Vogue.(2012). [en línia]. http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-

de-vogue/ (Consulta: 26 de febrer de 2017).  

http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer28-12-quintas.pdf
https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/06/las-revistas-de-modasapuntes-i/
https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/06/las-revistas-de-modasapuntes-i/
http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-de-vogue/
http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-de-vogue/
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La prestigiosa revista s’ha anat reinventant durant els seus anys de vida. Grace 

Mirabelle, directora entre l’any 1971 i 1988, va orientar el contingut de la revista a estils 

de vida i va donar menys importància a la moda però aquest fet va canviar quan Anna 

Wintour es va posicionar com a nova editora
11

.  

La directora d’arrels britàniques es va iniciar l’any 1988 i actualment continua al 

capdamunt de Vogue USA. La moda va tornar a prendre protagonisme i Wintour va 

introduir diversos canvis que van permetre rellançar la popularitat de Vogue. Va 

realitzar les portades amb el cos sencer de les models i optava per fer-les a l’exterior i 

amb llum natural, fet totalment contraposat a l’antiga editora la qual únicament 

mostrava la cara de les models i efectuava les editorials als estudis fotogràfics
12

. 

Yolanda Sacristán, directora de Vogue Espanya, afirma que la revista té més d’un segle 

de vida i aquesta trajectòria, experiència i coneixement desprès de tant temps fa que es 

diferenciïn d’altres publicacions
13

. A més, l’equip de Vogue integra als millors 

professionals en tots els camps: la moda, la fotografia, l’art, la cultura, el periodisme..., i 

disposen d’un arxiu documental de fotògrafs, models i artistes que ningú més té
14

. 

És evident que Vogue es proclama com un referent en el món de la moda i la seva 

editora té un dels papers més importants i més influents del sector. Anna Wintour és 

possiblement la dona amb més poder d’aquesta indústria multimilionària i la seva presa 

de decisions pot canviar el curs de la moda
15

. La seva presència en les desfilades pot 

canviar la sort d’una col·lecció i el temps que l’editora passa en aquestes continua sent 

crucial pels dissenyadors, fins i tot el lloc on s’asseu
16

. Anna Wintour no té competència 

ja que a diferencia d’altres directores de la revista, no influeix únicament al públic amb 

les eleccions d’estil de les seves pàgines sinó que intervé en els negocis de les grans 

                                                           
11

 Los 120 años de historia de Vogue.(2012). [en línia]. http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-

de-vogue/ (Consulta: 26 de febrer de 2017).  
12

 La historia de Vogue: la revista de moda y estilo más relevante del mundo. [en línia]. 

http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-historia-de-vogue-la-revista-de-moda-y-estilo-mas-

relevante-del-mundo/ (Consulta: 26 de febrer de 2017).  
13

 Gordo, S. (2012). “Cuando tienes los ingredientes y el conocimiento, hacer el producto resulta mucho 

más fàcil”. Infocif. http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-

de-la-moda (Consulta: 25 de febrer de 2017). 
14

 Gordo, S. (2012). “Cuando tienes los ingredientes y el conocimiento, hacer el producto resulta mucho 

más fàcil”. Infocif. http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-

de-la-moda (Consulta: 25 de febrer de 2017).  
15

 El país semanal. (2012, Octubre 16). Poderosa Anna Wintour. El País. [en línia]. 

http://elpais.com/elpais/2015/10/16/eps/1445017770_324736.html (Consulta: 26 de febrer de 2017).  
16

 Ramírez, M. (2014, Març 8). Anna Wintour, el poder absoluto de la editora. El Mundo. [en línia]. 

http://www.elmundo.es/loc/2014/03/08/531a0aef268e3e36658b4578.html (Consulta: 25 de febrer de 

2017).  

http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-de-vogue/
http://blog.lopezlinares.com/2012/09/03/historia-de-vogue/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-historia-de-vogue-la-revista-de-moda-y-estilo-mas-relevante-del-mundo/
http://www.ciaindumentaria.com.ar/plataforma/la-historia-de-vogue-la-revista-de-moda-y-estilo-mas-relevante-del-mundo/
http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-de-la-moda
http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-de-la-moda
http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-de-la-moda
http://noticias.infocif.es/noticia/la-revista-vogue-es-considera-por-muchos-la-biblia-de-la-moda
http://elpais.com/elpais/2015/10/16/eps/1445017770_324736.html
http://www.elmundo.es/loc/2014/03/08/531a0aef268e3e36658b4578.html
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firmes. Segons Ramírez, el passat 2014 va rellançar a John Galliano posant-lo a 

treballar amb Oscar de la Renta i va convèncer a Brooks Brothers per a que 

contractessin a un nou dissenyador.  

The September Issue
17

(2009), un documental dirigit per R.J.Cutler i premiat en el 

Festival Independent de Sundance, dibuixa el perfil de la directora de Vogue USA. La 

cinta es centra en la persona i en el treball de Wintour però sobretot en la preparació del 

número de setembre de 2007, el número més gran mai editat per la revista ja que tenia 

840 pàgines de les quals 727 eren anuncis de marques
18

. Vogue marca les tendències, 

defineix què s’utilitza i què no, quin dissenyador té èxit i quins colors dominen cada 

temporada
19

.  

Harper’s Bazaar és la revista que va néixer als Estats Units l’any 1867 pels germans 

Harper. Des dels seus inicis va saber comprendre que la moda i la cultura s’alimenten 

mútuament i aquest ha estat un dels seus èxits per continuar vigent en l’actualitat
20

. 

Diana Vreeland va crear la columna Why don’t you? La qual continua present en la 

revista i forma part de l’ADN d’aquesta. Harper’s Bazaar ja suma vint-i-cinc edicions 

internacionals. 

Centrant-nos en les grans publicacions de moda, la revista Elle és la més nova. Fundada 

l’any 1945 per Pierre Lazareff i la seva dona Hèléne Gordon és avui en dia una 

publicació amb una visió feminista i de caire independent. Tal i com comenta 

Kolyvakis, Elle es diferencia de les altres dues revistes en el sentit que ofereix una visió 

més jove del món de la moda i va destinada a un tipus de dona d’entre els vint i trenta 

anys
21

.  

Es pot comprovar com la influència de les revistes en el sector de la moda era de gran 

magnitud, ja que fer-se visible a Vogue permetia – i permet- projectar-se a nivell 

                                                           
17

 Cutler, R.  Shepard, S.  Hindmarch, E. (productors), Cutler, R. (director). (2009). The September Issue. 

EUA: Roadside Attractions  
18

 Muñoz, R. (2011, Setembre 30). ¿Quién teme a Anna Wintour?. RTVE. [en línia]. 

http://www.rtve.es/noticias/20110930/quien-teme-anna-wintour/465315.shtml (Consulta 1 de març de 

2017).  
19

 Kolyvakis, M. (2015). Las revistes y el periodismo de moda. Treball de final de grau, Universitat de 

Palermo. [en línia]. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3484.pdf 

(Consulta: 17 de febrer de 2017).  
20

 Con Historia. Harper’s Bazaar Argentina. [en línia] 

http://www.harpersbazaar.com.ar/moda/historia/con-historia/33.html (Consulta: 25 de febrer de 2017).  
21

 Kolyvakis, M. (2015). Las revistes y el periodismo de moda. Treball de final de grau, Universitat de 

Palermo. [en línia]. http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3484.pdf 

(Consulta: 17 de febrer de 2017).  

https://www.google.es/search?q=rj+cutler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKvKKygzUOIEsdNLyvJytMSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcmoRAFz4M-8xAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjr3_DH55fUAhVGCBoKHYilDKcQmxMIpAEoATAQ
https://www.google.es/search?q=the+september+issue+sadia+shepard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKvKKygzUAKzLdOTUszStcSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcmoRALat2ZEyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjr3_DH55fUAhVGCBoKHYilDKcQmxMIpQEoAjAQ
https://www.google.es/search?q=the+september+issue+eliza+hindmarch&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKvKKygzUAKzzfMsKwsqtcSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcmoRAGjzn-MyAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjr3_DH55fUAhVGCBoKHYilDKcQmxMIpgEoAzAQ
https://www.google.es/search?q=rj+cutler&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MKvKKygzUOIEsdNLyvJytMSyk6300zJzcsGEVUFRfkppcmoRAFz4M-8xAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjr3_DH55fUAhVGCBoKHYilDKcQmxMIpAEoATAQ
http://www.rtve.es/noticias/20110930/quien-teme-anna-wintour/465315.shtml
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3484.pdf
http://www.harpersbazaar.com.ar/moda/historia/con-historia/33.html
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/3484.pdf
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internacional. Aquestes tres publicacions exposen les noves tendències i són 

considerades com els llibres d’estil de la moda. Per tant és evident afirmar que la 

comunicació de moda per part de les revistes té un gran protagonisme.  

Les comunicacions de masses són una realitat integrada per molts aspectes. Segons 

Wolf, els mitjans de masses estan integrats per l’ordenació jurídica del sistema televisiu 

i per  operacions financeres. Però a la mateixa vegada constitueixen un importantíssim 

sector industrial, un univers simbòlic objecte de consum massiu i un sistema de 

mediació cultural.
22

 

La premsa, el cinema i la televisió es caracteritzen pel fet que permeten una 

comunicació gairebé instantània dels esdeveniments, i és a través d’aquests mitjans que 

la  moda es difon. El cinema, el qual permet la imatge en moviment, va possibilitar 

l’aparició d’ídols populars com Brigitte Bardot o Marlon Brandon, els quals eren imitats 

en la seva forma de vestir. Amb l’aparició de la televisió, aquesta es va instaurar com a 

mitjà massiu i popular i va permetre la internacionalització de la moda en temps real 

gràcies a la globalització
23

.  

 

2. Comunicació de moda en l’era d’Internet i de les Xarxes 

Socials 
 

Internet és un mitjà que amb la seva aparició ha revolucionat el món sencer. Ha 

connectat tots els individus i ha permès obtenir informació de tot tipus en temps real. 

Internet ha acurtat les distàncies i ha permès que puguem saber què passa a l’altra punta 

del planeta. Internet ha obert moltes portes a tots els sectors, i en el cas de la moda, ha 

beneficiat a que aquesta pugui ser transmesa arreu dels territoris de forma fàcil i 

senzilla.  

En un inici, Internet s’utilitzava com a mitjà per adquirir coneixements, però actualment 

la seva finalitat ha canviat a causa de les Xarxes Socials. Segons Hernández, aquestes 

són un tipus d’eines o plataformes que conformen el Social Media – és a dir el conjunt 

                                                           
22

Wolf, M. (1987). La investigación de la comunicación de masas. Barcelona: Paidos Iberica.  
23

 Rojas, N. (2005). Moda y comunicación. Universitat Oberta Interamericana. [en línia]. 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC063896.pdf (Consulta: 1 d’abril de 2017) 

http://imgbiblio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC063896.pdf
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d’eines i plataformes integrat per blogs i altres que permeten als usuaris crear i 

compartir informació-
24

.  

Alemany, apunta que les Xarxes són formes d’interacció social, definida com un 

intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions en contextos de complexitat. Un 

sistema obert i en construcció permanent que involucra conjunts que s’identifiquen amb 

les mateixes necessitats i problemàtiques i els quals s’organitzen per potenciar els seus 

recursos
25

. 

Hi ha altres definicions d’aquestes com la de Lozares, el qual precisa que les Xarxes 

Socials són un conjunt ben delimitat dels actors- individus, grups, organitzacions, 

comunitats i societats globals- vinculats uns entre els altres a través d’una relació o un 

conjunt de relacions socials
26

. Caldevila ja apuntava a l’any 2010 que les grans 

protagonistes de la societat digital eren les Xarxes Socials. A més, afirmava que no es 

podia qüestionar l’imparable poder que estaven adquirint i la importància que tindrien 

en un futur no llunyà. Les caracteritzava per ser generadores de canvis i per eliminar els 

límits que definien i frenaven a les primigènies Xarxes Socials
27

. Les primeres en 

aparèixer van ser Tribe.net, Linkendin i Friendster.  

L’evolució de les Xarxes Socials ha estat constant des de la seva aparició i el paper que 

juguen en la societat és cada vegada més important. Per tant, s’ha de tenir en compte la 

repercussió que poden tenir les Xarxes Socials i la velocitat amb la que es pot 

transmetre una idea. El que va néixer com a necessitat de compartir un pensament per 

part d’un usuari fa poques hores, haurà estat llegit per centenars de milers de persones 

de la xarxa en un espai de temps molt curt. Un altre usuari haurà volgut compartir la 

seva opinió respecte aquell text, en el seu perfil de Twitter o en qualsevol altre xarxa 

                                                           
24

 Hernández, A. (2012).Qué es social media: usuarios, herramientas y empresa. [en línia]. 

http://alfredohernandezdiaz.com/2012/09/13/que-es-social-mediausuarios-herramientas-social-media-

empresa/ (Consulta: 24 de març de 2017).  
25

 Alemañy Martínez, Cristina. (2009). Redes sociales: una nueva vía para el aprendizaje [en línia]. 

http://www.eumed.net/rev/ced/01/cam4.htm (Consulta: 25 de març de 2017) 
26

 Lozares, C. (1996). Teoría de las redes sociales. Tesis de la Universitat Autònoma de Bercelona.  [en 

línia]. http://www.raco.cat/index.php/papers/article/viewFile/25386/58613 (Consulta: 24 de març de 

2017) 
27

 Caldevila, D. (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad 

digital actual. Revistas Científicas Complutenses. [en línia]. 

http://revistas.ucm.es/index.php/DCIN/article/viewFile/dcin1010110045a/18656 (Consulta: 1 d’abril de 

2017) 
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social i una infinitat de joves poden interactuar i complementar la informació generant 

un debat en pocs minuts
28

.  

Les Xarxes més actuals i les que estan tenint un gran impacte en la societat són 

Facebook, Instagram, Twitter i Pinterest. A part dels usos principals que se’ls atorguen, 

com el cas de la interacció social, les Xarxes Socials han arribat al punt de convertir-se 

en el motor de qualsevol empresa ja que donen infinites possibilitats per prosperar a 

molts tipus de negocis
29

.  

 

2.1. El cas d’Instagram  

 

Instagram és una aplicació gratuïta que permet fer fotografies i vídeos de dotze segons, 

els quals s’editen per desprès publicar-los i compartir-los amb la resta d’usuaris
30

. 

Aquesta Xarxa Social es va crear l’any 2010 i dos anys més tard va ser adquirida per 

Facebook. El passat mes de desembre de 2016 la companyia anunciava que tenia més de 

600 milions d’usuaris i actualment, Instagram ja en posseeix 700 milions, dels quals el 

73% són persones entre els 15 i els 35 anys
31

.  

Com la majoria de les Xarxes Socials, aquesta és una eina molt eficaç per a que les 

empreses es puguin donar a conèixer compartint imatges del seu sector. Segons 

l’Institut Internacional del Màrqueting, Instagram destaca per l’alta repercussió que té 

en el món de la moda. Instagram ha estat considerada com l’eina més eficaç per arribar 

als clients i està molt ben vista per la comercialització d’un negoci. Aquest fet es deu a 

que és una aplicació dissenyada per a telèfons mòbils i per tant facilita que un negoci 

                                                           
28

 Caldevila, D. (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad 

digital actual. Revistas Científicas Complutenses. [en línia]. 
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 Caldevila, D. (2010). Las Redes Sociales. Tipología, uso y consumo de las redes 2.0 en la sociedad 
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arribi als seus clients siguin on siguin
32

. A més, Instagram és lliure d’utilitzar, és a dir, 

el seu ús no està restringit per regulacions i per tant el procés de compartir fotografies 

converteix un compte d’Instagram en un catàleg en línia.  

L’estudi de Brandwatch
33

 aporta informació estadística sobre el gran nombre de 

marques que estan a Instagram. L’any 2015 el 48’8% tenia un compte de la Xarxa 

Social i per aquest 2017 s’espera que el número augmenti a un 70’7%. Un altre estudi 

realitzat per Simply Measured, el qual realitza una recerca anual sobre la presència de 

les marques en aquesta Xarxa, dóna a conèixer noves dades. Simply Measured es va 

centrar únicament en estudiar l’Interbrand 100 - les marques més valuoses del món-  i el 

resultat final va ser que un 90% d’aquestes tenien presencia a Instagram. A més, l’estudi 

revela com aquestes indústries estan utilitzant la plataforma com a canal de màrqueting 

per arribar als usuaris i per aconseguir cada vegada més seguidors
34

. Paral·lelament, les 

marques estan publicant més que mai i actualitzen de forma més regular els seus perfils.   
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 Alkhowaiter, W. (2016). The Power of Instagram in Building Small Businesses (Vol. 9844, pp. 59– 64). 

[en línia]. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-45234-0_6 (Consulta: 29 de març de 

2017).  
33

Smith, K. (2016, Maig 9). 37 estadísticas de Instagram para 2016. [en línia].  

https://www.brandwatch.com/es/2016/05/37-estadisticas-de-instagram-2016/ (Consulta: 28 de març de 

2017).  
34

 Shively, K. (2015). The2015 Instagram industry report. Simply Measured. [en línia]. 

http://simplymeasured.com/blog/the-2015-instagram-industry-

report/#sm.000003yo5l1kd9fotrdfd8hjskxmb (Consulta: 1 d’abril de 2017).  

                                                                  Font: Simply Measured  (www.http://simplymeasured.com.)  

Gràfic 1- Activitat de les marques a Instagram 
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En poc més de cinc anys, Instagram s’ha convertit en la plataforma digital més influent 

en la indústria de la moda. Durant l’edició de New York Fashion Week 2015, les majors 

cotes d’engagement- grau en el que un consumidor interactua amb aquella marca-  en 

l’espectre del Social Media van ser acumulades per aquesta Xarxa Social. D’un milió 

d’interaccions registrades sobre firmes masculines, el 89% es van realitzar a partir 

d’Instagram, mentre que el 9% va ser Facebook i el 2% Twitter. En el cas de les 

interaccions sobre marques femenines, van ser un total de 13 milions, dels quals el 91% 

va ser per Instagram i les altres dues van ser reduïdes al 2% i 1%
35

.  

Paula Ordovás, directora de l’agencia de firmes de moda Peeptoes Comunicación, 

comenta que a l’entorn online es contemplaven les webs mentre que les Xarxes Socials 

eren simplement com un accessori. En canvi, en aquests últims cinc anys, les coses han 

canviat tant que es creen campanyes específicament orientades a Instagram
36

.  

El New York Times definia el moment que viu la indústria , la qual situa la nova 

plataforma en el seu punt de mira, com “La moda en l’era d’Instagram”. Segons un 

estudi de Brand Manic
37

 realitzat l’any 2015, H&M acumulava 6,8 milions de 

seguidors, Zara disposava de 4,3 i Nike les superava amb 15 milions. Dos anys més 

tard, H&M té 20 milions de seguidors, Zara en reuneix 19 i continuen per darrera de la 

marca esportiva Nike, la qual ja es situa amb 71,6 milions. Les marques de luxe no 

s’han quedat enrere i en qüestió de dos anys també han triplicat el nombre de seguidors. 

És el cas de Gucci, la qual en el 2015 en tenia 3,9 i al 2017 ja ha obtingut 14 milions.  

Evidentment les marques opten per posicionar-se a altres nivells amb l’ajuda de 

prescriptores en el sector (fet que s’abordarà més endavant). Aquestes dades insisteixen 

en la importància que ha adquirit Instagram des del seu naixement, la qual ja és vista 

com una eina de màrqueting de roba, calçat i complements.  
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 Girela, J. (2016, Juliol 12). ¿Está cambiando Instagram la forma en la que se establecen las tendencias? 
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2.2. E-fashion consumer: el nou usuari de moda online 

 

El boom d’Internet i la seva utilització ha comportat diversos canvis. A mesura que han 

avançat els anys i el món interactiu s’ha fet cada vegada més present en les nostres 

vides, la societat, les empreses i molts sectors han patit una sèrie de variacions.  

Centrant-nos en el món de la moda, aquest ha hagut d’adaptar noves formes de 

comunicació amb els seus clients. L’estudi anual d’Acotex afirma que a conseqüència 

del  gran sorgiment dels blogs de moda i la força de les Xarxes Socials, les marques de 

moda han començat a canviar les seves estratègies de comunicació i de màrqueting i 

també a dedicar nous recursos per promoure el contacte amb el seu públic a la Xarxa
38

. 

Cada vegada són més usuaris els que utilitzen Internet com a canal per comprar peces 

de roba i calçat i per tant apareix una nova forma de comunicació interactiva i també un 

nou usuari amb un comportament propi i característic.  

Les marques estan adaptant les seves estratègies de màrqueting i comunicació a aquest 

usuari conegut com a e-fashion consumer. Posen a la seva disposició informació i 

serveis online com tendències, informació sobre les noves col·leccions, descomptes o  

promocions exclusives entre altres. El e-fashion consumer destaca per ser un usuari jove 

d’entre 25-35 anys, amb implicació directe en el sector de la moda i el qual sempre 

busca les últimes tendències. Aquest consumidor utilitza Internet com un mitjà 

complementari ja que és força assidu en punts de venda i  per tant, tal i com l’empresa 

de màrqueting EMRED exposa, les estratègies i accions integrades online i offline són 

necessàries per aquelles marques que apart de tenir portal web, conten també amb punts 

de venda físics
39

.  

Durant el Marketing Fashion Forum 2016, la jornada més rellevant sobre màrqueting de 

moda a Espanya, es va parar atenció a l’aparició del nou consumidor. Diversos 

especialistes del sector van assegurar que les marques de moda tenen una nova 

oportunitat de tenir una relació directe amb els clients i que la clau per guanyar-se els 
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clients és la proximitat i la transparència que ofereixen les Xarxes
40

. També afirmen que 

aquesta nova forma de consumir ha obert el poder d’opinió de la gent i ha donat lloc a 

l’explosió dels Influencers (concepte que s’abordarà a continuació). Abans els mitjans 

de comunicació eren els únics canals per arribar al client i actualment cada marca té un 

propi. Beatriz Romero, directora de màrqueting i comunicació del Ganso explicava que 

el client ha après a comprar millor i s’ha professionalitzat
41

.   

Centrant-nos en els dos gèneres que conformen la població, el sector femení, a 

diferencia del masculí, té més tendència a utilitzar Internet per consultar temes 

relacionats amb la indústria de la moda o a realitzar compres. Segons Kantar 

Worldpanel, gairebé el 74% de les despeses de roba per part del sector femení està 

vinculat a un tipus de descompte o promoció. El bàndol femení és més receptiu a la 

publicitat i conseqüentment els blogs i les Xarxes Socials incentiven el creixement del 

nombre d’usuaris a Internet, on la dona adopta un paper molt participatiu i dinàmic en 

aquesta indústria
42

.   

Per tant, les marques han d’optar per canviar les seves tàctiques de comunicació per 

atraure clients i per adaptar-se al nou usuari. El paper de les Instagramers i Bloguers 

s’inicia aquí.  

 

2.3. Bloguers i Instagramers. La generació Influencer 

 

Segons Marín i Tresseras la comunicació “és l’espai que hi ha entre l’experiència i 

la consciencia, i que aquella funció mediadora és la que permet els processos 

d’aprenentatge, acumulació, sedimentació i transmissió de la cultura”
43

. 

Tradicionalment el paper de l’emissor era emetre informació i enviar-la a un 
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receptor, el qual descodificava el missatge. Actualment el receptor és el centre del 

sistema comunicatiu ja que pot elegir què consumir i què llegir. Segons Encarna 

Ruiz, en la seva investigació sobre Blogs de moda: un anàlisis semiótico, afirma 

que ara la proliferació de la informació online exigeix l’emergència de nous 

gèneres d’informació, creats per emissors anònims que interpreten, opinen i 

informen sobre determinats aspectes
44

.  

Els blogs van sorgir com a un  dels pioners de l’àmbit de plataformes alternatives 

de comunicació, seguits més endavant per altres Xarxes Socials com és el cas 

d’Instagram. Per entendre què és un Influencer, primerament cal abordar com van 

sorgir els bloguers i les instagramers, fet que s’exposa en el següent apartat.  

 

2.3.1. Blogs i Bloguers  

 

El mot blog procedent de l’anglès es forma a partir de la unió dels termes web i log, és a 

dir, diari a la xarxa. Segons Ruiz, un blog és un lloc web periòdicament actualitzat, que 

recopila cronològicament textos o articles d’un o diversos autors, i que apareixen a la 

pantalla des del més a menys recent
45

. En ells, l’autor conserva sempre la llibertat de 

deixar publicitat o donar publicitat al que creu pertinent. Els blogs, anomenats també 

bitàcoles,  

La plataforma Blogger, una de les més conegudes per a la creació de blogs, defineix les 

bitàcoles (sinònim de blog) com un espai on es pot recollir i comunicar qualsevol cosa 

que desperti el propi interès: un comentari sobre política, un diari personal online o un 

link amb llocs web que interessin. Per a molts, un blog és simplement un espai per 

anotar els propis pensaments, mentre que d’altres serveixen per comunicar-se amb un 

públic de millars de persones en tot el món
46

.  

Spadaro, escriptor italià, defineix els blogs com un periodisme que en lloc de participar 

i construir la identitat, és capaç, gràcies a la interactivitat i el caràcter multimèdia, de 
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reunir una o més comunitats d’interessos comuns i de propiciar noves formes d’opinió 

pública conscient i participant
47

.  

La característica més significativa de les bitàcoles és que exposen informació amb total 

llibertat i és una manera de comunicar que arriba a un públic massiu i heterogeni. 

Existeix un llenguatge col·loquial i flexible que s’identifica amb l’usuari. Cada 

contingut pot ser comentat pels seus lectors, els quals poden relacionar-se directament 

amb l’autor del text o amb altres autors i per tant s’estableix una relació bidireccional. 

En el sector de la moda, els blogs dedicats a aquest àmbit han suposat un dels fenòmens 

mediàtics més interessants dels últims anys. S’han convertit en un factor determinant 

per a la indústria ja que són capaços de vehicular tendències, divulgar estils i fomentar 

la compra en línia de les principals firmes del sector. Ruiz assegura que ens trobem 

davant el fenomen denominat comunicació 2.0 que suposa un pas important en 

l’evolució de la xarxa, que afecta el comerç electrònic, el màrqueting i les estratègies 

empresarials globals
48

. Per tant, aquests formats condicionen les maneres d’actuar de les 

empreses, els usuaris i els mitjans digitals especialitzats en moda. Les marques es veuen 

davant la necessitat d’utilitzar les noves tecnologies en la divulgació de les seves 

campanyes de màrqueting i per tant les Xarxes Socials i els blogs són les eines més 

eficaces per apropar-se a un públic enganxat a la xarxa. En l’estudi Blogs de moda: un 

análisis semiótico, es diferencien quatre blogs:  

- Egoblogs: l’autor és el protagonista de les entrades de la bitàcola.  

- Blogs corporatius: incorporats per les empreses com a eina de comunicació 

addicional.  

- Blogs periodístics: especialistes de la indumentària que escriuen en blogs 

professionals.  

- Blogs que apareixen en els mitjans de comunicació online especialitzats en 

moda i que són entesos com una secció.  

A Espanya, el fenomen blog del sector de la moda va prendre importància l’any 2010 

durant la Madrid Fashion Week on es va crear un espai reservat per 15 blogueres amb la 
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finalitat que aquests retransmetessin en directe l’ambient que es vivia. La setmana de la 

moda, coneguda també com el “Cibeles de los bloguers”, va posar de manifest la 

importància que havien pres els bloguers per l’esdeveniment ja que a més van ser 

acreditats per cobrir la informació com si fossin periodistes especialitzats.  

En l’àmbit internacional, els bloguers van ser els millors ambaixadors durant la setmana 

de la moda de Nova York celebrada l’any 2011. Aquesta realitat, segons apunta l’autora 

de l’estudi, va fer que l’organització els convidés sense límits a aquest esdeveniment 

internacional ja que es van situar al costat dels periodistes especialitzats i dels estilistes 

més cotitzats
49

.  

Les empreses de moda van veure l’avantatge que existia en la contractació dels autors 

dels blogs de moda per promocionar la marca. Gran part de la societat acudeix a la 

xarxa per aconseguir les millors ofertes. La venda digital al sector de la moda es recolza 

en la difusió que els blogs i els seus autors fan de les diferents marques de roba. Tal i 

com comenta Ruiz,  la informació, que en un inici fluïa de manera aleatòria i altruista, 

suposa la millor campanya de màrqueting de moltes de les firmes més importants del 

sector. Ara, aquestes mateixes companyies són les que contracten publicitat als blocs 

més seguits i proporcionen els seus productes a les blogueres perquè puguin fotografiar-

se amb ells
50

.  

El que va començar com un “hobby” és avui dia una professió.  Segons el País, nou de 

cada deu bloguers aspiren a convertir-se en professionals del sector. L’Associació 

Espanyola de Blogs de Moda (AEBDM) lluita per a que siguin reconeguts ja que 

dediquen molt d’esforç i hores de treball. Carolina Guerrero, presidenta de l’AEBDM 

afirma que els bloguers compleixen la funció de comunicar les seves experiències i 

opinions des d’un punt de vista personal
51

. Maria Giraldo, periodista i organitzadora de 

les Jornades Anuals de Blogs de Moda, apunta que no necessiten tenir coneixements 

sobre moda, sinó que han de ser experts en combinar roba i saber-ho comunicar de 

forma propera i absolutament individual. L’espontaneïtat i la inexperiència van ser els 

valors que fa alguns anys van catapultar a certs bloguers en figures indispensables en 
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desfilades, festes i presentacions perquè “les marques els adoraven degut a les cròniques 

immediates que realitzaven dels seus productes”
52

.  

Paral·lelament l’autoritat dels bloguers és qüestionat en el món de la moda
53

. Existeixen 

corrents a Internet contra aquestes noves celebritats que critiquen irònicament la 

incultura de moda d’aquestes i les quals han substituït a periodistes de llarg recorregut a 

les front rows
54

.  

Marina Coll exposava que “Internet és com la moda, es reinventa contínuament”
55

. 

Degut al sorgiment d’altres plataformes de comunicació més ràpides i visuals, com és el 

cas d’Instagram o l’ascens de Youtube, moltes blogueres han vist altres formes 

d’ingressos més senzilles. Segons Coll, els blogs han mort i  els autors d’aquests han 

passat a millor vida. Però estan realment obsolets?  
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L’estudi de Brand Manic
56

, senyala la importància de la que disposen en la societat. 

Anomenats també Bloguers power, influeixen en un 49%, gairebé la meitat, de les 

decisions de compra (Gràfic 1). Un 30% d’usuaris busquen informació en bitàcoles 

abans de realitzar les seves decisions de compra i per tant són una font de prescripció 

molt potent en els processos de compra online. Tal i com s’ha comentant anteriorment, 

escriure un blog permet arribar a un públic massiu el qual pot ser fàcilment influenciat. 

Les dades ho demostren amb el fet que un 84% de les persones enquestades durant 

l’estudi ha comprat un producte desprès de llegir una entrada en la bitàcola.  Un fet 

destacable és que el 68% dels consumidors demanden activament contingut sobre 

aquelles marques i productes que els interessen
57

. En aquest cas, els blogs suposen un 

alt atractiu per cobrir les necessitats dels usuaris ja que els consumidors prefereixen 

conèixer les marques a través d’articles i no a través de la publicitat. Els blogs permeten 

mostrar els avantatges dels seus productes, profunditzen en les característiques de cada 

un i mostren utilitats o diverses aplicacions. En aquest sentit però, no és únicament 

important que els bloguers generin contingut sinó que el contingut de la marca sigui 

present online i pugui influir en les futures decisions de compra.  

Brand Manic apunta que les bitàcoles generen confiança i credibilitat. Una de les claus 

de les marques per posicionar-se com una opció preferent és obtenint recomanacions de 

fonts externes amb un elevat índex de credibilitat i en aquest cas, doncs, els bloguers es 

transformen en peces crucials. El 57% dels usuaris creuen abans als bloguers que als 

mitjans de comunicació tradicionals
58

. A més, així ho confirma l’estudi de Mitjans de 

Comunicació Online d’IAB
59

 el qual es refereix, una vegada més, al favorable entorn en 

el que es mou el blog.  La xarxa s’ha convertit en el mitjà que obté millor valoració com 

a font per obtenir informació sobre una marca i per tant, el consumidor saturat 

d’informació i el qual fuig de la publicitat tradicional, opta per les bitàcoles.   
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Responent a la qüestió plantejada anteriorment on s’exposava si els blogs estaven 

obsolets, la resposta és evidentment negativa. Els seus autors han vist un negoci clar ja 

que tal i com apunta el diari El Mundo, ser bloguera de moda és un negoci molt 

rentable
60

. Quants més seguidors tingui aquest espai virtual, més es cotitza l’estatus de 

l’autora davant les marques ja que és categoritzada com a influent. Beatriz Miranda, 

periodista del diari El Mundo, defineix a les blogueres (definició en femení degut a l’alt 

percentatge de dones) com  aquelles que escriuen en un blog i les quals no acostumen a 

ser periodistes, ni dissenyadores, ni models tot i que algunes marques les tractin com a 

tal. Miranda fa dos tipus de distincions:  

a) Bloguera amb nocions de moda, que es torna en celebrity degut a la seva 

influència i empatia amb les consumidores. L’exemple més clar és Gala 

González.  

b) Celebrity amb una legió de fans – normalment actriu- que torna en bloguera per 

atènyer un estatus. És el cas de la Paula Echevarría.  

Gala González és una de les blogueres nacionals amb més projecció a nivell 

internacional. Neboda del dissenyador Adolfo Domínguez, va obrir el seu blog Amlul 

l’any 2010 destacant per la combinació de peces low cost  amb altres de marques més 

cares. Disposa de més de 700.000 seguidors a Instagram i marques com Tommy 

Hilfiger, Pepe Jeans o Jimmy Choo han apostat per ella. Es diu que ingressa 12.000 

euros per quatre hores de treball en una sessió fotogràfica o 450 euros per recomanar 

unes sabates.  Gala González és defineix com: “em considero influencer perquè amb el 

meu treball influeixo en les persones. La gent és lliure de seguir o no allò que aconselles 

però la veritat és que el teu punt de vista causa impacte
61

”. Porta anys asseient-se a 

primera fila en les desfilades més importants de Milà, París o Nova York i el passat 10 

de setembre va desfilar per la dissenyadora Rebecca Minkoff  en la setmana de la moda 

de Nova York
62

.  La seva influència és tal, que el propi Hilfiger el qual lidera una de les 

firmes més potents del sector amb 1.400 botigues repartides en més de 90 països, 
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comentava: “ens encanta treballar amb persones influents i Gala és una d’elles. 

M’inspira i aporta un toc personal, modern i fresc a l’estil clàssic”
63

.  

Gala González és representada per Okiko Talents, la primera agència de blogueres a 

Espanya. Beatriz Portela, la directora, afirma que els bloguers són les veus d’aquesta 

generació, autèntics influencers que tenen el poder de crear e inspirar (...). Guien els 

seus clients a través del paisatge online i transformen els bloguers en marques
64

.  

A nivell internacional, la italiana Chiara Ferragni és qui reuneix la comunitat d’usuaris 

més gran del món. Segons el diari El País, té un equip de 14 persones i ha aconseguit fer 

del seu blog The Blonde Salad, un negoci de 8 milions de dòlars anuals
65

. És l’única 

bloguera en aparèixer a la llista de “30 creatius menors de 30” de la revista Forbes que 

destacava la línia de sabates que va llençar l’any 2014 desprès d’aconseguir un milió 

d’euros d’inversors privats i que ven en 25 països al preu de 400 euros cada parell. Tot i 

que el 70% dels ingressos provenen de la seva col·lecció, realitza moltes 

col·laboracions amb grans marques de luxe com Luis Vuitton, Chanel o Tiffany&Co. 

Però quin va ser el motiu de l’èxit? Ferragni afirma al diari El País que quan va obrir el 

blog “era un bon moment ja que a Itàlia ningú estava fent res semblant però arreu del 

món ja s’estava començant a parlar molt del fenomen dels bloguers de moda”. La 

italiana va muntar la seva bitàcola l’any 2009 quan estudiava Dret a Milà i vuit anys 

més tard ja ha aconseguit acumular més de 9 milions de seguidors a Instagram.  

Degut al boom de blogueres, la periodista d’El País, Letizia Garcia, afirma que “ja no és 

suficient crear un blog, sinó que es necessita alguna cosa més per professionalitzar-

lo”
66

. Ana Fernández Pardo és una de les docents del curs Campus Blogger, llançat  per 

la revista Elle i la Universitat Complutense de Madrid, que exposa en el diari que “és 

necessari ensenyar tot allò relacionat amb el posicionament digital i les estratègies de 

màrqueting”.  En conseqüència,  l’oferta acadèmica creix exponencialment: jornades en 

les que participen marques i celebritats digitals, cursos sobre promoció i monetització 
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de les bitàcoles de moda, master class com el cas Gestiona tu blog con éxito o Ser una 

top blogger. És cert que, tal i com Giraldo apunta, “no es pot ensenyar l’èxit perquè no 

hi ha fórmules però el que fa un blog especial és l’espontaneïtat”
67

.  

Fernández afirma que són les marques les que sustenten l’èxit d’un blog
68

. Així doncs, 

ens qüestionem: les marques aposten únicament per aquests nous mitjans de 

comunicació? Continuen confiant en els tradicionals mitjans per fer visibles els seus 

productes? Han canviat totalment les estratègies de comunicació?  

 

2.3.2. Instagramers 

 

El sorgiment d’Instagram ha permès a les blogueres poder publicar més sovint i de 

forma més fàcil. La majoria d’elles no han deixat de banda la seva web però sí que 

s’han centrat molt més en aquesta plataforma ja que és únicament de caire visual i capta 

l’atenció de molts. La plataforma permet exposar el dia a dia, fet que agrada als usuaris 

que segueixen a les Instagramers ja que semblen mostrar una part més personal i més 

propera al públic. Sarah Owen i Shanu Walpita, editores de moda jove de WGSN, 

afirmaven en el seu estudi digital de l’any 2015 que  havia sorgit un nombre més gran 

d’Instagramers influents que, curiosament, no tenien blog. Asseguren que hi ha una 

petita baixada de les bitàcoles en les que la jove és la protagonista degut a Instagram. 

Dit amb altres paraules, els veritables egobloguers tendeixen a tenir més pes en el 

contingut mentre que a Instagram tot és més ràpid i superficial
69

.  

Contràriament, María Gamero, directora d’InfluenZia i dedicada al màrqueting, apunta 

a La Vanguardia que la nova plataforma no competeix amb els blogs sinó tot el contrari 

ja que són eines eficaces per connectar i interactuar amb la seva comunitat i a més 

obtenir notorietat
70

. Aida Domènech, coneguda com a Dulceida, va obrir el seu blog 
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l’any 2009. La guanyadora del premi Europeu Best Style Fashion Blog ja arribava al 

milió i mig de visites del seu blog però la seva fama es va veure catapultada gràcies a la 

creació d’un perfil a Instagram, el qual actualment ja compta amb 1,7 milions de 

seguidors. Gamero confirma que cada vegada són més els usuaris que estan connectats 

permanentment al telèfon mòbil i des d’aquests, opten per accedir a les Xarxes Socials.  

Prefereixen estar al corrent de les actualitzacions que són del seu interès i no detenir-se 

en la lectura d’un post, el qual requereix més atenció. Però què és el que agrada tant 

d’aquesta plataforma?  

Guillermo Cánovas, director de l’Observatori per la Promoció de l’Ús Saludable de la 

Tecnologia, afirma que Instagram agrada ja que es percep com una xarxa juvenil, més 

fresca i dinàmica en relació a les altres i es caracteritza per un accés fàcil
71

. La 

plataforma permet a les marques fer-se veure ràpidament i de forma immediata.   

Les Instagramers solen ser noies molt joves, entre 18 i 22 anys, que arrosseguen milers 

de seguidors i que es converteixen en el punt de mira de les marques. Les petites firmes 

veuen la possibilitat de donar-se a conèixer regalant els seus productes a canvi 

d’imatges a Instagram
72

.  En canvi, firmes més potents poden arribar a pagar entre 100 i 

més de 1.000 euros pel producte que surt en fotografies del perfil de la instagramer, 

variació que sempre dependrà del número de seguidors.   

Tal i com s’ha comentat anteriorment, aquelles que es van iniciar en el món del blog, el 

continuen actualitzant tot i tenir més activitat a Instagram. Però moltes de les noves 

Instagramers no en tenen cap i es donen a conèixer directament a través de la nova 

plataforma. Trendencias
73

 exposa les Instagramers espanyoles que han començat a 

despuntar i que seran les més influents del 2017:   

- Belen Hostalet, una barcelonina que va arribar a les Xarxes Socials apostant 

directament per Instagram on publicava fotografies des de Hawaii, lloc on estava 
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instal·lada. Estudiant d’Arquitectura i Economia, ha revolucionat aquesta 

plataforma mostrant els seus viatges d’ensomni arreu del món. Actualment ja 

acumula 486.000 seguidors.  

- Marta Lozano, valenciana i amb 470.000 seguidors. Model i estudiant de Dret, 

causa furor a la xarxa per la seva forma de combinar les tendències i crear nous 

outfits.  

- Nina Urgell, nascuda a Terrassa i llicenciada en Psicologia acumula el nombre 

de 678.000 seguidors. Els seus looks es defineixen com una barreja entre bohemi 

i vintage i ha provocat ser un reclam per les marques.  

- Aretha Fusté, coneguda pel seu perfil “Aretha la galleta” disposa de 223.000 

seguidors. A diferència de la resta, escriu en un blog i es caracteritza per mostrar 

un estil senzill i low cost.  

- Inés Arroyo, nascuda a Madrid però amb residència a Sant Cugat del Vallès, va 

ser la primera en reunir un gran nombre de seguidors i va ser de les pioneres en 

promocionar marques, fet que li va permetre aconseguir més de 300.000 

seguidors. Assisteix professionalment a les setmanes de la moda de París i Milà 

com assistant to buyer de Karen Fashion, una botiga de luxe de la família. 

- Julieta Padrós, té 42.000 seguidors, xifra més reduïda en comparació amb les 

altres instagramers. En pocs mesos la barcelonina ha aconseguit augmentar el 

nombre de seguidors i ja s’ha convertit en imatge de varies marques com 

Joydivision o Brownie.   

- Goergina Vives, coneguda com a Gigi  pels seus seguidors, és de mare danesa i 

pare espanyol. El seu perfil d’Instagram s’ha convertit en un reclam degut a la 

seva amistat amb la bloguera Dulceida i ja ha aconseguit 305.000 seguidors en 

menys d’un any. És una de les instagramers representada per l’agencia digital In 

Management.  

Les blogueres i les instagramers que han aconseguit milers de seguidors en un curt 

període de temps han esdevingut ser un reclam per les marques. De blogueres a 

instagramers i d’instagramers a influencers. Però què significa realment ser influencer? 

Ho pot ser tothom?  
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2.3.3. Influencers 

 

Les marques tenen dificultats per ser creïbles en els seus missatges i Josep Maria 

Fàbregues, director i professor del Màster en Màrqueting de la UPF afirma que amb un 

Influencer guanyen credibilitat
74

. El seu discurs és que “si es segueix a algú és perquè 

te’l creus i per tant si reps informació d’aquella persona ets més propens a creure-te-

les”. 

Cada vegada són més empreses les que busquen Influencers per a que aquests influeixin 

en la compra d’un producte o en la visualització d’una pàgina web. L’Influencer és 

capaç de mobilitzar opinions i fer que les persones passin a l’acció sobre un tema 

concret. La Vanguardia exposa que el caché de les Influencers tindrà relació amb el 

volum de la seva audiència però també per la capacitat de generar interaccions, que és el 

que l’empresa busca
75

. Així és com es defineix Gala González, la qual no vol ser 

reconeguda com a bloguera sinó com a Influencer ja que “causa un gran impacte”.   

Dulceida, primerament bloguera i instagramer, és catalogada actualment com la reina de 

las Influencers del panorama espanyol. Aquelles que acumulen un elevat nombre de 

seguidors s’inicien en nous projectes, com és el cas d’Aida Domènech. L’any 2016 va 

participar en el “fashion talent” de Telecinco Quiero Ser, on va debutar per primera 

vegada en la televisió. El mateix any, va celebrar el Dulceweekend a l’Antiga Fàbrica 

Damm de Barcelona, un festival de moda i música que va reunir a més de 12.000 

persones. Dulceida, a la qual se li han doblat el número de seguidors en l’últim any,  

disposa de tot un equip al seu darrera: mànager, gestora, equip jurídic, un periodista 

especialitzat en moda, un càmera de televisió i quatre fotògrafs
76

. La bloguera catalana 

segueix els passos de la Influencer per excel·lència, la italiana Ferragni, ja que aquest 

2017 ha obert la botiga online Dulceida Shop on ven productes dissenyats per ella i amb 

la qual va facturar 6.000 euros en una breu “preestrena”. Marc Florensa, responsable de 
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l’agència Amedio Comunicación, afirma que l’èxit d’Aida recau en la seva 

espontaneïtat, naturalitat i facilitat amb la que crida l’atenció
77

.  

Segons exposa El Periódico, l’èxit rotund el va aconseguir amb Dulceida.tv, el seu canal 

de Youtube on publica setmanalment un vídeo
78

 i plataforma en la qual també acumula 

un milió de subscriptors. Puro Marketing ja apuntava que en el 2017 el vídeo online 

representaria prop del 70% de la demanda de contingut per part dels consumidors i es 

pot comprovar que ja són moltes les Influencers que han optat per obrir-se un canal com 

és el cas de Gigi Vives o Aretha Fusté.  

 

2.4. Noves formes de vendre 

 

Internet cada vegada mou més a les masses per sobre dels mitjans tradicionals. Els 

dissenyadors l’han aprofitat i han volgut utilitzar el poder de les Xarxes Socials. La 

dissenyadora britànica Mary Katrantzou va obrir la seva botiga online l’abril de 2014. 

Va decidir mostrar al seu perfil d’Instagram una foto d’un dels seus vestits, el Midnight 

Chrysa i va començar a rebre likes fins arribar als 3.498
79

. Aquell dia va aconseguir 

vendre tres peces pel preu de 8.680 dòlars cada un.  

Marc Jacobs, la firma de luxe, va organitzar un “pop-up Store” durant la Setmana de la 

Moda a Nova York de l’any 2014. La botiga, oberta del 7 al 9 de febrer a la ciutat 

americana, únicament acceptava tuits, fotos d’Instagram i publicacions compartides al 

Facebook com a mitjà de pagament
80

. La marca va optar per l’estratègia d’aconseguir 

activitat en les Xarxes Socials  amb el hashtag #MJDaisyChain i per tant ser visualitzat 

per un gran número de públic. El màrqueting viral va crear expectació i excitació de la 

mateixa manera que ho va fer el dissenyador Alexander Wang. La firma va convocar 
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digitalment als novaiorquesos a un lloc i a un moment concret a través de les Xarxes 

Socials. L’esdeveniment, conegut com Undisclosed Project, consistia en que els 

assistents tenien accés a peces de la col·lecció T by Alexander Wang de forma gratuïta.  
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3. Metodologia  
 

L’objectiu principal d’aquesta investigació és analitzar quin paper té realment Instagram 

per les empreses de moda. Des de l’aparició d’aquesta plataforma, la majoria de les 

firmes disposen d’un perfil a Instagram. Les més conegudes i amb més renom com el 

cas de Dolce&Gabanna, Gucci o Versace, entre altres, en fan ús, però és realment 

essencials per a ells? El que sí que ens qüestionem és la importància que donen les 

marques emergents o menys conegudes a la plataforma. Com a empresa de moda, és de 

vital importància ser usuari d’Instagram? També ens qüestionem quin tipus de marca 

són les que més utilitzen aquesta plataforma, és a dir, són low cost aquestes noves 

firmes?  

Amb aquesta investigació  es pretén donar resposta a aquestes qüestions, així com 

també conèixer quines estratègies duen a terme amb aquesta plataforma i  investigar 

com les marques es donen a conèixer a partir d’Instagram.  

Per la realització d’aquest treball es pretenia escollir diverses marques que finalment no 

van ser les finals. La primera era una firma emergent de banyadors coneguda amb el 

nom de Duckkis. Semblava interessant estudiar-la ja que havia sorgit l’any 2016 , tenia 

pocs seguidors i no col·laborava amb Instagramers. Es volia fer una comparació amb 

Cluse, marca de rellotges internacional que treballa principalment amb Influencers 

d’arreu del món i les quals en són les ambaixadores El problema però, va ser que la 

marca d’accessoris era massa complicada d’analitzar i en canvi Duckkis no tenia gaire 

per investigar.  

Com a segona opció es va optar per definir l’àmbit d’estudi a Catalunya, concretament a 

Barcelona i fer un seguiment exhaustiu de tres marques diferents durant el mesos de 

desembre, gener, febrer, març i abril. L’elecció de les firmes es justifica principalment 

per ser empreses de proximitat i que han nascut en l’era online. A més, semblava més 

factible analitzar-les ja que totes tres presentaven un estil semblant i no tant dispar com 

el cas de Duckkis i Cluse. Així doncs, les marques escollides han estat ZeGarcía, 

l’empresa que dissenya vestits de núvia i peces de roba ideals per celebracions i 

esdeveniments. La segona és Maria Pascual, la qual fabrica tot tipus de joieria i 

l’última és la marca de banyadors Agüita Swimwear. 
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Per la realització d’aquest anàlisi  s’ha estudiat cada marca individualment i quin tipus 

de perfil té a la plataforma. S’ha investigat quin tractament tenen les seves fotografies, 

així com també què mostren  i a qui mostren. L’estudi de cada marca s’ha dividit en tres 

apartats:  

a) Publicacions pròpies 

En aquest punt s’aborda l’anàlisi de cada mes fent referència al nombre de 

seguidors que acumula i al total de fotografies publicades. A l’inici de l’estudi 

de la marca s’inclou aquesta informació en una taula (1). Amb aquest recull 

s’aconseguirà comprovar si l’activitat de la firma en la plataforma és elevada i si 

la xifra de seguidors augmenta al llarg dels mesos.  

 

            Taula 1: Informació de la marca  

Número de seguidors  Número de fotografies  

  

 

Seguidament, cada mes serà analitzat tenint en compte tres aspectes:  

 

- Tipologia de fotografies: es pretén estudiar què mostra el perfil de la marca 

aquell mes concret, és a dir, si mostra col·leccions o si mostra el procés de 

creació d’aquestes, o altres.  

- Número de likes
81

: s’analitzarà quina és la mitjana de likes d’aquell més i es 

farà una breu comparació entre la fotografia que en té més i la que en té menys. 

S’intentarà donar una resposta al perquè d’aquesta diferència.  

- Aparició d’Instagramers: aquest últim apartat recollirà en una taula el nombre 

de vegades que apareixen Influencers –si apareixen- i es mostrarà quina 

quantitat de likes han obtingut. Aquest apartat permetrà conèixer si aquestes 

noies destaquen per sobre de les altres publicacions.  

 

b) Publicacions externes: Ens disposem a veure quina projecció té la marca en els  

perfils d’Instagram de les Influencers.  

                                                           
81

 Paraula anglesa que fa referència a “m’agrada”. Són les vegades que els usuaris i seguidors d’un perfil 

d’Instagram cliquen a la icona del like per demostrar que aquella publicació els agrada.  
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En aquest apartat s’inclou l’anàlisi dels Instagrams de les Influencers que han 

etiquetat a la marca entre els mesos de desembre i abril. Cal destacar que 

algunes de les noies que surten a l’Instagram de les marques catalanes no han 

publicat fotografies de la firma en els seus perfils i conseqüentment únicament 

es recolliran aquelles que han etiquetat la marca en aquest període de temps.  

Les dades es recolliran en una taula i fan referència al nombre de vegades que 

cada una de les Instagramers han publicat una fotografia etiquetant la firma.   

 

c) Anàlisi general: En aquest tercer apartat s’adjunten dos gràfics que mostren 

quina activitat de publicacions ha tingut la marca des que es va crear un perfil a 

Instagram i com ha evolucionat el número de likes, comprovat així si augmenten 

o disminueixen.  

 

És destacable comentar que les tres marques estudiades compten amb Influencers i per 

tant, aquelles que apareixen, també han estat estudiades durant el mateix període de 

temps per comprovar quina publicitat donaven a la marca en el seus perfils.  
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4. Treball de Camp   
 

4.1. ZeGarcía 

  

La marca neix l’any 2013 a la ciutat comtal catalana, Barcelona. José Maria García 

González és el fundador i dissenyador de ZeGarcía. La seva passió pel món de l’art es 

va iniciar des de ben petit quan als dotze anys ja anava a tallers de costura i venia 

quadres amb diverses tècniques pictòriques.  

García, va ingressar a l’Escola d’Arts i Tècniques de la moda de la universitat Ramon 

Llull i els va finalitzar amb una matrícula d’honor. Als 23 anys ja treballava com 

estilista per la marca Karen Miller o com ajudant de taller per Desigual o Escada. 

L’última feina que va fer abans d’obrir el seu negoci va ser com a fashion visual 

merchandiser per Emporio Armani.  

ZeGarcía és una firma de moda d’aire clàssic, elegant i exclusiu. La pròpia marca es 

defineix com una firma d’alta costura, assequible per una dona contemporània, sensual i 

elegant. Cada peça està dissenyada a mida tenint en compte l’estil, la personalitat i la 

silueta de la clienta. El director creatiu, crea vestits i vestits jaqueta per totes les 

ocasions especials.  

José García i la seva relació amb “las niñas de Instagram” sembla ser evident ja que 

juguen un paper fonamental en la trajectòria de la firma. “He crescut amb les xarxes 

Socials, i per una banda estava l’atelier
82

 i per l’altra, jo tenia 23 anys i volia ensenyar 

el producte a la gent”
83

.  El dissenyador explica a It fashion com anys enrere es va 

adonar que les Xarxes Socials definirien molts aspectes de la indústria, sobretot 

Instagram
84

. Aida Domènech ha estat la principal Influencer que ha contribuït a fer 

coneguda la marca, així com també Inés Arroyo i Belén Hostalet. Dulceida va ser qui va 

contactar amb ZeGarcía fa tres anys quan li va dir “tinc un esdeveniment del 
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dissenyador Alexander Wang a Nova York i tinc un vestit de Cavalli que no m’acaba de 

quedar bé, i estava entre aquest i un vestit teu”. 

El boom de la marca va arribar amb la boda de la bloguera Dulceida el passat mes de 

setembre de 2016. ZeGarcía va ser l’exemple del poder del màrqueting d’Influencers  

amb el #dulcewedding
85

, ja que la firma va obtenir un èxit digne de ser mencionat.  

Aida Domènech i la seva dona Alba Paul van escollir dos dissenys nupcials de la firma, 

els quals van servir per donar veu a la marca. Segons BrandManic, la firma de 

Barcelona va aconseguir augmentar la seva comunitat d’Instagram a 18.000 seguidors 

en dos dies, el que suposa un increment del 140%
86

. A més, el dissenyador va 

aconseguir internacionalitzar la marca ja que mitjans britànics com Popsugar
87

 van fer 

ressò de ZeGarcía.  

Tot i que la relació entre Domènech i García ja datava d’anys enrere, el mateix José 

García confessa que la Influencer és qui li va propiciar el boom i sobretot gràcies a la 

seva boda. El director creatiu de la marca afirma que desprès de l’enllaç matrimonial, el 

seu número de seguidors va augmentar considerablement i que no s’esperava en cap 

moment que es convertís en un fet tant mediàtic. A més, ZeGarcía competia amb altres 

marques ja que altres firmes com Pronovias o Rosa Clarà també estaven interessades en 

dissenyar el vestit de la bloguera catalana. José García explica que a part d’haver-se 

exposat internacionalment, va tenir l’oportunitat de crear tres vestits diferents: “un era 

estil princesa amb 40 metres de tul, l’altre era més bohemi i el tercer era un vestit 

jaqueta amb un body
88

 en V, que és el que més faig”. Per a ell, aquesta experiència li ha 

permès mostrar una varietat d’estils i “no ser considerat com un dissenyador amb un 

estil concret sinó algú amb la capacitat d’adaptar-se a l’estil de cada noia
89

”.  
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En el pròxim apartat s’iniciarà l’anàlisi del perfil d’Instagram de la marca ZeGarcía 

entre els mesos de desembre i abril. Es pretén comprovar si el seu número de seguidors 

ha continuat augmentant i si la seva relació amb Influencers continua provocant que la 

firma sigui coneguda. El propi dissenyador opina a La Vanguardia que aquestes noies 

aporten vitalitat i credibilitat i tot i que molts activistes de moda estiguin en contra 

d’elles, afirma que són l’evolució de la industria
90

.  

 

a) Publicacions pròpies  

Desembre  

 

 

Taula 1.1 – Informació de la marca Desembre 2016 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

76K
91

 38 

 

Font: pròpia   

 

Tipologia de fotografies 

ZeGarcía crea col·leccions molt sovint. Disposaven d’un petit taller al carrer Tusset de 

Barcelona, però l’any 2016 l’equip es va instal·lar a Muntaner, on actualment disposen 

d’un atelier d’estil clàssic i elegant. En aquest recinte es troba l’oficina i és el lloc de 

treball del dissenyador, on a més rep a les seves clientes. La marca disposa d’una web 

on es poden comprar peces de forma online i cada vegada que l’actualitza, ho anuncia a 

Instagram. Aquest tipus de fotografies són les que més veiem en aquest mes de 

desembre.  
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 Arbat, S. (2017, Febrer 7). El joven dissenyador que se esconde detrás de la firma revelación ZeGarcía. 

La Vanguardia. [en línia]. http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170207/413973280892/ze-

garcia-moda-atelier-barcelona.html (Consulta: 2 de maig de 2017). 
91

 K fa referència als milers. En aquest cas 76K equivaldria a 76.000 seguidors.  
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En primer lloc anuncia un avançament dels nous productes que es podran trobar 

pròximament en la seva pàgina web. Alguns dels posts fan referència a l’atelier, 

mostrant-lo als seus seguidors, fet que dóna una sensació de proximitat ja que el 

dissenyador exposa a la xarxa el seu lloc de treball.  

El dissenyador opta per mostrar les clientes que vesteixen amb les seves peces o que 

l’han visitat en el seu taller per demanar un encàrrec. Tal i com s’ha comentat 

recentment, mostrar clientes en el perfil de la marca a Instagram, repercuteix en els 

seguidors en sensació de confiança, ja que es demostra com el producte és bo i de 

qualitat si hi ha altres noies que decideixen comprar-lo.  

 

 

 

 

 

Número de likes 

En aquest mes de desembre es denota força diferència entre la foto amb menys likes i 

amb la que més en té ja que el número oscil·la entre els 697 i els 4.783. La que n’ha 

rebut més per part dels seguidors ha estat la que fa referència a la Influencer catalana 

Aida Domènech, coneguda per la seva bitàcola, com a Dulceida
92

. La Instagramer 

                                                           
92

 Annex Punt 1 

Mostra del perfil del mes de desembre 

Font: Instagram ZeGarcía 
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vesteix un dels seus dissenys més llampants on el blazer i el vestit es fusionen. El 

mateix model apareix en una altra fotografia d’aquest mateix mes el qual mostra una de 

les clientes lluint-lo però únicament acumula 1.680 likes. Aquest fenomen evidencia 

com d’important és l’aparició d’Aida en el perfil de la marca ZeGarcía ja que una 

fotografia d’un mateix model  mostrat per dues persones diferents aconsegueixen un 

número de likes molt desigual i dispar.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 1.2 – Instagramers que apareixen en el mes de Desembre 2016 

 

Queda demostrat que ZeGarcía té relació amb Influencers i publica fotografies d’elles 

en el seu perfil d’Instagram. La bloguera catalana apareix dues vegades i tot i que Belén 

Hostalet n’apareix tres, li dobla el número de likes. És evident que Dulceida desbanca a 

la resta d’Influencers.  

 

 

 

 

 

 

Font: pròpia   

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech 

@dulceida 
2 4.360 

Belén Hostalet 

@belenhostalet 
3 1.399 
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Gener  

 

Taula 2.1 – Informació de la marca Gener 2017 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

80K 19 

 

Font: pròpia   

 

Tipologia de les fotografies 

En comparació amb el mes de desembre, ZeGarcía ha tingut menys activitat ja que 

únicament ha publicat 19 fotografies. Aquestes no segueixen una mateixa línia, és a dir, 

així com a l’anterior es mostrava part de la col·lecció i clientes amb els seus dissenys, 

en aquest més no segueix un patró homogeni. Principalment destaquen fotografies de 

detalls dels teixits o dels vestits. Es comprova com  mostra tot tipus de peces de roba, 

tant nupcials com per esdeveniments especials.   

Cal destacar la presència de la bloguera Dulceida, ja que en aquest mes va treure al 

mercat el seu perfum Amor by Dulceida. Es va realitzar un anunci comercial, el qual va 

ser notícia en molts mitjans, i en el que Domènech anava vestida del dissenyador 

ZeGarcía. La marca catalana li va confeccionar un vestit especialment per l’ocasió, fet 

de seda i en tonalitats rosa pastel.  
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Mostra del perfil del mes de gener 

 

Font: Instagram ZeGarcía 

 

Número de likes 

El nombre de likes continua sent molt dispar. En comparació amb desembre, en aquest 

més la diferència és força desproporcionada tenint en compte que el número més baix és  

de 743 i la que més n’acumula
93

  té un total de 6.370.  

Per segona vegada consecutiva, la Influencer aconsegueix la fotografia amb més likes 

de gener. La imatge fa referència al making off de  la gravació per l’anunci del seu 

perfum. Seguint el patró del mes anterior, la diferència de likes entre les dues 

publicacions és evident. En aquest punt s’evidencia com l’aparició d’Aida Domènech 

causa un gran impacte i com la bloguera repercuteix en un desorbitat augment dels likes.  

 

Aparició d’Instagramers 

Taula 2.2 –Instagramers que apareixen en el mes de Gener 2017 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 3 5.760 
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Alex Rivière @arriviere 1 1.332 

Belén Hostalet 

@belenhostalet 
1 1.631 

 

Font: pròpia 

 

Aida Domènech no és la única Instagramer que apareix en aquest mes. Tot i que és 

presentada tres vegades en el perfil de la marca, juntament amb Alex Rivière i Belén 

Hostalet, Dulceida triplica el nombre de likes per aparició.  

En aquest segon mes d’estudi, els resultats demostren que la bloguera es manté en la 

primera posició d’Instagramers amb més likes en el perfil de ZeGarcía.  
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Febrer 

 

Taula 3.1– Informació general de la marca Febrer 2017  

 

Número de seguidors Número de fotografies 

81,3K 90 

 

Font: pròpia   

 

Durant el mes de febrer de l’any 2017 es va celebrar la 080 de Barcelona. Coneguda 

també com la setmana de la moda, va néixer el juliol del 2007 i va ser creada amb 

l’objectiu de promocionar i donar visibilitat als dissenyadors independents a nivell 

nacional. La passarel·la catalana compta amb dues edicions per any, la primera 

celebrada a principis d’aquest mes, i la segona a finals de juny.  

La 19a edició es va iniciar el dia 30 de gener i va finalitzar el dia 3. El Teatre Nacional 

de Catalunya (TNC) va acollir les propostes de 33 dissenyadors per la temporada de 

Tardor/Hivern 2017-18. En aquestes passarel·les, moltes són marques veteranes com és 

el cas de Sita Murt, Desigual o Custo Barcelona que desfilen en cada edició, però 

sempre hi ha qui s’estrena com a marca emergent. És el cas de ZeGarcía, el qual la 

pròpia organització de la 080 el va anomenar com a “convidat especial”.  

La marca va debutar el dijous dia 2 de febrer i segons informa It Fashion, va ser la 

desfilada amb més expectació i la que va generar més cues. José García comenta: 

“Portàvem quatre anys ja amb la marca i de cop i volta ens van proposar participar-hi. 

La recepció va ser molt bona”
94

. Moltes de les Influencers van presenciar la seva 

col·lecció, però és un aspecte que s’abordarà en profunditat en l’apartat de publicacions 

externes.  
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 Serra, I. (2017, Febrer 10). ZeGarcía, cuando la alta costura tiene los pies en la tierra. [en línia]. 

http://www.itfashion.com/moda/ze-garcia-cuando-la-alta-costura-tiene-los-pies-en-la-tierra/ (Consulta: 7 

de maig de 2017). 
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Tipologia de fotografies 

Durant aquest mes, el número de fotografies publicades a Instagram fan referència a 

mostrar la col·lecció presentada a la 080 als usuaris i seguidors de la firma. A part 

d’aquestes, altres mostren com es finalitzaven els últims detalls abans de la desfilada i 

també fotografies d’entrevistes realitzades en blogs i diaris.  

Pel que fa a la col·lecció, aquesta rep el nom de Dualismo i sorgeix de la idea 

d’expressar l’individualisme amb el que la marca treballa cada peça, modelant volums i 

exagerant-los per tal d’aconseguir un aire més barroc. La col·lecció es caracteritza per 

mànigues imponents i cintures estretes així com també faldilles amb volum i 

transparències on la dona no passa desapercebuda. Tal i com comenta el diari el País, 

“ZeGarcía convierte la 080 en la alfombra roja”
95

.  
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Mostra del perfil del mes de Febrer  

Font: ZeGarcía Instagram 
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Número de likes 

Durant aquest període de temps, el total de likes ha oscil·lat entre els 560 i els 11.007. 

La fotografia amb més likes
96

 fa referència a la que apareix Dulceida, amb 11.007 i la 

qual aporta una gran diferència en comparació amb les altres.  

Tenint en compte el resultat de les dades, es pot afirmar com el mes de febrer es 

caracteritza per ser un mes molt dispar pel que fa al número de likes. Cal destacar que 

tot i que les fotografies mostrin un esdeveniment important com és la presentació de la 

col·lecció a la 080, no aconsegueixen posicionar-se al mateix nivell que quan apareix la 

Influencer. Així doncs, es pot afirmar –per tercera vegada- com es gairebé impossible 

competir amb la bloguera català.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 3.2– Instagramers que apareixen en el mes de Febrer 2017  

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech 

@dulceida 
2 7.174 

Alex Rivière @arriviere 2 3.342 

Nina Urgell @ninauc 1 2.947 

Belen Hostalet 

@belenhostalet 
1 2.462 

Inés Arroyo   

@ines_arroyo 
1 2.462 

 

 Font: pròpia 

 

Pel que fa a les Instagramers, s’accentua una pujada d’aparicions en aquest mes. Tot i 

que la majoria d’elles presenten un número de likes molt semblant, Aida Domènech 

continua sent la que més agrada.  

                                                           
96
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Aquest mes segueix el mateix patró que els anteriors  i es pot afirmar  com la publicació 

de fotografies d’Instagramers és molt usual per aquesta marca. 

 

Març 

 

Taula 4.1 – Informació general de la marca  Març 2017 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

87K 39 

 

Font: pròpia 

 

Des de l’inici de la realització de l’estudi, es denota un increment elevat del nombre de 

seguidors. L’evidència més clara s’ha produït en aquest mes, on els seguidors han passat 

dels 81,3K als 87K. S’intueix que aquest augment podria ser gràcies a la presentació de 

la col·lecció Dualismo a la Setmana de la Moda de Barcelona, ja que va ser la primera 

vegada que la firma participava en l’esdeveniment. També ens qüestionem si es podria 

deure a la repercussió de publicacions externes per part d’Instagramers, però aquesta 

pregunta serà contestada en l’apartat de publicacions externes, on s’abordarà 

detalladament quin efecte poden tenir.  

 

Tipologia de fotografies 

Durant el mes de març es presenta l’editorial de la nova col·lecció de núvies.  El perfil 

es presenta hegemònic ja que les fotografies són realitzades en blanc i negre i contrasten 

amb el mes anterior, en el qual es mostrava un tipus de perfil més colorit. Així doncs, es 

pot comprovar com ZeGarcía opta per realitzar les editorials de les col·leccions de 

forma que es diferenciïn les unes de les altres. Pel que fa a la línia nupcial, el fet de 
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presentar-la en blanc i negre permeten una millor visió de la col·lecció ja que els dos 

colors contrasten i el blanc dels vestits crida l’atenció dels usuaris.  

 

 

 

Número de likes 

En relació a aquest mes, el número de likes s’equipara entre la fotografia que en té més i 

la que en té menys, ja que oscil·len entre els 983 i els 3.545
97

. A diferència dels mesos 

anteriors, no hi ha cap aparició d’Instagramers i es pot comprovar com els likes es 

redueixen.  
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Mostra del perfil del mes de Març 

Font: ZeGarcía Instagram 



42 
 

Abril 

 

Taula 5.1 – Informació general de la marca Abril 2017 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

90,4K 31 

 

Font: pròpia 

Tipologia de fotografies 

ZeGarcía  presenta l’editorial de la nova col·lecció que rep el nom d’Acquarella. Tot i 

que encara no està anunciada a la web, la firma mostra als seus seguidors què podran 

trobar  en poques setmanes a la seva botiga.  

El fet de publicar la nova col·lecció amb aquesta tonalitat de colors, permet – una 

vegada més- diferenciar-la de l’anterior , la qual mostrava la col·lecció nupcial. Els 

colors presentats a Acquarella són vius i frescos, totalment adients per la primavera i 

l’estiu.  

 

 

 

 Font: ZeGarcía Instagram 

Mostra del perfil del mes d’Abril 
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Número de likes 

El nombre de likes del mes d’abril és força desigual. Aquests oscil·len entre els  1.019 i 

els 5.974. Cal destacar que l’avançament de la nova col·lecció ha tingut molt bona 

acollida ja que recull una gran quantitat de likes, però no aconsegueixen  posicionar-se 

com les primers. Una vegada més, la fotografia
98

 que més agrada pertany a la Dulceida. 

Aquesta foto fa referència a una imatge realitzada durant el making off de l’anunci del 

seu perfum Mucho amor by Dulceida. Tot i ser uan fotografia que va ser capturada 

mesos enrere, aconsegueix superar en likes a la resta de publicacions del mes d’abril.  

 

Aparició d’Instagramers 

Taula 5.2 – Instagramers que apareixen en el mes d’Abril 2017 

 

Font: pròpia 

 

En aquest últim mes de l’anàlisi, apareixen únicament dues Instagramers. La diferencia 

entre totes dues és evident ja que Domènech aconsegueix el doble de likes en 

comparació amb la model i Influencer Jessica Goicoechea.  

Així doncs, es demostra que Dulceida és la preferida per la marca i la que, apart de 

tenir-ne més relació, també és la que més destaca i la que més likes aconsegueix. 

Apareix en tots els mesos estudiats, a excepció de març, i per tant es corrobora com 

ZeGarcía i la bloguera catalana tenen molt bona relació des de fa anys
99

.   
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Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 1 5.974 

Jessica Goicoechea 

@goicoechea22 
1 2.447 

http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170207/413973280892/ze-garcia-moda-atelier-barcelona.html
http://www.lavanguardia.com/de-moda/moda/20170207/413973280892/ze-garcia-moda-atelier-barcelona.html
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b) Publicacions externes  

 

Taula 6 - La marca en el perfil d'Instagramers 

 

Font: pròpia 

 

Les dades recollides demostren que la influencer que més vegades ha publicat 

fotografies etiquetant la marca ha estat Aida Domènech. La bloguera catalana ha pujat 

imatges en el seu perfil tots els mesos del període d’anàlisi a excepció del mes de març. 

Relacionant-ho amb els resultats extrets de l’apartat publicacions pròpies, es comprova 

com l’augment de likes de ZeGarcía podria relacionar-se directament a la influència de 

Dulceida.  

 

 

 

  

 

Número de publicacions 

 

  

 

Instagramer 

 

desembre gener febrer març Abril 

Aida Domènech 

@dulceida 

 

 

6 

 

4 

 

3 

 

0 

 

1 

Marta Lozano 

@martalozanop 

 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

Nina Urgell 

@ninauc 

 

 

0 

 

0 

 

2 

 

0 

 

0 

Inés Arroyo 

@ines_arroyo 

 

 

2 

 

0 

 

1 

 

0 

 

1 
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Els mesos on predomina una pujada del nombre de seguidors són el més de gener i 

març. Interpretant les dades, desembre ha estat el mes que la bloguera ha publicat més 

fotografies de la firma i per tant, repercuteix directament a que els seguidors pugin de 

cara al pròxim mes. La mateixa situació succeeix al març, en el qual ZeGarcía 

aconsegueix gairebé 6K en quatre setmanes i es podria relacionar amb el fet que apareix 

etiquetada tres vegades en el perfil de l’Aida.  

 

c) Anàlisi general /Representació gràfica  

 

 

Instagram és una plataforma que no ha parat de créixer des que es va crear. Quan es va 

iniciar aquest estudi, es volia comprovar com ha augmentat l’ús d’aquesta al llarg dels 

anys i quina actitud han tingut les marques davant d’Instagram. La gràfica mostra 

l’activitat de la firma des que es va crear un perfil, concretament al 2013.  

ZeGarcía ha augmentat el número de publicacions en quatre anys ja que al 2013 

únicament va realitzar 38 fotografies. L’any següent s’evidencia un alt creixement ja 

que arriba a les 275, xifra semblant a la del 2015, la qual suma un total de 284. Cal 

Gràfic 3 - Distribució anual de publicacions 

Font: Ink 365 ( www.ink361.com. ) 

http://www.ink361.com/
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destacar, però, que durant el 2016 el nombre va ser molt més elevat i el 2017 sembla 

seguir el mateix ritme ja que des de l’inici de l’any fins al maig, la xifra equival a 201 

publicacions. A finals d’any, la marca pot arribar a superar fàcilment el nombre de 

publicacions dels anys anteriors degut a que com es pot comprovar, la seva activitat és 

constant. Analitzant les dades exhaustivament, es pot afirmar com per la marca de roba 

és important tenir un perfil a Instagram perquè que cada vegada en fa més ús.  Les 

estratègies de comunicació de ZeGarcía són principalment les que realitza a partir 

d’Instagram,  Xarxa Social més utilitzada per la marca i amb la que s’exposa a un 

número més elevat d’usuaris. A partir de la plataforma es promociona, mostra els seus 

dissenys i informa de les noves col·leccions que presenta.  

 

 

L’increment dels likes també ha estat progressiu. Es comprova com l’any 2013 la marca 

gairebé no era coneguda en les Xarxes Socials i a més el fet que les publicacions fossin 

mínimes tampoc ajudava. Tal i com mostra el gràfic, l’augment dels likes va arribar al 

2016 i concretament es percep com en el mes de setembre l’increment és espectacular. 

Com s’ha comentat a l’inici de l’anàlisi de ZeGarcía, aquest mes fa referència a la boda 

Font: Ink 365 (www.ink365.com. ) 

Gràfic 4 - Likes rebuts pels usuaris d’Instagram 

http://www.ink365.com/
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de la bloguera Dulceida, fet que va propiciar el boom de la marca. Aquest gràfic mostra 

la quantitat de likes que va rebre al setembre, és a dir, 308K, i es denota la diferència 

amb els mesos anteriors els quals no arribaven als 20K.  

El segon mes més destacat és febrer de 2017. Tenint en compte l’anàlisi realitzat en 

l’apartat de publicacions pròpies, durant aquest període es va celebrar la setmana de la 

moda a Barcelona i va ser la primera vegada que la firma hi desfilava. S’ha de tenir en 

compte que, dels mesos analitzats en aquest estudi, el més de febrer és el que disposa de 

més aparicions d’Instagramers i per tant la suma de likes d’aquestes fotografies és 

elevat.  

És evident com ZeGarcía es pot catalogar com una marca molt activa en aquesta Xarxa 

Social. L’aparició d’aquestes noies incrementen tant els seguidors com els likes i es pot 

valorar com d’importants són les Influencers per la firma de roba. Sembla ser que 

aquesta és l’estratègia més eficaç per donar ressò a la marca i projectar-la al món.  

 

4.2. Maria Pascual  

 

El món de la joieria i bijuteria ha canviat en els últims anys. Davant de l’extravagància 

de les maxi joies s’imposa el minimalisme en diferents manifestacions: collarets 

inspirats en formes geomètriques, anells midi o arracades amb les pròpies inicials. Són 

joies totalment personalitzades que creen una identitat pròpia i que cada vegada tenen 

millor acollida en la societat.  

Actualment hi ha firmes handmade
100

 que creen peces úniques i genuïnes amb els 

millors materials. Amb l’era d’Internet, aquests dissenyadors s’aventuren a crear la seva 

botiga online i aposten per diferenciar-se d’aquelles marques que fabriquen en cadena i 

de forma massiva. Aquest és el cas de la dissenyadora Maria Pascual, la qual va iniciar 

el seu projecte l’any 2011. La seva firma rep el seu mateix nom i es caracteritza per 

realitzar joies minimalistes.  

La catalana va marxar a Anglaterra desprès d’acabar l’institut i va apostar per cursar dos 

anys d’Arquitectura, Espais i Arts a la prestigiosa Central Saint Martins, que es trobava 

                                                           
100

 Fa referencia al fet de realitzar un objecte o peça a mà.  



48 
 

dins del programa de University of Arts. El que es va iniciar com una vocació, es va 

transformar en professió i va iniciar un seguit de viatges a l’Índia. “Aquest país m’ha 

permès iniciar el meu negoci i amb molt d’esforç per entendre’m amb aquesta cultura 

vaig trobar el proveïdor amb el que encara treballo
101

”.  

L’inici de la firma desprès de tornar d’Àsia es va centrar en Markets i Pop Ups com el 

White Summer de la Costa Brava en el que durant dues setmanes s’exposen les peces al 

públic. Actualment, Maria Pascual té més de deu persones en plantilla i tot i ser una 

marca online, disposa d’un showroom a Gràcia que únicament obre els dijous. Els 

dissenys de la firma catalana estan banyats en or i les col·leccions es defineixen com 

aquelles petites peces que complementen els otufits de forma dolça i discreta.  

Pascual comenta a MI.Magazine que el negoci va començar al mateix moment que es 

produïa el boom de blogueres i Influencers i va tenir la sort de contactar amb elles ja 

que gairebé totes tenien la seva edat i també s’iniciaven en el món. Va crear un vincle 

diferent al que ara es té amb les blogueres perquè les coneix i té relació amb elles
102

. 

Maria Pascual necessitava fotografies per alimentar el seu compte d’Instagram i poder 

ensenyar les seves joies i va començar a buscar noies que cuidessin la qualitat de les 

fotografies, deixant de banda el número de seguidors que tenien. Afirma que “cap de les 

noies tenia més de 10K així que els hi proposava un enviament de les joies per a que es 

fessin fotografies i desprès utilitzar-les pel meu perfil”. Actualment moltes d’elles s’han 

convertit en autèntiques “top”, com és el cas de la Dulceida, amb la que col·labora des 

de fa anys.  

Actualment Maria Pascual és coneguda com la “Joiera de les blogueres” i es que els 

seus dissenys són els preferits per moltes Influencers. Tot i que aquestes noies formen 

part de la seva estratègia de màrqueting i col·labora amb moltes d’elles, Pascual exposa 

que la seva relació va sorgir de forma natural i que simplement col·laboraven i no es 

rebia cap benefici econòmic. “Ha canviat tot molt ràpid, ara està tot massificat i només 

es busca fer negoci”, explica a MI.magazine.  

La firma de joies col·labora amb Sara Escudero, una altra de les blogueres amb més 

ressò del panorama espanyol, coneguda per la seva bitàcola Collage Vintage. Va ser la 
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Influencer qui va contactar amb ella per proposar-li fer un projecte juntes i “desprès 

d’un viatge a Tailàndia, sense fer números i únicament amb idees i ganes, va sortir la 

col·lecció Collage Vintage & Maria Pascual
103

”. La jove catalana ha aconseguit fer-se 

amb els favors de les noies de moda d’Instagram sense entrar en el joc actual del pur 

negoci en el que es paguen a les Influencers per a que promocionin la marca.  

 

a) Publicacions pròpies  

Desembre  

 

Taula 7.1 – Informació general de la marca Desembre 2016 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

El primer mes analitzat és desembre. La firma de joies segueix un ritme elevat de 

publicacions ja que  gairebé puja dues fotografies per dia, tenint en compte que se n’han 

publicat 52. El tipus d’imatges acostumen a ser de plans detall per tal de poder 

visualitzar millor els productes i per tant gairebé no surten fotografies que mostrin el 

cos sencer de les noies que apareixen.  

Maria Pascual  no segueix una homogeneïtat en les publicacions sinó que opta per pujar 

fotografies de les clientes amb les seves joies. Cada una està realitzada de forma 

diferent, amb plans detalls  o amb plans més allunyats. Algunes mostren els collarets i 

altres ensenyen els canells on porten les polseres. En comparació amb ZeGarcía, 

Pascual no publica imatges de les col·leccions sinó que mostra els productes a través de 

les imatges que es fan les compradores.  
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Font: Maria Pascual Instagram 

 

Número de likes    

En aquest primer mes d’anàlisi, la diferència dels likes entre les diverses publicacions és 

desigual ja que oscil·len entre els  370 i els 8.757. Observant la fotografia que més ha 

agradat
104

, fa referència a un sorteig que ha realitzat la marca. Aquest tipus de 

màrqueting sol ser força utilitzat en les Xarxes Socials per tal de donar-se a conèixer. En 

aquest cas, Maria Pascual col·labora amb la Instagramer Maria Pombo i exposa les 

bases del sorteig. Principalment, el que s’ha de fer és seguir a la Influencer i també a la 

marca, i a més, s’ha de deixar un comentari etiquetant a dues amigues.  

Aquesta estratègia permet que nous usuaris coneguin la marca i que per tant augmentin 

els seguidors. El fet de col·laborar amb noies influents, repercuteix positivament a les 

dues parts: tan la marca com la Influencer s’etiqueten en els seus perfils personals i per 

tant totes dues disposaran d’una major projecció en les Xarxes Socials.  
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Mostra del perfil de desembre 
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Aparició d’Instagramers  

Taula 7.2 – Instagramers que apareixen en el mes de desembre 2016 

 

Font: pròpia 

 

Les dades del mes de desembre exposen les vegades que han aparegut Influencers en el 

perfil de Maria Pascual. En comparació amb ZeGarcía, l’aparició d’aquestes sembla ser 

més elevada i més constant. Cal dir, però, que totes elles disposen d’una equivalència de 

likes i ens atreviríem a afirmar que es deu al tipus de fotografies.  

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les imatges que exposa Maria Pascual durant el 

mes de desembre, solen ser de detalls en els quals no es percep qui és l’autora de la 

fotografia a excepció que es comprovi qui està etiquetada. El usuaris d’Instagram no es 

solen aturar més de tres segons en les fotografies i per tant, si a primera vista no es 

visualitza que aquella imatge pertany a una Influencer, aquesta pot passar 

desapercebuda fàcilment.  

  

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 2 1.501 

Sara Escudero 

@collagevintage 
3 1.500 

Inés Arroyo @ines_arroyo  1  1.752 

Cocó Constans @coconstans 1 905 

Andrea Belver 

@andreabelverf 
2 1.918 
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Gener 

  

Taula 8.1 – Informació general de la marca Gener 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

En el mes de gener es pot comprovar com el número de seguidors ha augmentat en més 

de 3.000 seguidors en un curt període de temps. En aquest segon mes d’anàlisi, el perfil 

continua realitzant el mateix patró que al desembre. Les fotografies de les clientes amb 

les joies són les més publicades i, pel que sembla, són les preferides de la marca.  

En comparació amb el mes passat, aquest es caracteritza per mostrar bàsicament els 

diferents models de collarets, deixant de banda les arracades o polseres. El penjoll més 

famós de la marca rep el nom de Moon Necklace,el qual a la web està valorat en 4.6 

punts de 5. Es tracta d’un collaret minimalista que consta d’una mitja lluna i una cadena 

molt fina banyada en or. Aquest és el producte estrella de Maria Pascual i  el sold out 

105
és constant.  
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 Expressió anglesa que fa referència a l’esgotament d’existències d’un producte.  

Número de seguidors Número de fotografies 

94,4K 39 
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 Mostra del perfil de gener 

 

Font: Maria Pascual Instagram 

 

Número de likes  

Pel que fa al mes de gener, el número de likes continua patint grans diferències entre la 

fotografia que menys agrada i la que més. Les xifres es troben situades entre els 872 i 

els 7.997 likes.   

La imatge
106

 més popular del mes fa referència a un segon sorteig. Aquesta vegada es 

realitza de la mà de la bloguera Sara Escudero o Collage Vintage, amb la que ja ha 

dissenyat una col·lecció. En aquest sorteig s’anuncien tres productes diferents que són 

el Small Gold Hom Necklace, el Gold Hom Necklace i el Flat Hoop Earrings, tots tres 

valorats en un total de 105 euros.  

Els passos a seguir són gairebé els mateixos que els del mes de desembre. Per entrar en 

el sorteig cal seguir tant a la marca com a la Influencer en els seus respectius 

Instagrams. A més, s’ha d’escriure un comentari en la mateixa publicació etiquetant a 

dues amigues i donar like a la imatge. Tenint en compte aquestes dades, és evident que 

la fotografia és la més popular ja que un gran nombre d’usuaris han volgut entrar en el 

sorteig. Una vegada més queda demostrat com aquesta estratègia sembla funcionar molt 
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bé per Maria Pascual, ja que la diferència de likes entre les diverses imatges és 

important.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 8.2 – Instagramers que apareixen en el mes de gener 2017 

 

Font: pròpia 

 

El nombre d’Instagramers catalanes que apareixen en el mes de gener és molt similar al 

mes anterior però en comparació amb desembre, les xifres de likes són més elevades. Es 

comprova com aquestes noies tenen una bona rebuda per part dels seguidors de la marca 

i en aquest cas, la bloguera més popular és Collage Vintage, principalment per la 

col·laboració realitzada.  

Maria Pascual segueix la tendència de publicar fotografies amb noies influents en el seu 

perfil i semblen tenir un paper força destacat.  

  

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Sara Escudero 

@collagevintage 
2 4.873 

Aida Domènech @dulceida 1 2.995 

Nina Urgell @ninauc 1  3.361 

Cocó Constans @coconstans 1 1.704 

Inés Arroyo @ines_arroyo 1 2.283 
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Febrer 

 

Taula 9.1 – Informació general de la marca Febrer 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

El número de seguidors incrementa mes rere mes. Pel que fa a les fotografies de febrer, 

segueixen la mateixa línia que els mesos passats. Fins ara, Maria Pascual ha optat per 

seguir publicant fotografies de les noies que compren els seus productes. Aquest mes, 

destaca per imatges en colors pastel, on el blaus, els blancs i els rosa pal són els 

protagonistes. Pel que fa als dissenys, es continua mostrant els collarets com a peça 

estrella però es pot veure un número més elevat de fotografies d’anells.  

La diferència amb la primera marca estudiada, és que ZeGarcía no mostrava únicament 

les seves clientes amb els seus dissenys, sinó que s’aproximava més a l’usuari 

ensenyant el seu lloc de treball o el procés de creació de les peces. És evident com tots 

dos perfils són diferents ja que Pascual, en canvi, prefereix mostrar els seus productes a 

través de les compradores.  

 

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

97K 43 
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Font: Maria Pascual Instagram 

 

Número de likes  

Febrer és el primer mes en el que el número de likes s’equipara. La xifra oscil·la entre 

els 1.235 i els 2.990. Tot i que continua havent diferència entre una fotografia i l’altra, 

aquesta és mínima si ho relacionem amb els períodes de desembre i de gener. 

Anteriorment les fotografies més destacades eren les que feien referència als sortejos, en 

canvi  la imatge
107

 més popular de febrer pertany a la bloguera Dulceida. En aquesta 

apareix Domènech a la Fashion Week de Milà i les joies que complementen el seu outfit 

són de la firma Maria Pascual. 

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 9.2 – Instagramers que apareixen en el mes de febrer 2017 

Instagramers Número de vegades MItjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 3 2.620 

Sara @collagevintage 2 1.914 
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Nina Urgell @ninauc 1  2.521 

Aretha Fusté @arethalagalleta 1 2.948 

Teresa Gonzalo 

@teresaandresgonzalvo 
1 1.235 

Andrea Belver 

@andreabelverf  
1 1.484 

 

 Font: pròpia 

 

En comparació amb els dos mesos anteriors, febrer és el període de temps en el que 

apareixen més Influencers. El número total de vegades que apareixen Insagramers en 

aquest mes, equival a una quarta part del total de fotografies publicades en el mes de 

febrer.  

En els tres mesos d’estudi, Sara Escudero i Aida Domènech són les dues blogueres que 

sempre estan presents, fet que té sentit ja que Dulceida disposa d’1,8 milions de 

seguidors i Collage Vintage de 839K. Aquestes dues són les que tenen més ressò i les 

que es situen per davant de la resta de noies, les quals tenen entre 650K i 245K.   

Pel que fa a la mitjana de likes, es podria afirmar que estan força equiparats. Tot i que hi 

hagi dues Influencers que destaquen per sobre de les altres, la seva popularitat no és tant 

evident en el perfil de Maria Pascual. És a dir, durant l’anàlisi de ZeGarcía, s’ha 

comprovat com Dulceida es distancia molt de la resta pel que fa al número de likes i és 

la principal en causar un gran impacte. En canvi, en el perfil de Pascual, sembla que 

totes les noies que apareixen causen un impressió semblant.  
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Març  

 

Taula 10.1 – Informació general de la marca Març 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

Maria Pascual és cada vegada més coneguda entre els usuaris d’Instagram ja que el 

número de seguidors continua augmentant. En relació amb els mesos anteriors, segueix 

tenint activitat en la plataforma ja que aquest mes ha publicat 54 fotografies. Pel que fa 

a les imatges, Pascual planteja un perfil semblant als períodes analitzats anteriorment. 

Les clientes continuen sent les seves protagonistes i els productes que mostra són els 

que ha estat ensenyant fins ara, és a dir, no ha dissenyat cap nova col·lecció.  

 

 

Font: Maria Pascual Instagram 

Número de seguidors Número de fotografies 

103K 54 

Mostra del perfil Març 
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Número de likes 

Tal i com ha succeït en els mesos anteriors, la diferència de likes de les imatges és 

evident. Els likes del mes de març han oscil·lat entre els 1.220 i els 4.089. El fet 

sorprenent és que la fotografia
108

 més popular no té relació amb cap bloguera ni amb 

cap sorteig.  

La que més ha agradat fa referència a una imatge que mostra el collaret estrella de 

Maria Pascual: el Moon Necklace. Juntament amb el collaret, l’autora de la fotografia 

porta una samarreta blanca amb una frase escrita en negre, tendència clara del 

minimalisme. Tenint en compte que aquesta joia és la preferida de dels compradors de 

Maria Pascual, no és d’estranyar que s’hagi convertit en la fotografia més popular del 

mes de març.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 10.2 – Instagramers que apareixen en el mes de març 2017 

 

Font: pròpia 

 

El número d’Instagramers s’ha vist reduït en aquest període de temps. Tot i així, tot i 

que únicament n’apareguin quatre, dues d’elles hi surten entre 4 i 6 vegades, fet que fins 

ara no havia succeït en el perfil de Pascual.  
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Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Sara @collagevintage 6 2.168 

Marta Lozano 

@martalozanop 
4 2.006 

Aida Domènech @dulceida  2 2.260 

Teresa 

@teresaandresgonzalvo  
1  2.906 
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Cal comentar, que el número de likes continua equiparat entre les diverses Influencers, 

Durant març, però, la popularitat de les quatre noies és gairebé igual ja que totes es 

situen en els 2.000 likes.  Pel que fa al número d’aparicions, Sara es torna a proclamar 

com la bloguera que més apareix en aquest Instagram.  
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Abril  

 

Taula 11.1 – Informació de la marca Abril 2017 

 

Font: pròpia 

Tipologia de les fotografies  

En aquest últim mes del període d’anàlisi de Maria Pascual, el perfil de la marca 

segueix la mateixa línia que els quatre mesos anteriors. Hi ha un aspecte, però, que cal 

ser comentat ja que és la primera vegada en cinc mesos que la firma publica una imatge 

mostrant peces de la nova col·lecció. En aquest cas s’informa dels nous collarets que 

han sortit al mercat i els quals porten gravats el signe del l’horòscop.  

Tal i com s’ha comentat al llarg de l’estudi, Maria Pascual opta per publicar imatges de 

les seves clientes, però durant aquest mes també ha hagut una altra diferència, ja que ha 

realitzat un 20% de descompte per celebrar l’aniversari de la marca. La promoció només 

durava un dia i per tant, és una altra estratègia de Pascual per tal d’incitar a les usuàries 

a realitzar una compra.  

  

 

 

 

 

 

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

108K 37 

Mostra del perfil Abril  

Font: Maria Pascual Instagram 
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Número de likes  

Pel que fa a aquest apartat, la diferència de likes és notable. Aquest més la xifra es troba 

entre els 1.081 i els 4.478. El perfil del mes d’abril és molt semblant al passat ja que la 

diferència de likes és gairebé igual i les fotografies més populars presenten moltes 

semblances.  

La imatge
109

 que més ha agradat tampoc pertany a cap Influencer sinó que també mostra 

una de les peces de la col·lecció de Maria Pascual. El collaret de la fotografia contrasta 

amb la samarreta blanca de l’autora de la imatge, la qual també té una frase en negre 

que posa Dio(r)evolution. Es mostra una vegada més aquesta clara tendència del 

minimalisme, tant en les peces de vestir com en els complements.  

 

Aparició d’Instagramers 

Taula 11.2 – Instagramers que apareixen en el mes d’abril 2017 

 

Font: pròpia 

 

El número d’aparicions d’Influencers del mes d’abril disminueix considerablement ja 

que passa de 13 publicacions a 3. Tenint en compte la popularitat de cada una de les 

blogueres, el nombre de likes torna a ser un pèl dispar. Les que segueixen  al capdavant 

de tot són Domènech i Escudero però comparant amb ZeGarcía, la diferència de likes no 

és tan abismal.  
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Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Sara Escudero 

@collagevintage 
1 1.867 

Andrea @andreabelverf  1 1.562 

Aida Domènech @dulceida  1 2.970 
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b) Publicacions externes  

Fins ara s’ha estudiat el perfil de la marca en el període de temps de cinc mesos i ens 

disposem a veure quina projecció té Maria Pascual en els  Instagrams de les Influencers.  

En aquest apartat s’inclou l’anàlisi dels perfils d’Instagram que han etiquetat a la marca 

entre els mesos de desembre i abril.  Tal i com es va realitzar amb ZeGarcía, aquelles 

noies que no han publicat cap fotografia de Maria Pascual, no han estat recollides en la 

taula.  

 

Taula 12 - La marca en el perfil d'Instagramers 

 

Font: pròpia 

 

 

 

  

 

Número de publicacions 

 

  

 

Instagramer 

 

desembre gener febrer març Abril 

Aida Domènech 

@dulceida 

 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

Marta Lozano 

@martalozanop 

 

0 

 

0 

 

0 

 

3 

 

0 

Nina Urgell @ninauc 

 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

Sara @collagevintage 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

1 

Teresa Andrés 

@teresaandresgonzalvo 
2 0 1 0 1 

Aretha Fusté 

@arethalagalleta 
0 2 2 0 1 



64 
 

 

Fent una reflexió sobre la quantitat de vegades que l’Instagram de Maria Pascual ha 

publicat fotografies d’Influencers, la xifra no s’equipara amb els cops que aquestes 

noies han promocionat la marca.  

La principal ha estat Dulceida, i es pot comprovar com segueix el mateix patró que amb 

la marca ZeGarcía, ja que ella era la catalana que més publicava imatges dels seus 

dissenys. Un fet destacable és que Sara Escudero hagi fet referència a Maria Pascual 

únicament dues vegades al llarg dels cinc mesos. Collage Vintage col·labora amb 

Pascual i tenen una col·lecció en comú, i per tant, el que s’esperaria d’una Influencer és 

que promocionés els seus propis productes. Tot i que les Influencers són la principal 

estratègia de Maria Pascual, la dissenyadora afirma que sempre ha estat molt generosa 

amb aquestes noies però mai ha demanat que la citessin ni que l’etiquetessin en cap de 

les seves publicacions
110

.  
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c) Anàlisi general  

 

 

 

Fins ara s’ha analitzat quin tipus de perfil presentava la firma Maria Pascual entre els 

mesos de desembre i abril i s’ha comprovat quina activitat tenia en aquesta plataforma. 

A continuació es procedirà a fer un anàlisi general de la marca des que es va crear un 

compte a Instagram.  

Maria Pascual va començar a utilitzar la Xarxa Social l’any 2013. En tot el període de 

temps va publicar gairebé 500 fotografies i es pot afirmar que l’activitat de Pascual a 

Instagram era elevada. L’any següent va seguir la mateixa línia, i s’aproximava al 

mateix número de publicacions. No va ser fins al 2015 que l’activitat es va incrementar 

notablement, arribant a les 700 imatges. En el transcurs d’aquests quatre anys, ha anat 

augmentat el número de fotografies fins que l’any passat va arribar a les 842, xifra que 

gairebé duplica la del 2013.  

Gràfic 5 - Distribució anual de publicacions 

Font: Ink 365 ( www.ink365.com ) 

http://www.ink365.com/
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L’evolució de la marca ha estat progressiva però ens atreviríem a afirmar que Maria 

Pascual va donar molta importància a la plataforma des d’un inici. A partir del gràfic, es 

pot comprovar com en el mateix any de la creació del compte, Pascual va començar a 

obtenir forces likes. Aquest fet contrasta amb la marca anterior, ZeGarcía, la qual 

gairebé no publicava fotografies i per tant les probabilitats de donar-se a conèixer 

disminuïen.  

 

Entre els anys 2014 i 2016, es presenta un panorama semblant. Però és a finals de 2016 i 

principis del 2017 que la marca de roba aconsegueix el major nombre de likes des de 

2013. Tot i que Pascual utilitza molt a les Influencers en el seu perfil, aquestes no 

sempre aconsegueixen ser les més populars a l’Instagram de la marca ja que, com hem 

vist, algunes de les fotografies més populars no pertanyien a les blogueres catalanes.  

El boom de ZeGarcía va ser a partir de la boda de Dulceida i les imatges més populars 

feien total referència a la Influencer. Contràriament, Pascual es podria definir com 

aquella marca que usa les Instagramers com a estratègia de comunicació però que no 

depèn totalment d’elles.  

Gràfic 6 - Likes rebuts pels usuaris d’Instagram 

Font: Ink 365 (www.ink365.com)  

http://www.ink365.com/
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4.3. Agüita Swimwear  

 

La idea de crear la marca va sorgir l’any 1998 per  Patricia Lodos però no va ser fins 

l’any 2005 que va decidir iniciar-se en aquesta aventura. Agüita Swimwear és una start 

up de moda de bany dirigida al sector femení.  

La seva fundadora, va viure a Alemanya per estudiar empresarials i seguidament es va 

traslladar a França, passant per Itàlia, Madrid i desprès Barcelona, on es va instal·lar 

definitivament. Lodos va decidir iniciar el seu camí en solitari creant la seva marca però 

abans havia treballat per empreses del sector de la moda com Pepe Jeans, Espirit, 

Mango o Tommy Hilfiger.  

Així és com crea Agüita Swimwear, una marca barcelonina que confecciona els seus 

models a mà en un taller de Mataró. Els teixits són ecològics i tal i com la pròpia marca 

afirma, Agüita Swimwear aposta per un tipus de moda de proximitat, ètica i 

sostenible
111

. La marca produeix uns seixanta models al mes i únicament els ven a 

través de la web o de Markets.  

La dissenyadora, explica que les Xarxes Socials li han facilitat molt la vida però també 

li han complicat: “vaig aconseguir arribar a milers d persones de tot el món però també 

a moltes marques. L’alegria era incontrolable quan les clientes em feien arribar un 

feedback tan positiu, però m’enfadava quan veia que cada dia alguna marca nova em 

copiava els dissenys
112

”. El creixement de la marca es deu principalment a les 

col·laboracions amb Influencers. La que ha tingut més repercussió ha estat amb la 

bloguera Dulceida, amb la que ja ha creat dues col·leccions sota el nom 

AgüitaxDulceida. Altres col·laboracions destacables han estat amb Laura Escanes, la 

qual disposa de 500K seguidors a Instagram, i amb Jessica Goicoechea, la model 

catalana de 558K amb la que ha realitzat una col·lecció càpsula.  

 

 

                                                           
111

 Rojas, S. (2016, Agost 29). “Start ups” de verano: Agüita Swimwear, de la gran distribución a la 

moda “eco”. [en línia]. https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-

marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html (Consulta: 7 de maig de 2017).  
112

 Rojas, S. (2016, Agost 29). “Start ups” de verano: Agüita Swimwear, de la gran distribución a la 

moda “eco”. [en línia]. https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-

marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html (Consulta: 7 de maig de 2017).  

https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html
https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html
https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html
https://www.modaes.es/back-stage/start-ups-de-verano-aguita-swimwear-la-marca-de-bano-amiga-de-dulceida.html


68 
 

a) Publicacions pròpies  

Desembre  

 

 Taula 13.1 – Informació general de la marca Desembre 2016 

  

Font: pròpia 

 

Tipologia de les fotografies  

El perfil d’Agüita Swimwear destaca per mostrar fotografies estiuenques on predominen 

les imatges del mar. Durant el període de desembre, es mostren algunes fotografies de la 

col·lecció i dels productes que es poden trobar a la web. Justament en aquest mes, les 

noies que apareixen amb els models de bany no són clientes sinó que són les Influencers 

catalanes. Per tant, iniciem l’anàlisi intuint la importància que tenen aquestes noies per 

la marca barcelonina.  

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

62,3K 17 

Mostra del perfil Desembre 

Font: Agüita Swimwear Instagram 
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Número de likes  

La marca de banyadors es caracteritza per acumular un número de likes semblant en les 

17 imatges. És cert que hi ha una diferència ja que la xifra  es troba entre els 1.258 i els  

3.679, però tenint en compte que ZeGarcía es caracteritzava per tenir un número dispar 

de likes, la marca de bany està  més equiparada.  

La imatge
113

 més popular fa referència a l’Alba Paul, dona de la Dulceida. Amb més de 

658K a Instagram, asseguraríem que Paul és una Influencer i que per tant, una vegada 

més s’afirma que l’impacte que causen aquestes noies és important.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 13.2 – Instagramers que apareixen en el mes de desembre 2016 

 

Font: pròpia 

Pel que fa a les Influencers que apareixen en el mes de desembre, es denota com la 

marca de banyadors dóna una gran importància a aquestes noies ja que de 17 fotografies 

del mes, 8 són d’Instagramers. Centrant-nos en la popularitat d’aquestes, totes elles 

aconsegueixen un número semblant de likes, tot i que les que es situen en primera i 

segona posició són la parella Alba Paul i Aida Domènech.  

 

                                                           
113

 Annex Punt 11 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 1 3.312 

Georgina Vives @gigi_vives  1 3.189 

Nina Urgell @ninauc 1  2.679 

Marta Lozano 

@martalozanop 
1 1.773 

Inés Arroyo @ines_arroyo  1 2.797 

Laura Escanes  1 2.997 

Jessica Goicoechea  1 2.166 

Alba Paul @albapaul 1 3.679 
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Gener  

 

Taula 14.1 – Informació general de la marca Gener 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

Agüita Swimwear mostra els seus dissenys bàsicament a partir d’Instagramers. A través 

dels peus de fotografia, explica si hi ha un nou disseny, si estan  rebaixats o simplement 

fa un recordatori de les peces que venen. El que ha fet la marca durant el mes de gener 

és realitzar diverses campanyes com escollir la model que participaria en l’editorial per 

la nova col·lecció. Per a generar interès, Agüita utilitza a la Influencer Dulceida com a 

responsable d’escollir quina seguidora de la marca serà l’elegida com a model.  

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

64K 19 

Mostra del perfil Gener 

Font: Agüita Swimwear Instagram  



71 
 

Número de likes  

Gener es caracteritza per la desigualtat de likes  entre les fotografies. La diferència és de 

gairebé 8.000 ja que les xifres oscil·len entre els 2.626 i els 10.500. Concretament,  

aquest mes segueix la dinàmica establerta en ZeGarcía, ja que les dues firmes 

aconsegueixen el màxim nombre de likes a partir de fotografies d’Instagramers. En 

aquest cas, la popularitat és per la imatge
114

de la Dulceida, en la qual s’informa d’un 

sorteig que es realitzarà pròximament.   

 

Aparició d’Instagramers 

Taula 14.2 – Instagramers que apareixen en el mes de gener 2017 

 

Font: pròpia 

 

En comparació amb el mes de desembre, el número d’Instagramers que apareixen 

aquest gener és molt reduït. Tot i així, és important comentar que la suma de les 

aparicions del mes passat equivalia a 8 i en aquest mes ja en són 13, de les quals 

Domènech en surt a 12. Per tant, es redueix la quantitat d’Influencers però augmenten 

les publicacions d’una d’elles. La xifra de likes entre Escanes i Aida és semblant, però 

queda demostrat que la popularitat de la Dulceida per la marca és més que evident.  

  

                                                           
114

 Annex Punt 12 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 12 6.123 

Laura Escanes  1 5.851 
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Febrer  

 

 Taula 15.1 – Informació general de la marca Febrer 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de les fotografies  

A diferència de Maria Pascual, Agüita Swimwear ha publicat la nova col·lecció que surt 

al mercat. Des de l’inici de l’anàlisi, és la primera vegada que la marca de banyadors 

anuncia una nova línia i mostra tant els bikinis com els banyadors. El fet destacat del 

mes, és la pròxima col·lecció que sortirà a la venda sota el nom DulceidaxAgüita, una 

col·laboració que ha realitzat Aida Domènech amb la firma i la qual s’anuncia en el 

perfil de l’empresa catalana.  

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

66K 34 

Mostra del perfil Febrer  

Font: Agüita Swimwear Instagram 
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Número de likes  

S’ha comentat que en el mes de febrer surten dues col·leccions a la venda. És important 

comentar el fet que la línia que sembla tenir més ressò és la de DulceidaxAgüita, ja que 

és la que rep més likes. Les xifres oscil·len entre els 1.869 i els 5.608, i la fotografia
115

 

més popular mostra l’avanç de la col·lecció de Domènech. Sembla ser que la Influencer 

catalana és de vital importància per la firma de banyadors i també per les dues 

estudiades anteriorment. 

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 15.2 – Instagramers que apareixen en el mes de febrer 2017 

 

Font: pròpia 

 

Domènech és l’única en aparèixer en aquest mes de febrer. El número d’Influencers ha 

tornat a disminuir però en relació amb els anàlisis dels dos mesos anteriors, Dulceida 

continua destacant per  la quantitat de vegades que hi apareix. S’està demostrant que la 

bloguera catalana és la que causa més impacte i la preferida de la marca.  

  

                                                           
115

 Annex Punt  13 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 8 4.826 
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Març  

 

Taula 16.1 – Informació general de la marca Març 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de fotografies  

En el mes de març predominen les fotografies de les dues col·leccions que surten a la 

venta. En comparació amb ZeGarcía i Maria Pascual, Agüita Swimwear no publica 

gaires imatges de les seves clientes. Des de l’inici de l’estudi de la marca de banyadors, 

s’està evidenciant que la prioritat de la firma és la bloguera Dulceida.  

Pel que fa al número de seguidors, març ha estat el període de temps on més s’ha notat 

l’augment d’usuaris. Es podria relacionar amb la bona acollida que ha tingut la 

col·laboració d’Aida amb la marca.  

 

Número de seguidors Número de fotografies 

68,4K 27 

Mostra del perfil Març 

Font: Agüita Swimwear Instagram 
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Número de likes  

Pel que fa al número de likes, aquests segueixen el mateix patró que els mesos anteriors. 

Una vegada més, la fotografia
116

 amb més  likes fa referència a Domènech amb una de 

les noves peces de la seva col·lecció. La seva popularitat, amb un total de 5.106 

contrasta amb la que en té menys, la qual n’acumula 2.043.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 16.2 – Instagramers que apareixen en el mes de març 2017 

 

Font: pròpia 

 

El mes de març no presenta cap diferència amb el mes passat ja que Dulceida és l’única 

Influencer que apareix en el perfil de la marca. Segueix el mateix patró que els mesos 

anteriors, en el que únicament apareix una Instagramer però el número de publicacions 

és molt elevat.  

 

  

                                                           
116

 Annex Punt 14 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 10 4.503 
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Abril  

 

Taula 17.1 – Informació general de la marca Abril 2017 

 

Font: pròpia 

 

Tipologia de les fotografies  

En el perfil del mes d’abril es presenta el mateix estil que els períodes analitzats 

anteriorment  i una vegada més , es denota l’absència de publicacions on apareguin 

clientes amb els dissenys de la marca. Es comprova com Agüita Swimwear, opta per 

publicar principalment fotografies mostrant els dissenys i les col·laboracions amb 

Domènch.  

 

 

 

Número de seguidors Número de fotografies 

71,3K 26 

Font: Agüita Swimwear Instagram 

Mostra del perfil Abril  
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Número de likes 

La xifra d’abril oscil·la entre els 1.605 i els 5.646. Per quarta vegada consecutiva, la 

fotografia
117

 més popular pertany a la Influencer catalana mostrant la nova col·lecció. 

Al llarg de tot l’anàlisi, Dulceida ha estat present en les fotografies amb més likes. En 

les dues marques anteriors també hi destaca, però en el cas d’Agüita Swimwear, la 

popularitat de la que disposa la catalana és realment elevada.  

 

Aparició d’Instagramers  

Taula 17.2 – Instagramers que apareixen en el mes d’abril 2017 

 

Font: pròpia 

 

El nombre de publicacions on apareixen Influencers és molt reduït si es té en compte la 

quantitat de vegades que apareixien anteriorment. Tot i que la marca ha col·laborat amb 

altres Instagramers, com Escanes o Goicoechea, s’evidencia com Dulceida és la més 

influent tot i que col·labori amb una nova línia de banyadors.  
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 Annex Punt 15 

Instagramers Número de vegades Mitjana de likes 

Aida Domènech @dulceida 2 4.986 
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b ) Publicacions externes  

 

Taula 18 - La marca en el perfil d'Instagramers 

 

 

Font: pròpia 

 

Agüita Swimwear és una de les marques de bany preferides de la Influencer Dulceida. 

En el seu perill etiqueta a la marca de forma desigual ja que en el mes de gener apareix 

10 vegades i en el mes de març 6. Aquet elevat nombre contrasta amb la resta de mesos 

analitzats, en els quals no es fa cap tipus de menció.  

Es pot intuir que Domènech fa varies publicacions de la marca per promocionar la nova 

col·lecció que ha preparat conjuntament amb la firma. La pròpia bloguera va obrir la 

seva botiga online anomenada Dulceida Shop, en el que ven productes de moda i 

col·laboracions que ha realitzat amb altres marques. En aquest cas, en moltes de les 

publicacions a Instagram, la catalana etiqueta a la marca de banyadors però també a la 

seva pròpia firma. Per tant, contràriament a Collage Vintage, es podria afirmar com 

Dulceida augmenta el número de publicacions d’Agüita Swimwear perquè a ella també 

li interessa vendre.  

 

 

 

 

 

  

 

Número de publicacions 

 

  

 

Instagramer 

 

desembre gener febrer març Abril 

Aida Domènech 

@dulceida 

 

 

0 

 

 

       10 

 

         0         6         0 
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c) Anàlisi general  

 

Agüita Swimwear es va iniciar en la plataforma l’any 2014. La seva activitat era molt 

reduïda ja que en tot l’any únicament va publicar prop de 100 fotografies. En els dos 

següents anys, el número de publicacions va patir un ascens i en el 2016 les imatges 

publicades ja duplicaven la xifra del primer any.  

L’any 2017 sembla destacar per una major activitat en les Xarxes Socials tot i que en 

comparació amb ZeGarcía i Maria Pascual, és més aviat baixa.  

Tal i com s’ha explicat anteriorment, Dulceida va col·laborar amb la marca creant nous 

dissenys de bany per a col·lecció DulceidaxAgüita. La Influencer no és la primera 

vegada que hi col·laborava ja que a mitjans de l’any passat van  realitzar una altra 

col·laboració. El gràfic mostra que els períodes amb més likes fan referència a aquestes 

dues èpoques.  

Gràfic 7 - Distribució anual de publicacions   

Font: Ink 365 (www.ink365.com ) 

http://www.ink365.com/
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La marca va començar a col·laborar amb Instagramers a principis del 2016. Tot i que 

van aparèixer altres línies amb Laura Escanes i Jessica Goicoechea, cap de les dues s’ha 

pogut comparar amb l’impacte que ha generat la bloguera catalana per excel·lència. 

Observant les dades del gràfic, s’evidencia com el número de likes és realment dispar 

entre el període on no es treballa amb Influencers i amb el període que es comença a 

col·laborar amb aquestes.  

En el cas d’Agüita Swimwear, les dades demostren la importància de col·laborar amb 

aquestes noies, sobretot amb Domènech, la més influent del país, ja que els canvis que 

genera són evidents.  

 

 

 

 

Font: Ink 365 (www.ink.365.com)  

Gràfic 8 - Likes rebuts pels usuaris d’Instagram 

http://www.ink.365.com/
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5. Conclusions  
 

Amb aquest estudi es pretenia conèixer una mica més el món de la moda a través 

d’Instagram. Al llarg del treball han anat sorgint preguntes que esperaven ser 

contestades al final de la investigació i que a continuació es comprovarà si ha estat 

possible. Desprès d’haver realitzat un anàlisi de tres marques diferents i haver executat 

entrevistes a expertes en el sector, -les quals s’ha cregut adient incloure-les en aquest 

apartat - s’ha arribat a un seguit de conclusions:  

1. La comunicació de moda està canviant  

Les revistes i les Setmanes de la Moda eren els canals principals per on les 

empreses de moda donaven visibilitat a la seva pròpia marca. Amb l’era 

d’Internet i l’entrada de les Xarxes Socials en la societat,  els canvis que s’han 

produït són evidents.  

 

Andrea Vázquez
118

, periodista i autora del llibre “100 influencers a los que 

seguir” explica que la comunicació de moda ha canviat clarament i que  les 

Xarxes Socials ho han modificat tot. La seva afirmació es pot exemplificar amb 

el famós see now-buy now, la tendència de moda que permet comprar la roba 

que s’està veient en aquell moment en les desfilades. Tommy Hilfiger va ser el 

primer en iniciar-ho i ja són molts els que s’han sumat, com és el cas de la 080 

Barcelona Fashion. L’organització va anunciar que per l’edició de l’any 2016, la 

passarel·la catalana incorporaria aquesta opció per a que els dissenyadors i 

marques participants poguessin presentar col·leccions llestes per comercialitzar. 

Actualment, altres marques presenten les seves desfilades per streaming
119

. És el 

cas de Dior Couture a Japó, el qual va transmetre la col·lecció per Periscope
120

 o 

Balenciaga, marca que a partir d’una app permetia veure la desfilada en 360º
121

.  

Aquest només són alguns exemples de com vivim en el món de la immediatesa,  

un món on les Xarxes Socials han modificat els canals clàssics de comunicació i 

la indústria de la moda.  

                                                           
118

 Annex b.  
119

 És el flux de dades constants d’arxius multimèdia que són rebuts per un usuari final i enviades per un 

proveïdor. L’usuari pot reproduir les dades rebudes sense que l’arxiu sencer s’hagi rebut.  
120

 És l’aplicació propietat de la Xarxa Social Twitter que s’utilitza per la transmissió de vídeos per 

streaming.  
121

 Annex c.  
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Les tres marques estudiades també són un altre exemple. Les tres han nascut en 

el panorama online i ha estat més endavant que han participat en Markets o han 

muntat una tenda física. És el cas de ZeGarcía, el qual disposa d’un atelier, 

mentre que Maria Pascual només usa un showroom que obra una vegada a la 

setmana. En canvi la marca de banyadors únicament fa arribar els seus productes 

a través de la xarxa. Es demostra com la comunicació de moda ha patit canvis 

importants i com donar-se a conèixer a través de les Xarxes Socials funciona.  

 

2. Importància d’Instagram   

Les Xarxes Socials han transformat diversos sectors però és evident que la 

plataforma digital que més canvis ha generat és Instagram. A partir de les 

diverses investigacions realitzades, ha quedat demostrat com Instagram s’ha 

convertit en una plataforma vital per les marques. Segons Vázquez, la seva 

importància es deu al fet que la plataforma permet donar visibilitat a les 

persones i a les marques. A més, és gratuïta i comporta poder arribar a molta 

gent si es sap gestionar correctament i a la mateixa vegada és entreteniment pels 

usuaris.  

 

Les tres marques analitzades ho exemplifiquen però el cas més clar és el de 

Maria Pascual. Es va iniciar a Instagram poc desprès de la creació de la marca i 

la seva activitat en la plataforma era elevada. La constant publicació de 

fotografies li va permetre arribar a un públic molt ampli i fora de l’estat 

espanyol. Els gràfics ho demostren ja que el fet de pujar tantes fotografies en el 

seu perfil provocava que el número de likes també augmentés. Tant ZeGarcía 

com Agüita Swimwear també es presenten actives en la plataforma però no 

arriben al mateix nivell que la tenda de joies. Tot i que ZeGarcía i Maria Pascual 

disposin d’un establiment respectivament, la seva forma de comunicar-se és 

bàsicament a través de la xarxa, ja sigui per la pàgina web o per les Xarxes 

Socials i per tant es demostra com Instagram és la seva principal forma de 

comunicació. Les tres empreses es donen a conèixer a través d’aquesta 

plataforma i informen de les noves col·leccions o esdeveniments. Instagram 

permet a les marques emergents – i veteranes- a arribar a un públic que de ben 

segur hauria estat inaccessible sense la plataforma.  
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Queda demostrat que Instagram ha influït totalment en el món de la moda. Isabel 

Martínez, publicista barcelonina, s’ha convertit en una de les usuàries 

espanyoles més seguides a Instagram. La propietària del blog Trensgram 

explica: “Instagram ja disposa de més de 700 milions d’usuaris i és la Xarxa 

Social que major vinculació emocional té. Aquestes són dues raons potents per a 

que les marques de moda estiguin en aquesta plataforma. A més, se li ha de 

sumar que els dos grans mercats del luxe, Rússia i Emirats Àrabs, són els països 

amb més usuaris que s’estan unint a la plataforma i per tant no és d’estranyar 

que les grans marques estiguin presents en la xarxa”
122

. En aquest estudi només 

s’han investigat tres firmes locals, les quals es trobarien en la categoria de low 

cost. Amb aquest tipus de marques s’ha comprovat com la plataforma és de vital 

importància per a aquestes, però es confirma com les grans empreses de moda 

també han sucumbit al poder d’Instagram.  

 

Però per què agrada tant Instagram? Aquesta Xarxa Social ha canviat  la nostra 

manera de percebre la moda. Martínez respon que “la plataforma ha fet la moda 

més humana i a la vegada ens ha ensenyat la cara més desconeguda i privada. La 

moda ven un somni que per la majoria és inaccessible i tenir la sensació de 

tocar-la enganxa”.  Instagram ofereix un ampli ventall de possibilitats tant per 

les marques més clàssiques i amb renom com per les més emergents. Permet 

projectar-se davant del món i accedir a mercats que sense la Xarxa Social seria 

gairebé impossible.  

 

La plataforma també permet seguir un conjunt d’estratègies per donar a conèixer 

la marca. A part de col·laborar amb Influencers (abordat en el següent punt), 

s’ha comprovat com les pròpies marques poden oferir sortejos o promocions 

com és el cas de Maria Pascual. Al llarg dels cinc mesos d’anàlisi, l’empresa de 

joies ha realitzat dos concursos en que les condicions eren etiquetar a dues 

amigues i seguir a la marca. Pascual també ha demostrat optar per fer un 

descompte del 20% en que la duració era només d’un dia. Aquests tipus 

d’estratègies afavoreixen a la firma ja que s’aconsegueixen seguidors i les 
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promocions que duren poques hores inciten als usuaris a comprar amb més 

facilitat. 

 

  

3. Col·laboracions amb Instagramers  

Desprès d’haver estudiat diversos casos, es comprova com les tres marques 

disposen de col·laboracions amb Influencers, tot i que en diversos nivells. Tal i 

com s’ha comentat anteriorment, les tres firmes es troben categoritzades com a 

low cost. Vázquez comenta que aquest tipus de col·laboracions són típiques de 

les empreses de moda més petites però es comprova com no és cert. Dsquared2, 

Moschino, Tommy Hilfiger o Dolce&Gabbana són algunes de les grans marques 

que col·laboren amb aquestes noies, convidant-les a les Setmanes de la Moda , a 

esdeveniments, festes i fins i tot fent-les desfilar com a models en les seves 

passarel·les. El que sí que es pot afirmar és que per les empreses de renom 

potser no són tant essencials com per les emergents ja són marques clàssiques 

que estan molt assentades en la societat des de fa anys i que ja són mundialment 

conegudes. 

 

La Instagramer Aretha Fusté (@arethalagalleta), apunta que l’objectiu de les 

marques no és aconseguir seguidors sinó donar a conèixer els seus productes
123

. 

Els dos conceptes van lligats ja que a partir de l’anàlisi anterior ha quedat 

comprovat com els followers augmentaven a mesura que la marca es feia més 

coneguda. El paper que desenvolupen les Influencers és certament mostrar un 

producte a la seva audiència i que la firma es faci visible en el mercat. Queda 

constatat que la influència que aquestes exerceixen és elevada i es pot demostrar 

amb les dades de l’anàlisi, on es comprova com els número de seguidors 

s’incrementa cada vegada que apareix la figura d’una Influencer.  

 

Pel que fa als números de la investigació, el fet de col·laborar amb Instagramers 

ha donat diversos resultats en cada marca. En el cas d’Agüita Swimwear, 

aquesta marca treballa principalment amb una Influencer però es la Instagramer 

més cotitzada a nivell espanyol i per tant el ressò que aconsegueix és elevat ja 
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que Dulceida té 1.8 milions de seguidors. ZeGarcía i Maria Pascual també 

col·laboren amb Aida Domènech però la diferència és que aquestes dos treballen 

amb més noies. Per tant, realitzant una comparativa, la marca de banyadors 

aconsegueix projectar-se adequadament però no es posiciona al mateix nivell 

que les altres dues firmes. Així doncs, es podria afirmar que quantes més 

col·laboracions es facin amb Instagramers, més visualització tindrà la marca.  

 

La importància que exerceixen les Influencers en els perfils de les marques 

també es comprova en el número de likes que aconsegueixen les seves 

fotografies. S’ha evidenciat com les publicacions on apareixien elles destaquen 

per sobre de la resta i el nombre de likes acumulats és realment dispar.  

 

Es fa evident com en aquestes tres marques les col·laboracions amb aquestes 

noies són essencials. Tot i que en el perfil de Maria Pascual és més difícil 

reconèixer les Instagramers per la tipologia de fotografies, s’ha de comentar que 

apareixen igualment i força sovint. És cert que realitza diverses estratègies per 

vendre més –sortejos i promocions- però s’ha proclamat com la “Joiera de les 

blogueres” i per tant es demostra com la relació que té amb elles és destacable.   

El mateix fet succeeix amb ZeGarcía, el qual exposava la importància d’aquestes 

noies en l’àmbit de la moda.  

 

Les Influencers augmenten els seguidors de la marca, exposen els productes a un 

número d’usuaris molt alt i generen una gran influencia.  

 

4. Donar-se a conèixer sense Instagramers  

Al llarg de la investigació s’ha comprovat com les Influencers són un factor clau 

per les empreses de moda i la majoria d’elles tenen els ulls posats en aquestes 

noies. Tot i així, ha hagut un cas que va optar per dur a terme una altra estratègia 

de comunicació i s’ha cregut important esmentar-ho en l’apartat de conclusions 

ja que aquesta empresa va col·laborar amb Instagramers però no els hi va 

funcionar. És el cas de la marca de sabates espanyola Pompeii, impulsada per 

quatre nois de vint anys que en menys de dos anys han acumulat dos milions 

d’euros. Evidentment, la seva tàctica consistia en promocionar-se a través 

d’Instagram, però creant expectativa en la plataforma mostrant la col·lecció a 
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poc a poc. Van anunciar que els seus productes només podrien ser comprats 

durant tres dies en una pop up i es van esgotar en dos124. En comparació amb les 

tres marques low cost estudiades en aquest treball, Pompeii, que es troba en la 

mateixa categoria, no treballa amb Influencers perquè cap els ha donat grans 

beneficis. “És un sector que s’està professionalitzant però molt poques són 

professionals que poden informar-te sobre què pots esperar d’elles
125

”, comenta 

Garrastazu, cofundador de la marca.   

 

Per tant, a partir del treball realitzat es conclou que el paper de les Instagramers 

és vital o si més no, de gran ajuda per les marques actuals, però també hi ha 

excepcions que prescindeixen d’elles i aconsegueixen donar a conèixer els seus 

productes. Però el que sí és evident, és l’important paper que juga Instagram en 

el sector de la moda.  

 

Amb aquest treball es pretenia conèixer una mica més al món de la moda i descobrir 

com les Xarxes Socials havien influït en ella, sobretot Instagram. Tant la indústria de la 

moda com el sector de la comunicació digital són molt amplis i per tant es podrien 

realitzar estudis molt més detallats ja que aquesta investigació és a petita escala.  

Amb aquest apropament a les dues indústries, es pot concloure que les Xarxes Socials 

han canviat molts sectors, en aquest cas el de la moda, i s’han convertit en un aspecte 

primordial del panorama actual. Com a síntesi, s’afirma que Instagram s’ha convertit en 

una eina de vital importància per les noves marques però les que porten anys en la 

indústria també en fan gran ús. Ens atreviríem a dir que segons el tipus d’empresa es pot 

prescindir d’Influencers i utilitzar un altre tipus d’estratègies de comunicació, però el 

que sembla realment imprescindible és tenir un compte a la plataforma Instagram.  
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Font: Agüita Swimwear Instagram 

 

 

Entrevistes  

a. Entrevista a Aretha Fusté Jiménez, Influencer catalana  

Anteriorment treballaves a BeAgency, on treballes ara? 

- Actualment treballo amb la meva marca personal @arethalagalleta encara que 

segueixo col·laborant amb la meva antiga agència com a "freelance" des de casa. 

 

Com vas conèixer la marca María Pascual? Es van posar en contacte ells primer o 

simplement la vas descobrir? 

- Em va escriure fa molts anys quan va començar i em va semblar tan mona i 

amable que vaig voler col·laborar amb ella des del primer moment. 
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Has de publicar una fotografia de la marca "x" vegades al mes o realment les 

publiques quan vols? 

- Depèn de la marca i el contracte. 

 

Com funciona, es rep un benefici econòmic? 

- Depèn com he dit abans del contracte, és a dir, gairebé sempre rebem un benefici 

econòmic ja que aquest és el nostre treball, però hi ha vegades que et ve de gust 

col·laborar amb alguna marca amb la qual no rebràs cap benefici econòmic. 

 

Quan les marques es posen en contacte amb tu, de què depèn que decideixis 

treballar amb ells o no? 

- Si m'identifico amb la marca i crec que el meu públic també ho farà col·laboro, 

sinó no. 

 

Com creus que influeixes per a la marca en publicar fotografies on les etiquetes? 

Creus que el nombre de seguidors augmenta en gran quantitat? 

- L'objectiu de la marca no és créixer en seguidors sinó donar a conèixer els seus 

productes. 

 

Segons la teva opinió, com creus que les marques es comunicarien si no tinguessin 

Instagram? 

- Com ho han fet fins ara. Posant anuncis a la televisió, revistes, fent campanyes, 

etc. 

 

Creus que Instagram és essencial per a les marques de moda? Per què? 

- Crec que avui en dia per a qualsevol empresa és essencial actualitzar els seus 

RRSS perquè la gent passa més hores davant les RRSS que davant de la 

televisió. 

 

b. Entrevista a Andrea Vázquez Creus, periodista 

Per què és important Instagram actualment? 

- Perquè és una plataforma social que permet donar visibilitat a les persones / 

marques. És gratuïta (tret que es vulgui invertir publicitat) i pots arribar a molta 
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gent si saps gestionar-lo. En alguns casos, aquesta visibilitat es tradueix en 

vendes. Alhora és un entreteniment per als usuaris. 

 

Creus que Instagram és la plataforma més important per a les empreses de moda? 

Per què? 

- No crec que sigui la més important. Per a algunes empreses pot ser que sí però 

per a altres no. Crec que a qui els funciona millor és a les empreses low cost. El 

públic d'IG és jove i el seu nivell adquisitiu és baix. 

 

Creus que la comunicació de la moda està canviant? 

- Clarament sí. Només en veure, per exemple, que pots comprar peces de roba que 

s'estan veient en aquest moment en les desfilades ... Les xarxes socials ho han 

canviat tot. Vivim en el món de la immediatesa, és a dir, ho veig, ho vull. I si no 

ho tinc en aquest moment, m'oblido i ja compraré una altra cosa. 

 

Creus que les Influencers són de vital importància per a les marques? Creus que hi 

ha una gran diferència per a la marca, entre utilitzar Influencers o no col·laborar-

hi? 

- No crec que siguin de vital importància. Una influencer et pot donar visibilitat, 

però si la teva roba no agrada o no arriba al teu target ... no vendràs. Et gastaràs 

uns diners en una influencer que pot ser que no recuperis. També et pot passar 

amb la publicitat convencional, en televisió, premsa ... El fet és que les 

influencers solen ser més barates i per això les marques aposten més per elles. El 

problema és que aquests personatges fan publicitat de massa coses (i a més no 

deixen clar que és publi) i en moltes ocasions són productes o serveis similars. 

Això pot confondre als seus seguidors i qüestionar fins a quin punt el que 

aconsella aquesta influencer és real, si ella ho fa servir i li agrada o si parla 

d'això només perquè li han pagat i només se l'ha posat per a la foto. 

 

Avui dia, és imprescindible per a una marca tenir un perfil en aquesta plataforma? 

- Crec que avui en dia és imprescindible estar a internet i a les xarxes socials, però 

has d'estudiar a quines xarxes socials et va a anar millor estar, tenint en compte 

el teu target i els teus objectius. Una marca low cost tipus Zara, Mango o 

qualsevol amb preus baixos / mitjans, sí que crec que ha de tenir un compte a 
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IG. Per exemple, un altre tipus de marques potser troba el seu públic a Facebook 

i per tant és més beneficiosa aquesta plataforma. Sempre ha d'haver un estudi 

previ abans d'obrir un compte en una xarxa social. Quan s'obre, cal establir una 

estratègia que vagi d'acord amb la teva imatge de marca. I crec que la figura de 

la influencer és important per ajudar a crear imatge, sempre que sàpiga de què 

parla i representi molt bé a la marca . Sinó, no servirà. 

 

Podria considerar-se Instagram com un canal de venda? 

- Jo diria que no. Primer perquè des d’IG no es pot vendre res, sempre és a través 

d'altres plataformes: mail, Facebook, botiga en línia ... Però és difícil que la gent 

marxi  d'Instagram per comprar i, si se'n va, que acabi el procés de compra. Tot i 

així no vol dir que no es vengui, sé casos de marques que venen. Però per 

norma, no ho considero un canal de venda sino que és més crear imatge i donar 

visibilitat. 

 

Com poden comunicar les empreses de moda a través d'Instagram sense utilitzar 

Influencers? Quines altres estratègies creus que poden dur a terme? 

- A través de campanyes i accions originals. 

 

c. Entrevista a Isabel Martínez, autora de Trendstagram 

 

Com d’important és Instagram pel món de la moda?  

- Actualment, aquesta xarxa social ha canviat la nostra manera de veure o 

percebre una desfilada. Instagram ens ha ensenyat la cara desconeguda de la 

moda. Fa poc llegia que Eva Chen, responsable de l'àrea de moda d'Instagram, 

comentava que l'app ha fet més humana la moda i l'ha democratitzat. Estic 

d'acord. Ara veiem aquest costat humà (i de vegades grotesc) de la indústria. 

Potser l'ha fet tan accessible que ha perdut cert misteri. Avui dia l'espectacle de 

la moda s'ha menjat a la moda. A mi no m'interessa veure els selfies dels 

directors creatius de les grans firmes ni a editores de moda sent les protagonistes 

dels front row. Les grans firmes es venen a la febre dels followers i algunes no 

pensen que no estan construint marca sinó audiència, dues coses que no són el 

mateix. Bàsicament Instagram s'ha convertit a models, editors, dissenyadors, 
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fotògrafs i clients en un mitjà en si mateixos. No només Instagram, també altres 

apps com Periscope o snapchat. 

El sistema de comunicació està canviant a una velocitat brutal. Quan llegeixo 

que els periodistes esportius s'enfaden perquè la gent prefereix veure els 

comentaris de Piqué a Periscope o llegir-los a twitter entenc que pugui ser difícil 

acceptar que ara els protagonistes de la notícia també poden ser el mitjà i el 

missatge. La tecnologia està alterant la forma de percebre la moda: una desfilada 

de Balenciaga es puc veure des d'una app que permet la immersió 360 en 

streaming, la desfilada de Dior Couture al Japó es va transmetre per Periscope ... 

Curiosament, algunes cases d'alta costura estan tornant a plantejar desfilades 

petites, exclusives només per a uns pocs privilegiats.  

 

Hi ha marques que estan realitzant bones estratègies dins d'Instagram?  

- No es pot generalitzar sobre les estratègies de les marques en IG. N'hi ha que no 

tenen cap, n'hi ha que senzillament utilitzen Instagram Paid per penjar anuncis i 

n'hi ha que han entès el medi i l'han jugat a favor seu.  

Em segueix cridant l'atenció que marques de moda amb una sòlida comunicació 

en altres canals, usin Instagram com ho faria un nen de 12 anys. Qui utilitza bé 

Instagram és qui coneix el seu potencial. Burberry, entén molt bé el món digital, 

per això no és estrany que Apple fitxés a Angela Ahrendts, la CEO de la marca. 

D'una altra manera, Gucci i les seves col·laboracions amb instagramers / artistes 

segueixen generant adeptes. S'han revelat com curators de cool a Instagram, 

identifiquen i col·laboren amb gent interessant que s'expressa artísticament a 

instagram. L'última col·laboració de la marca amb Coco Capitan és un exemple. 

La més reeixida és Nike. És molt significatiu que sigui una marca que fa servir 

tan bé la comunicació a tots els nivells. Adidas, Louis Vuitton, Gucci, Topshop, 

Michael Kors, Vans o Vogue estan entre les més populars. 

  

 Creus que aquesta xarxa social ha influït en la indústria de la moda?  

- Absolutament. Però té lògica. La moda és un negoci. Més de 500 milions de 

persones i el fet de ser la xarxa social que major vinculació emocional té són 

raons potents perquè les marques de moda estiguin allà. Si sumem que dos grans 

mercats del luxe, Rússia i Emirats Àrabs, són els països amb més usuaris que 

s'estan unint a Instagram no és d'estranyar que això atrapi a les grans marques. 
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Per una altra banda, el "selfie" dels Oscars explica molt bé una altra de les raons 

del seu èxit; la gent volia veure la seva cara més privada. La moda ven un somni 

per a la majoria inaccessible i tenir la sensació de poder tocar-enganxa. 
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