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CAPÍTOL 1. INTRODUCCIÓ A L’OBJECTE D’ESTUDI 

 

1.1 Introducció  

 

El concepte de marca existeix des de l’Edat Medieval, edat on va néixer per primer cop la 

necessitat de marcar els productes, o en aquell cas, als animals, per tal de diferenciar-los de 

la resta i crear la sensació de bé propi1.  

 

Actualment, la idea de marca està present en les nostres ments des que naixem, ja que tot 

el que existeix, i es comercialitza, necessita ser relacionat amb un nom, amb uns valors, 

amb unes creences o perquè no, amb un tipus de societat o estil de vida definit.  

 

Així doncs, el concepte de marca es pot explicar de manera més teòrica, però tots els 

individus en tenim una lleugera idea sobre la seva concepció. No obstant això, han aparegut 

diferents tipologies de “marca”, ja que no només ho son considerades les grans empreses 

que desenvolupen serveis o productes. Una marca actualment, pot ser comercial o 

també personal2. Així doncs, s’introdueix el concepte de marca personal en la nostra 

societat, concepte poc definit i concebut, ja que és bastant recent i actual.  

 

La ideació del concepte de marca personal, recau en el moment que es va posar en 

dubte que fossin els productes, els únics béns que es poguessin comercialitzar. Una 

persona, amb una actitud, uns coneixements i amb l’oportunitat d’oferir uns serveis valuosos 

que cobreixen una necessitat, podria ser també valorada com un producte comercialitzable. 

És aquí on es neix el terme de personal branding, protagonista d’aquest treball. 

 

El concepte tracta la idea que tots els individus d’aquesta societat som diferents; pensem, 

parlem, actuem i ens relacionem diferent. Així doncs, cada un de nosaltres pot contribuir de 

manera personal i única a cobrir les necessitats que actualment existeixen. El personal 

branding recau en saber trobar quin és aquest valor que ens diferencia més de la resta. 

 

El fet de no ser tots iguals, acaba també portant a la conclusió que cada persona 

desenvoluparà l’activitat que més bé se li doni en un àmbit concret, i que aquest 

                                                
1
 Peters, T., (1997).”The brand Called You”, de Fast Company. [Consulta: 9/03/2017] Disponible a: 

http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html 
 
2
Lagos, R., (2016). “La era digital y nuestro siglo XXI”, de Clarín. [Consulta: 12/03/2017] Disponible a:  

https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-internet_de_las_cosas-
filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html  
 

http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html
https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-internet_de_las_cosas-filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html
https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-internet_de_las_cosas-filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html
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canviarà depenent del cas. Així doncs, sorgeixen qüestions com les següents: si cada 

persona és diferent, i pot cobrir unes necessitats diferents, es podran separar les diferents 

marques personals segons els àmbits d’actuació? La creació, el posicionament i la manera 

de fer-se conèixer, serà la mateixa en tots els àmbits? Quines eines són les que funcionen 

més bé en cada cas? Aquestes són algunes de les preguntes que s’han plantejat i que es 

pretenen resoldre amb l’elaboració d’aquest treball.  

 

1.2 Estructura del treball i objecte d’estudi  

 

Aquest es diferencia en dues parts principals: la teòrica i la pràctica.  

 

En la part teòrica, es pretén definir de manera clara el concepte de marca personal i 

diferenciar-lo de les altres tipologies de marques que s’utilitzen en l’actualitat; no és el 

mateix crear un naming concret per una marca o producte i atribuir-hi les característiques i 

els valors que es desitgin, que utilitzar directament una persona amb un nom propi i una 

experiència personal. 

 

Un cop coneguda bé la definició, el concepte i en quins casos es pot atribuir, un dels altres 

objectius del treball és conèixer quins passos s'han de seguir o com es pot arribar a 

crear aquesta marca. Es tracta de nomenar tots els passos i requisits que s’han de tenir en 

compte per identificar i crear una marca personal, des de l’anonimat. 

 

Així doncs, es nomenen un seguit de qüestions necessàries per entendre bé el concepte i 

aconseguir un bon posicionament de personal branding. Com que els conceptes són 

bastant coneguts i tractats dins de l’àmbit publicitari, s’ha intentat abordar-los des d’una 

perspectiva diferent, no centrant-se tant amb la definició d’aquests sinó com poden 

desenvolupar-se i tractar-se de manera més pràctica i amb exemples, durant el procés 

de creació de la marca. L’apartat teòric es tanca amb la menció de diferents eines digitals 

que es poden utilitzar per a la creació i gestió de la marca en el món online.  

 

Pel que fa a la part pràctica, s’ha volgut estudiar nou exemples de marques personals que 

pertanyen a diferents àmbits, totes pioneres en el seu sector, i analitzar com aquestes s’han 

creat i s’han comunicat amb el seu públic a través de les xarxes socials. Els àmbits escollits 

han estat tres: Influencers de les xarxes socials (diferenciant Youtubers, Instagramers i 

Bloggers), Gastronòmic i Arquitectònic.  
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En tot moment s’han relacionat les creacions d’aquestes marques amb les xarxes socials, ja 

que és una bona manera de quantificar i comparar quin tipus de contingut i feedback reben 

les marques en cada cas. Els exemples estudiats serviran com a mostra d’extrapolació 

per conformar unes pautes concretes d’actuació en cada un dels àmbits. 

   

S’han escollit també les xarxes socials com a eina per realitzar aquest estudi, ja que tenen 

un gran poder d’influència en l’actualitat. A partir d’aquestes han sorgit noves maneres de 

comunicació publicitària i són gairebé imprescindibles en la gestió de les marques, tant 

comercials com personals. 

 

El fet de centrar l’estudi en les xarxes socials i la comunicació que es transmet a través 

d’aquestes, pot acabar ajudant a detectar quines marques hi tenen menys presència, 

indicant doncs, que aquestes es comunica a través d’una altra via. Així doncs, és una 

manera de descobrir també el canal comunicatiu i protagonista en cada àmbit. 

L’absència d’informació en les xarxes socials, també ajuda a arribar a noves conclusions.  

 

1.3 Objectius de la investigació 

 

L’elaboració d’aquest treball es fa amb la idea de poder contrastar una sèrie d’objectius que 

s’han plantejat a l’inici de la investigació. Aquests objectius són de diferents tipus: generals 

i específics.  

 

Pel que fa als objectius generals: 

 

1. Definir el concepte de personal branding i analitzar com aquest utilitza les xarxes 

socials en els diferents àmbits 

 

Pel que als objectius específics: 

1. Enumerar els passos que s’han de seguir per a la creació d’una marca personal 

 

2. Identificar com les marques personals es relacionen amb les xarxes socials 

 

3. Determinar les divergències que existeixen entre els diferents àmbits i el seu 

comportament en les xarxes socials 
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1.4 Justificació 

 

Els motius pels quals m’he decantat a realitzar el present estudi són varis: 

 

Primer de tot, l’interès. El concepte de marca personal sempre m’ha interessat. El fet que 

cada un de nosaltres pugui crear la seva pròpia marca personal, ressaltant i destacant les 

seves habilitats, aportant i cobrint necessitats, sempre m’ha cridat l’atenció. Com es 

gestiona aquest procés i quines pautes s’han de seguir per poder tirar endavant aquesta 

gestió, són idees que considero molt interessants i fins i tot útils de cara a un futur pròxim.  

 

Un dels altres motius ha estat l’actualitat i la importància que té aquest tema en el 

nostre entorn i les nostres vides. Estem davant d’una societat on cada vegada més 

s’intenta aportar de manera individual, uns certs valors i comercialitzar-los, però tot i així, 

continua sent un concepte bastant confús. Volia entendre i estudiar fins a quins límits 

arribava la seva definició i intentar explicar de manera clara i concisa, als futurs lectors del 

treball, de què tracta aquesta concepció.  

 

Finalment, trobava interessant comparar i conèixer si aquest procés es repetia en els casos 

d’èxit, i poder demostrar empíricament la teoria explicada. Endinsar-me en el món del 

personal branding i extreure les meves pròpies conclusions i línies d’estudi, basant-me en el 

comportament d’aquests en les xarxes socials, un dels suports i de les eines que més 

s’utilitza actualment i en pur auge.  
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CAPÍTOL 2. CONCEPTE DE MARCA I PERSONAL BRANDING 

 

2.1. Concepte de marca 

 

El concepte “marca” és un dels més freqüents dins del món de la Publicitat i les Relacions 

Públiques, i és que, tot producte que apareix en el mercat ha de tenir una marca, una 

distinció davant la resta dels competidors que els faci únics.  

 

Si s’analitzen els orígens d’aquest concepte, s’observa que la paraula prové del terme 

anglès “brand”, i s’utilitzava en un passat com a recurs per fer marques amb foc als 

diferents ramats i així poder diferenciar-los de la resta3. D’aquesta manera es podien 

identificar amb facilitat d’on provenien els animals que es venien o es compraven i la qualitat 

d’aquests.  

Les definicions actuals que s’obtenen al cercar en terme “marca” són les següents: 

 

➢ “Marcar: (verbo) dejar una impresión inolvidable en la mente de alguien”.  

Concise Oxford Dictionary  

 

➢ “Marcar: Actuar sobre alguien o algo imponiéndole carácter o dejándole huella 

moral”. Diccionario de la Real Academia Española.  

 

Des de l’inici del terme fins avui en dia, el mercat ha anat evolucionant i canviant, però la 

necessitat de marcar i diferenciar un producte o un servei d’un altre de la competència a 

perdurat. És així com apareix el terme que coneixem avui en dia com a “marca 

comercial”, definit com a “una suma de valores que nos promete un determinado resultado, 

ya sea para un producto o para un servicio. La marca hace que, a nuestors ojos,dicho 

producto o servicio se diferencie de la competencia” (Arqués Neus, 2012: 20). 

 

Una altra podria ser “Una marca es una combinción de atributos, transmitidos mediante un 

nombre o un símbolo, que influye en el pensamiento de un público determinado y crea valor. 

Para dicho público, el valor de la marca se encuentra con la promesa que el producto o 

servicio ofrece”4.  

 

                                                
3
 Grimaldi, V., (2003).”What is Branding?, de Brandchannel”. [ Consulta: 10/02/2017]. Disponible a: 

http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=183 
4
 Grimaldi, V., (2003).”What is Branding?, de Brandchannel”. [ Consulta: 15/03/2017]. Disponible a: 

http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=183 

http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=183
http://www.brandchannel.com/features_effect.asp?pf_id=183
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Andrés Pérez també cita en el seu llibre titulat “Marca Personal” altres exemples de 

definicions del que entenem avui en dia del concepte Marca: 

 

➢ Nom o símbol utilitzat per identificar productes o serveis dels fabricants per 

diferenciar-los d’altres béns o competidores. 

➢ Una manera d’identificar i associar un producte o servei a un compromís de 

satisfacció i qualitat. 

➢ Un conjunt de característiques o qualitats, associades a un símbol o nom de marca 

que incrementa o redueix el valor a un producte o servei. 

➢ És un conjunt de percepcions en la ment del consumidor 

➢ És una promesa de valor 

➢ És una connexió emocional entre nosaltres i el nostre entorn 

➢ És l’expressió de què alguna cosa és única 

 

Amb aquests exemples es pot veure que no hi ha una única definició clara i concisa 

sobre aquest concepte; totes coincideixen que es tracta d’una manera de diferenciar el 

producte o el servei que s’ofereix, atribuint-li una sèrie de valors i vinculant-los amb la ment i 

les percepcions dels consumidors. 

 

2.2. Tipologies de marca 

 

Dins el concepte de marca podem distingir diferents tipologies, aquestes vénen marcades 

pel tipus de marques del qual es fa referència. Depenen de la marca i de la creació 

d’aquesta, es classificarà dins d’una tipologia o d’una altra. (Arqués Neus, 2012: 25). 

 

Aquestes tipologies són: 

 

 Marca producte:  béns físics 

 Marca corporativa 

 Marca servei 

 Marca botiga (distribuïdor) 

 Marca organització 

 Marca esdeveniment 

 Marca destí: marca d’un país o d’una ciutat 

 Marca causa 

 Marca personal 
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 Online 

 Ingredient 

 Programa  

 

D’aquesta classificació, es treballarà i es desenvoluparà a continuació la de Marca 

Personal, dit d’una altra manera, el personal branding.  

 

2.3 Concepte personal branding 

 

“Las personas como las ciudades, como las marcas, son mucho más que el pedazo de 

tierra o el territorio que ocupan. Las persones, como las ciudades, como las marcas, no 

pertenecen a un único país, ni a un solo continente, ni siquiera a quienes las gobierna, sino 

a aquellos que habitan en elles. Las persones, como las ciudades, como las marcas, se  

pueden y se deben construir pensando mucho más allá de la mera supervivencia: se trata 

de transformarse y, sobre todo, de trascenderse. Cada uno de nosotros se ha convertido en 

un conjunto de nodos descentralizados e interconectados por los que discurre todo tipo de 

actividades, experiencias, sinapsis, conflictos, esperanzas y miedos. Y lo mejor que 

podemos hacer por nuestro presente y nuestro futuro es crear las infraestructuras 

necesarias para que todas elles puedan desarrollarse en plenitud y con la mínima fricción 

(...) Eres lo que haces. Eres lo que dices que haces. Pero también eres lo que recuerdan de 

ti. Y sobre todo, eres lo que esa gente siente cuando lo recuerd” (Mejide Risto, 2014: 23). 

 

Amb aquesta citació de Risto Mejide es comença a intuir el que significa el concepte de 

personal branding. Els experts diferencien i defineixen de diferents maneres el terme 

de personal branding. 

 

Aquest concepte va estar mencionat per primer cop l’any 1997, per l’expert en màrqueting 

Tom Peters5, en un article anomenat “The Brand Called You”6. En aquest article l’autor 

explica que tots som propietaris d’una empresa anomenada YO S.L i que en mig d’un 

entorn laboral canviant, els treballadors s’han de reconstruir i aportar valor propi i 

sobretot personal. Ho enfoca no com una tria, sinó com a una opció de supervivència 

laboral necessària per continuar formant part de les empreses. Proposa que cada individu 

                                                
5
 Tom Peters: Gurú del Management dels negocis des dels anys 70 fins avui en dia, va saltar a la 

fama desprès de la publicació del llibre “In Search of Excellence” l’any 1982, un llibre que incitava als 
dirigents a enfocar els negocis d’una manera totalment diferent. 
 
6
Peters, T., (1997).”The brand Called You”, de Fast Company”, de Fast Company  [Consulta: 

9/03/2017] Disponible a: http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html 

http://www.fastcompany.com/magazine/10/brandyou.html
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es converteixi en el seu director general i proposi una proposta de valor únic i insubstituïble 

per qualsevol màquina o objecte tecnològic que en aquests darrers anys s’estan implantant 

en totes les cadenes i empreses. Cap treballador quedarà obsolet si pot articular una 

proposta individual de valor.  

 

Altres experts  defineixen el concepte de les següents maneres: 

 

➢ Peter Montoya: “Vuestra marca personal, es simplemente la idea clara, fuerte y 

positiva que viene inmediatamente a la mente de las personas que os conocen 

cuando piensan en usted.”  

 

➢ William Arruda: “La Marca Personal es la manera de clarificar y comunicar aquello 

que nos hace diferentes y especiales, y de emplear esas cualidades para guiar 

nuestra carrera o tomar nuestras decisiones estratégicas. Consiste en comunicar de 

modo claro la promesa de valor única que ofrecemos a nuestra empresa o nuestros 

clientes.”  

 

➢ Neus Arqués: “A l’aplicar un procés de marca personal, ens auto-analitzem com si 

fóssim el departament de màrqueting encarregat de promocionar-nos a nosaltres 

mateixos. El nostre èxit professional passa avui en dia, per entendre i desenvolupar 

la nostra marca personal com una cultura - la occidental- on l’individu és el centre. 

 

Tot i les nombroses definicions que es poden trobar sobre el concepte de marca personal, o 

personal branding, continua essent un terme actual i poc conegut per persones que no 

són expertes en aquest camp. Una de les proves d’aquest fet és que si es busca el terme 

“marca personal” al diccionari de la Real Academia Española (RAE), s’observa que aquest 

encara no ha estat introduït com a nova paraula dins del diccionari.  

 

Una vegada definits els dos termes, veiem que aquests tenen característiques en comú. 

El fet que parlem d’una marca, tan si és d’un producte o d’una persona, s’està parlant 

d’arribar a un mateix objectiu; ocupar un lloc en la ment dels consumidors, posicionar-

se en la seva memòria de la millor manera possible. El que es vol aconseguir és ser 

recordat, valorat, convertir-se en l’opció preferent i ser finalment elegit (Pérez Ortega, 2008: 

40). 

 

Així doncs, es pot sintetitzar dient que el que pretén el personal branding, és que sigui el 

mateix professional el que gestioni el seu propi treball com si fos un producte o un 
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servei; ja no es parla de la paraula “treballadors”, sinó de professionals que s’autogestionen 

i es posicionen com si fossin una pròpia empresa que ofereix alguna cosa de valor a una 

altra empresa, independentment del contracte que les vinculi. Així doncs, és aplicable 

sempre que s’estableixi una relació entre dos o més persones.  

 

No és una cosa que construïm, creem o dissenyem. És una cosa que un mateix 

descobreix, és un reflex de tot allò que som i que ens defineix de manera única i 

personal. El personal branding és l’encarregat de mostrar i descobrir aquells elements o 

atributs que ens fan ser desitjables davant dels altres, fiables i finalment, elegits (Pérez 

Ortega, 2008: 47). 

  

Peter Montoya, autor del llibre “The personal branding Phenomenon” ja mencionat 

anteriorment, afegeix que a més a més dels valors i de les qualitats que un mateix vol 

destacar, la marca personal que es crea està també relacionada amb la percepció que 

els altres tenen de tu, com et veuen i com et posicionen: “La marca propia te permite 

controlar cómo te perciben los demás… Les estás diciendo que existes y estás vivito y 

coleando, pero de una forma tan sutil y oportuna que lleguen a pensar que son ellos los que 

han desarrollado esa percepción por sí mismos… Una vez hecho esto de una forma 

adecuada, se convierte en algo irresistible…, de modo que cualquier posible resistencia se 

disipa por completo”. 

 

Així doncs, el concepte de marca personal no està únicament en mans del mateix l’usuari, 

que decideix destacar unes qualitats dins del mercat per diferenciar-se, sinó que també està 

creada per aquelles percepcions que els altres tenen sobre la marca. No és només una 

qüestió de posicionament, sinó també de percepcions externes al creador de la 

marca.   

 

2.4. Vinculació del personal brandig a les TIC 

 

Un cop definit el concepte de personal branding es pot veure que aquest està directament 

lligat a les noves tecnologies. Anteriorment, la creació de la marca personal anava 

destinada a aquelles persones més properes de l’entorn, ja que no es podia arribar a un 

altre públic. Si ens centrem en el segle XXI, podem veure que ha estat un dels segles més 

revolucionaris en el món de les tecnologies, amb més canvis i innovacions7. 

                                                
7
 Lagos, R., (2016). La era digital y nuestro siglo XXI. 07/02/2016, de Clarín. [Consulta: 12/03/2017] 

Disponible a:  https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-
internet_de_las_cosas-filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html  

https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-internet_de_las_cosas-filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html
https://www.clarin.com/opinion/nuevas_tecnologias-revolucion_digital-internet_de_las_cosas-filosofia_politica_0_r1klF96uvXl.html
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Així doncs, ja no es tracta només que et coneguin la gent de la teva comunitat de manera 

personal. Avui en dia, les tecnologies permeten arribar a un abast molt més gran de públic, 

comunicant-te i aconseguint clients arreu del món en un sol clic. És per aquest motiu, que 

molts autors relacionen la creació de la marca personal amb l’existència d’un perfil 

digital. Totes les marques han de tenir un lloc al món d’Internet on puguin ser trobades pels 

seus consumidors. Vivim en un món en el qual és gairebé imprescindible tenir presència a 

les xarxes socials per comunicar-se amb la resta dels usuaris. 

 

Com indiquen dades de l’Observatori sobre l’ús de les xarxes socials en les pimes 

espanyoles corresponents l’any 2011 del sector8, les xarxes socials i el màrqueting 

online s’estan convertint en factors claus pel posicionament de les pimes i també 

dels comerços, destacant que un 49,8% de les pimes ja utilitzen les xarxes per fer negocis. 

En el sector del comerç aquest percentatge és del 44%. Aquest explica que l’ús de les 

xarxes en l’àmbit dels negocis ajuda a promocionar els productes, millorar les vies de 

difusió i de comunicació amb els clients i també en ampliar el coneixement del 

mercat. 

 

Afegeix també que els professionals del comerç, especialment en la gestió comercial, han 

de saber desenvolupar les noves competències vinculades amb el coneixement i l’ús de les 

noves aplicacions i xarxes socials per poder promocionar el seu punt de venda i 

comercialitzar els productes de manera més eficaç.  

 

És per aquests motius que, a l’hora d’elegir una marca personal, també s’ha de tenir en 

compte a quin públic et vols dirigir, o dit en altres paraules, quin és el públic que pot estar 

interessat en el valor que tu els hi pots aportar i a on es troba aquest públic a la 

xarxa. Aprendre a comunicar-se a través de la tecnologia és una de les coses primordials 

per a la creació de la maca. En els següents apartats s’explicarà com se seleccionen 

aquestes diferents xarxes i com es gestiona el perfil en cada cas9.  

 

 

 

                                                
8
 Estudi elaborat per la Fundación Banesto i amb la col·laboració del Ministerio de Industria, Turismo 

y Comercio. Octubre 2011. 
 
9
Barcelona Activa (2012). Posicionamento comercial a través de aplicaciones TIC y redes sociales, 

de Barcelona Treball. [Consulta: 05/03/2017] Disponible a: 
https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86798/1/13754.pdf  

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/bitstream/11703/86798/1/13754.pdf
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CAPÍTOL 3. PROCÉS DE CREACIÓ 

 

3.1 Model ADN creat per Andrés Pérez  

 

Segons Andrés Pérez, el desenvolupament del personal branding es fonamenta per una 

sèrie de components que s’han de valorar i tenir en compte. Aquest formen el que l’autor 

anomena el model ADN, format per diferents components. Els diferents components 

esmentats estan agrupats en 3 categories: els exteriors, els interiors i els descriptius. 

 

Els primers components són els exteriors: què (objectius, missió i visió), per què 

(motivació), estratègia (pla) i control (quadre de comandament). 

 

Una altra categoria de components són els interiors, formats pels elements (coneixements, 

habilitats, talent i hàbits), les emocions (valors, creences, consciència, responsabilitat i 

limitacions), les evidències (feedback i pilars), l’entorn (mercat, clients, competència i socis), 

i per últim, l’aparador ( mix personal, comunicació, imatge, altres eines). 

 

Per acabar hi ha la categoria dels components descriptius, format pel producte, la marca, 

el màrqueting, la descripció de qui parlem, d’on i com. 

 

Aquestes són les bases del model ADN que ha dissenyat Pérez per poder resumir i explicar 

de manera més entrenadora la creació d’aquest procés, on la A significa anàlisi, atributs i 

autenticitat, la D diferenciació i la N notorietat. 

 

El mateix autor plasma el model en un quadre com el següent: 

C. Estrategia 

B. Por qué  X. Producto Y. Marca Z. Marketing A. Qué 

1.Quién Elementos Emoción  

2.Dónde Estructura  Entorno 

3. Cómo  Evidencias Escaparate 

D. Control 

Figura 1. Taula d’Andrés Pérez Ortega. Font: gràfica. 
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Aquest model que ha creat Pérez Ortega, pretén allunyar-se dels models anglosaxons 

centrats en l’aplicació comercial de la marca personal i crear-ne un de nou més global i més 

humanitari. Tot i així l’autor conclou que les dues facetes poden conviure perfectament 

juntes, i que per tant, no treu en què un procés de creació hagi de ser o humanista o més 

comercial, sinó ambdues coses a la vegada.  

 

Es relaciona el concepte ADN amb el fet que és el que acaba diferenciant bàsicament la 

nostra marca personal, ja que és el que ens fa ser nosaltres i ningú més. La clau de la 

marca personal és ser insubstituïble, irreemplaçable, oferir aquells valors que no poden 

oferir els altres perquè són els teus propis.  

 

3.2 Desenvolupament i situació 

 

Quan es parla de marca personal s’ha de tenir clar que tu no ets el producte, el producte és 

el resultat del teu treball.  

 

Encara que es parli de marca personal, vinculada a una persona, aquesta no deixa d’oferir 

alguna cosa que interessa a la comunitat. S’ha de saber què s’ofereix, quina és la 

contribució que tu, com marca, fas a la societat, o bé al col·lectiu al qual t’estàs dirigint. Les 

persones valoraran la teva feina o el teu servei depenent de l’aportació que tu, com a 

persona, pots donar-los-hi. És per aquest motiu que un dels primers passos per la 

creació d’una marca personal és definir clarament qui ets, com ets, i quina és la teva 

aportació, el contingut que ofereixes, perquè la gent sàpiga i li interessa o no. (Pérez 

Ortega, 2008: 68). No fa falta que aquest producte sigui material, només és necessari que 

sigui desitjat per alguna altra persona i que sigui competitiu amb els que aporten les 

mateixes contribucions.  

 

Així doncs, per un bon posicionament, el primer que s’ha de saber són les qualitats bones i 

desitjades que es poden oferir, i aconseguir que destaquin entre la resta. Aquest concepte 

s’anomena Benefici Singular Percebut (BSP), que és bàsicament tot el que té un mateix i 

no tenen els de més, el que et fa ser especial i diferent.  

 

El concepte BSP també l’utilitzen les marques dels productes materials, i consisteix també a 

ser el primer, el millor en alguna cosa. S’ha de valorar quines qualitats es poden aportar i 

definir clarament cap quina línia es vol seguir: el més ràpid, el més car, el més nou, el més 

bonic, etc. S’ha de tenir una idea general de la situació en la qual l’individu es troba.  
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A continuació s’explicaran els apartats que s’han de seguir per tal de poder realitzar i 

completar el procés.  

 

3.3 Apartats del procés  

 

Per a la creació d’una marca personal és important valorar un seguit de passos i tenir un 

recull d’informació prèvia que ajudi a orientar i dirigir tot el procés de creació i 

posicionament. Per ordenar els passos s’han utilitzat diferents índexs d’autors per tal 

d’elaborar-ne un de final i complet. Es tracta d’una presentació de la informació tant teòrica 

com pràctica, ja que es que pugui servir de guia o manual per aquelles persones que 

vulguin crear la seva pròpia marca en un futur.  

 

L’estructura que se seguirà per nomenar el procés a seguir per a la creació d’una marca 

personal és el següent: 

A. Visió/Missió 

B. Atributs 

C. Competències 

D. Objectius 

E. Públic Objectiu 

F. Sector i Competència 

a. Mercat 

b. Client 

c. Competència 

G. Diferenciació 

H. Notorietat 

I. Estratègia: DAFO 

J. Identitat 

a. Diferenciació entre nom, logotip i lema 

K.  Reputació: El que la xarxa diu de tu 

a. Visibilitat 

b. Reputació Digital 

c. Egosurfing 

 

Aquests són els punts principals que s’han de tenir en compte en el procés de creació de la 

marca personal i seran definits i tractats a continuació.  
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3.3.1. La visió i la missió 

 

La visió: és la que ens porta a definir quin és el nostre espai professional. Respon a la 

pregunta “Què és el que de veritat m’importa?” “Si pogués canviar el món, què canviaria?” 

És externa a la persona, i vindria a ser l’essència d’allò que creus que pot arribar ser 

possible al món(Pérez Ortega, 2008: 73).  

 

La missió: és interna, i descriu la contribució que es vol fer per a millorar el món. És on 

s’estableixen els objectius que es volen assolir: com afrontaré la visió i què faré al respecte. 

Segons Ferré Trenazo, autor del llibre “Màrqueting Personal”, la missió és la que defineix 

les coordenades del rumb que la persona seguirà per arribar al seu destí. Definir la missió 

no és altra cosa que definir cap a on es vol anar, el desig de “fer les coses perdurables i 

amb sentit”. 

 

La visió i la missió formen part de l’etapa funcional del procés. Són dos conceptes que volen 

temps d’incubació i de reflexió, ja que les respostes que s’obtinguin són les que serviran 

d’ajuda a l’hora de decidir en què s’invertiran els recursos dels quals es disposen. En el cas 

de la marca personal, aquests recursos són el temps i la capacitat d’atenció. Per a saber 

com gestionar-los, s’utilitzen dos sentits de guia (Arqués Neus, 2012: 36): 

 

 

● “La visió defineix i és definida pels nostres valors, entesos com a categories 

subjectives que estructuraran la nostra visió del món i prioritzaran les nostres 

decisions. La visió proporciona la direcció”. Conté la Brand Essence de la marca, 

el concepte de comunicació. 

 

● “La missió està relacionada amb la fixació dels objectius, on es tindrà en compte el 

que es vol aconseguir, on es vol dedicar el temps del qual es disposa i l’atenció”. 

Conté el concepte estratègic de la marca, què es vol dir; és on s’hi troba també els 

conceptes de Big Idea, Creative concept, Look&Feel, Tone, Look i Claim.  

 

3.3.2 Atributs 

 

Si ens fixem en la definició del concepte “atribut” segons el “Diccionario de la Real 

Academia de la Lengua Española” trobem la següent definició: “Cada una de las cualidades 

o propiedades de un ser”. Aquest concepte inclou els nostres coneixements, habilitats i 

també actituds, per tant, són els que ens acaben diferenciant de la resta i els que ens fan 
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ser únics. És per aquest motiu que en el procés de creació de la marca personal els 

atributs passen a ser una part imprescindible, la seva definició i elecció en cada cas és 

el que acabarà definint qui ets i com et presentes.  

 

Escollir els atributs és un procés que serveix per decidir com vols ser percebut i també com 

vols comunicar la teva marca al mercat. Cal recordar que no totes les marques van dirigides 

a tots els públics, per tant, en l’elecció d’aquests s’han de triar els més representatius, 

aquells que realment defineixin a la persona, eliminant tots aquells més genèrics o que saps 

que poden cridar l’atenció, però que no són del tot adequats.   

 

Les marques personals més sòlides són aquelles que són més creïbles (Arqués Neus, 

2012: 45). Un exemple d’atributs podrien ser els que respon a la pregunta: “Sóc una 

persona....: solidària, compromesa, innovadora, ambiciosa, emprenedora, creativa, 

competitiva, etc.  

 

Els atributs també estan vinculats amb els valors que interessen a la persona, com podrien 

ser l’art, l’aventura, la família, el canvi, el coneixement, etc. És important cercar tots als 

conceptes al diccionari per saber-ne bé la definició i així, escollir d’una manera més 

conscient els atributs finals. Una altra manera eficaç per elegir-los també és preguntar als 

familiars o a persones del teu cercle més personal quins són els atributs que més et 

defineixen, i seleccionar o descartar a partir d’aquesta opinió.   

 

3.3.3 Competències 

 

Les competències són enteses com aquell conjunt de coneixements, habilitats, 

disposicions i conductes que posseeix una persona i que li permet la realització 

exitosa d’una activitat10. 

 

Totes les persones tenim una sèrie de competències que ens caracteritzen, i és important 

que durant el procés de creació de la marca s’identifiquin quines són les més rellevants; 

aquelles activitats o habilitats que posseïm i que ens poden servir per impulsar el 

desenvolupament personal o professional de cadascú. Alguna possible pregunta 

orientada a conèixer les competències personals de cadascú podria ser la identificació de 

les passions que un té, aquelles activitats que més agraden solen estar relacionades amb 

les competències que un posseeix més rellevants. 

                                                
10

 Rodríquez, N., “Qué son las competencias?”.  [Consulta: 14/03/2017] Disponible a: 
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/ootros/sel_efe/i.htm  

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/complab/doc/ootros/sel_efe/i.htm
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Quines són les activitats o hobbies que un prefereixes? Quina assignatura se’t donava millor 

a la universitat? Quins han estat els teus majors mèrits professionals? Amb la resposta 

sincera a aquestes preguntes i un anàlisi posterior es poden escollir les competències 

adequades per a cada creació de marca personal. Cal recordar que com més personal 

millor, ja que ningú pot ser tu i aquest és el teu poder principal. 

 

3.3.4 Objectius 

 

Els objectius són una de les parts més importants en la creació de la marca personal, ja que 

són les metes que realment han servit d’impuls per crear la marca i ha tirat el projecte 

endavant. A diferència de la missió i la visió, aquests són molt més concrets. (Pérez 

Ortega, 2008: 84). 

 

Què et proposes? On vols arribar? Quin són els objectius que vols cobrir amb la creació de 

la teva marca? Aquestes són les preguntes que es poden utilitzar per poder plantejar i 

identificar els objectius de manera més clara i directa. És important que tota marca tingui 

clars els quals vol arribar, ja que el fet de no tenir un rumb definit o unes prioritats clares al 

llarg de la història de la marca fa que els públics que la segueix perdi la confiança que té 

amb la marca: s’ha de definir el perfil i ha de quedar clar per a què s’està treballant...  

 

A l’hora de plantejar els objectius s’han de tenir en compte unes premisses per tal de 

definir-los i acotar-los de la millor manera possible11: 

 

-Els objectius que s’escullen han de ser motivadors, han de suposar un repte real per a la 

persona i han d’estar associats a una futura recompensa.  

 

-S’han de redactar amb positiu. Sempre s’està més disposat a fer una cosa quan es redacta 

de manera positiva que no negativa (bones sensacions). 

 

-Els objectius han de ser propis, de la persona de la qual s’està fent referència.  

 

-Han de ser dins de tot, objectius realistes (cadascú ha de conèixer les seves limitacions, 

tan físiques, intel·lectuals o econòmiques).  
                                                
11

 Barcelona Activa (2012). Posicionamento comercial a través de aplicaciones TIC y redes sociales, 
de Barcelona Treball. [Consulta: 05/03/2017] Disponible a: 
http://w27.bcn.cat/porta22/images/es/Barcelona_treball_Capsula_sectorial_comercio_noviembre2012
_es_tcm24-22799.pdf 

http://w27.bcn.cat/porta22/images/es/Barcelona_treball_Capsula_sectorial_comercio_noviembre2012_es_tcm24-22799.pdf
http://w27.bcn.cat/porta22/images/es/Barcelona_treball_Capsula_sectorial_comercio_noviembre2012_es_tcm24-22799.pdf
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-Els objectius establerts han de ser mesurables. Cada objectiu té la seva pròpia unitat de 

mesura i és aquesta la que indica quant falta per aconseguir realitzar l’objectiu escollit. 

Aquesta mesura pot ser en termes monetaris, referent al nombre de publicacions o 

contactes, etc.  

 

Plantejats els objectius, s’han de distingir en tres grups: els objectius a curt termini, a mig 

termini o a llarg termini. Dins d’aquests tres grups s’ordenaran segons la prioritat i la 

importància en forma de llistat.  

 

Una vegada s’han dut a terme els passos anteriors, toca aconseguir aquests objectius. 

Pérez Ortega cita alguns consells en el seu llibre de “Marca Personal” per tal de poder 

assolir-los. Aquests en són alguns: 

 

-Abans d’arribar a l’últim nivell de la piràmide de Maslow, s’han de cobrir les necessitats 

més bàsiques. 

 

-S’ha de saber dir no a aquells, projectes o persones que t’allunyin dels teus objectius. En 

tot moment valorar si el que estàs fent t’apropa o t’allunya d’aquests. 

 

-Centra’t en solucions més que en problemes, i en el que pots arribar a aconseguir i no en 

allò que no pots. 

 

-Comparteix el teu objectiu amb els altres: és important que et reuneixis amb altres 

persones que han aconseguit assolir un objectiu similar al teu, per tal de poder compartir 

idees i sensacions. Per altra banda, és important mantenir-se al marge d’aquelles opinions 

que et roben energia o no t’aporten positivitat.  

 

-Centra’t en aquells objectius que tenen a veure amb el “vull aconseguir” i no amb els 

relacionats amb “l’he d’aconseguir”. 

 

-Visualitza l’èxit. 

 

-No posis excuses: el personal branding es basa en la responsabilitat individual.  

 

-Identifica les teves motivacions: la motivació és l’energia que t’ajudarà a moure’t i a 

aconseguir les coses. Estableix objectius que estiguin alineats amb els teus valors, els teus 
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principis i les teves necessitats, ja que t’ajudaran en tot moment a alimentar la teva marca 

personal.  

 

-Estableix objectius que augmentis les teves fortaleses, i no aquells que es vinculin amb les 

teves debilitats.  

 

-No estableixis més de 3 objectius a la vegada: intenta trobar la manera de vincular diferents 

objectius de forma que aquests es complementin.  

 

-Investiga la manera que els altres han aconseguit assolir aquells objectius. 

 

-Mantén el teu pla d’acció durant almenys tres mesos: tot i que no hi ha un temps determinat 

per tal d’assolir els objectius, és important no ser impacient i rendir-se de seguida. Hi ha 

d’haver un marge de temps per tal que els objectius es puguin arribar a aconseguir, ja que 

molts d’aquests no aportaran resultats immediats.  

 

-S’ha de tenir clara els senyals que indiquen quan els objectius ja s’han assolit: assignar 

mecanismes de seguiment per a cada objectiu per tal de saber en tot moment si es va pel 

bon camí i tenir el control del procés.  

 

L’autor afegeix que els objectius personals són una de les claus del descobriment i el 

desenvolupament de la marca personal i remarca alguns consells que cal tenir en compte 

per tal d’assolir-los. 

 

3.3.5 Públic Objectiu 

 

El concepte públic objectiu és sinònim del terme target, i fa referència al públic al qual es vol 

arribar. Es pot definir com aquell conjunt de persones que tenen un conjunt de 

característiques comunes i amb certa homogeneïtat entre elles, les quals ens 

interessen i volem impactar.12 Aquest públic el formen aquelles persones que participen o 

poden arribar a participar de manera indirecta o directa en la realització dels objectius o que 

poden influir en les nostres decisions. Cal recordar que com s’ha explicat abans, que és 

absurd intentar arribar a tot el públic o cobrir totes les necessitats del mercat. És per aquest 

motiu que s’ha de seleccionar aquell segment que pot resultar interessat en la nostra marca 

                                                
12

 Seo Estudios (2012). “Definición del público Ojbetivo – 2ª parte del plan de marketing ongline”, de 

Seo Estudios. [Consulta: 05/04/2017] Disponible a: http://www.seoestudios.com/blog-marketing-

online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/ 

http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/
http://www.seoestudios.com/blog-marketing-online/2012/01/definicion-del-publico-objetivo-2-parte-del-plan-de-marketing-online/


 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[23] 
 

i les necessitats dels quals es poden arribar a cobrir amb el que s’ofereix com a marca 

personal.  

 

En definitiva, es tracta de connectar amb aquelles persones que poden participar en el 

nostre desenvolupament i acabar formant-ne part.  

 

Aquest públic objectiu seleccionat es pot agrupar utilitzant tres tipus de criteris diferents: 

 

 Criteri Sociodemogràfic: s’agrupen els individus en funció de les variables del 

sexe, l’edat, el lloc on viuen, el nivell d’estudis que tenen i la seva posició familiar 

(avi, pare, fill, etc.) 

 Criteri Socioeconòmic: agrupen als individus segons els seus ingressos, segons la 

seva classe social, etc. 

 Criteri Psicològic: aprofitant la gran quantitat d’informació que es pot obtenir dels 

individus, es pot arribar a fer una anàlisi on es mostri la seva personalitat, el seu estil 

de vida i el seu sistema de valors.  

 

Per tal de definir aquest públic de manera fàcil i eficaç, es poden utilitzar una sèrie de 

preguntes com a guia. (Arqués Neus, 2012: 50): 

 

-Quin tipus de sector, empresa o professional estàs interessat en els serveis que s’ofereixen 

o es volen oferir? 

 

-Quin perfil dins d’aquest mercat pot ajudar-te en la realització de les teves metes? En 

aquest cas s’estaria definint el client potencial.  

 

-Elaborar una llista amb els noms de futurs prescriptors, dit d’una altra manera, d’aquelles 

persones que poden parlar bé de tu als teus clients potencials i ajudar a posicionar-te 

 

És important definir bé a quin el target  al qual es vol dirigir, ja que d’aquest aspecte 

dependran molts aspectes de la creació de la marca, com per exemple el posicionament, la 

comunicació, el disseny, etc. Com més detallat sigui aquesta anàlisi més aplicable i 

rellevant serà. 
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3.3.6 Sector  

El públic objectiu definit es mou en un mercat. És per aquest motiu que a part de conèixer 

bé al target, s’ha de tenir informació de com és i com funciona el mercat al qual aquest 

pertany, i per tant, el mercat on la marca personal acabarà posicionant-se.  

Per aconseguir ser una marca personal forta i reconeguda, s’ha de tenir clar en tot 

moment on es troba aquesta, i saber quins són els agents que ens envolten, i 

d’aquests distingir quins són competència. Aquests agents poden ser proveïdors, 

clients, amics, etc. i la seva importància respecte a nosaltres dependrà en el moment i la 

situació en la qual es trobi la marca.  

 

S’ha de tenir en compte també que tant el mercat on s’actua, com l’entorn, són canviants, i 

que per tant, cal analitzar-los en tot moment i aconseguint preservar la diferenciació de la 

nostra marca sobre la resta de competidors, ajudant-la  a sobreviure i a adaptar-se a 

aquests canvis de tendències o de costums (Pérez Ortega, 2008: 56).  

 

3.3.6.1 Mercat 

 

Així doncs, per analitzar el sector s’ha de conèixer bé el mercat, que està format per tots 

aquells agents que mostren interès cap al teu servei. Per tal de fer una bona 

investigació de mercat es poden plantejar preguntes com: En funció dels objectius marcats, 

en quin sector em vull ubicar? Com són aquests sectors? Quin és el meu negoci? Quines 

necessitats insatisfetes es detecten? Quins problemes es podrien resoldre a través de les 

meves accions? 

 

En aquesta resposta s’hi ha d’incloure la màxima informació possible sobre la composició 

del mercat, els actors principals, les previsions de creixement, les empreses o persones clau 

que el formen, etc. D’aquesta manera s’aconseguirà una visió panoràmica del sector en 

qüestió. 

 

Com a professional de la marca personal s’ha de valorar per a quin mercat s’està millor 

preparat, en relació amb les metes que es volen aconseguir i amb el que s’ha de fer per 

aconseguir-les. Aquest concepte es denomina en anglès “sweet spot” i fa referència a la 

intersecció entre una bona idea i una necessitat de mercat que es pot satisfer (Pérez 

Ortega, 2008: 79).  

 

És important identificar en quin segment de mercat es vol operar. El segment que 

s’escollirà per desenvolupar l’activitat ha de ser: 
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-Identificable: s’han de poder identificar les necessitats o les característiques comunes o 

compartides que siguin significatives pel producte o servei. Els beneficis o l’estil de vida. 

 

-Suficient: ha de tenir unes dimensions mínimes perquè la marca pugui ser rentable. No hi 

ha una sola xifra, ja que cada mercat disposa de la seva pròpia.  

 

-Estable o creixent: en termes de necessitats i factors demogràfics i psicològics. Ha de 

poder créixer i desenvolupar-se al llarg del temps.  

 

-Accessible: la introducció en aquell segment ha de ser econòmicament factible. Valorar en 

tot moment la circulació i la competència de cada mercat en comparació als recursos dels 

quals es disposen (evitar el malbaratament de fons).  

 

3.3.6.2 Client 

 

Parlar de mercat porta a fer referència directa al terme “client”. En el cas de la marca 

personal, es consideren clients tots aquells agents que esperen rebre alguna cosa de la 

nostra marca i som capaços de donar-se-la. És important conèixer perfectament l’audiència 

a la qual ens dirigim i a la vegada ser conscients també de quina és la competència. Tom 

Peters utilitza la frase “tú eres tus clientes”. Aquesta frase fa referència al fet que els clients 

acabaran també formant part de la teva marca personal i definint-la de cara a l’exterior.  

 

És per això que no s’ha de voler arribar a tots els clients possibles, sinó definir també quin 

tipus de clients vols tenir i vols que s’encarreguin de representar la teva marca, de manera 

conscient o inconscientment, ja que són ells els que parlaran de tu en els seus cercles més 

personals i del que la marca és capaç d’oferir. En el cas de la marca personal s’ha de tenir 

molt en compte aquest apartat, ja que els clients seran els que acabaran donant valor a la 

marca. 

 

3.3.6.3 Competència 

 

Aquests clients en un futur es poden convertir en competència, però encara que no siguin 

directament ells, en molts casos les marques es veuen sotmeses en un oceà blau, on la 

competència és forta i s’ha de tenir sempre en compte. És per això que un cop realitzat la 

investigació de mercat i l’anàlisi dels clients, es dugui a terme una anàlisi de la 

competència.   
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En aquesta anàlisi es farà una comparació amb el que s’ofereix i el que ofereix la 

competència, es buscaran noves informacions no detectades ni analitzades fins al moment. 

Tota aquesta informació es redactarà en forma de benchmark. Algunes preguntes útils 

per a la redacció d’aquests poden ser (Arqués Neus, 2012: 32): 

 

-Com són les persones que ocupen el segment/càrrec que a mi m’interessa? 

-Quines qualificacions professionals tenen? 

-Quin tipus d’experiència se sol·licita i s’espera d’aquests esmentats càrrecs? 

-Altres informacions rellevants que es puguin trobar i analitzar.  

 

3.3.7 Diferenciació  

 

El mercat està rodejat de gent que està lluitant pels mateixos objectius que s’hauran 

establert en el procés de creació, per aconseguir els clients als quals tu et vols dirigir, o per 

oferir algun valor o cobrir alguna necessitat que tu també ofereixes. Sempre que el client 

tingui dues opcions per escollir existirà la diferència. És per aquest motiu que un dels 

aspectes més importants del personal branding és la diferenciació. Si s’explota el que 

realment fa ser a la pròpia marca rellevant i sobretot diferent, el client no tindrà 

opcions entre les quals escollir, ja que ningú més li podrà oferir. 

 

L’autor Kevin Keller, per fer referència a la relació entre  el producte/servei/valor que s’està 

oferint, i la categoria del mercat a la qual es pertany, de dos conceptes: Points of parity i 

Points of difference. Aquests poden acabar definint a on es situarà la marca dins del mercat. 

 

Els Points of parity fan referència a aquells elements o conceptes que acosten a la marca a 

altres productes o marques que pertanyen a la mateixa categoria. Aquests resulten 

imprescindibles perquè la marca sigui acceptada i associada pels consumidors dins d’una 

certa categoria; perquè passi a formar part d’aquell “club de membres”.  

 

Per altra banda, trobem els Points of diferents, aquests són els que dins de la categoria a la 

qual s’ha introduït la marca, marquen les teves diferències. És important com s’ha esmentat 

fins ara que hi hagi una diferenciació entre el que ofereix la marca i el que ofereixen la resta 

de competidors. Aquestes associacions úniques poden recaure en els atributs, els beneficis 

que comporta o valors que ofereix i també en el posicionament d’aquesta.  
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Per tal de posicionar la marca dins de la categoria a la qual s’ha situat és convenient fer 

una bona anàlisi de la situació (benchamarck) i elaborar un mapa de posicionament. 

D’aquesta manera serà molt més fàcil identificar quina part del mercat no està coberta i 

poder aprofitar directament aquell segment, aquella quota de mercat que no està tan 

explotada. És una bona eina per a situar la marca dins del seu entorn i conèixer bé que 

s’està oferint i què falta per oferir.  

 

3.3.8 Notorietat 

 

Quan es parla de notorietat es fa referència al nivell de coneixement que est té de la 

marca. El terme anglès que s’utilitza per definir aquest concepte és Brand Awareness. 

Aquest conté dos estadis: el reconeixement i el record. 

 

El reconeixement és la capacitat que es té de reconèixer una marca a la qual s’hi ha estat 

exposat. Pel que fa al record, és la capacitat de recuperar el record d’aquesta des del 

subconscient, el fet de recordar-la directament sense que l’individu hagi estat prèviament 

exposat a algun contingut relacionat amb aquesta.  

 

Si l’individu aconsegueix recordar en primer lloc la teva marca, voldrà dir que aquesta està 

posicionada en el seu “Top of mind” i que per tant, és la primera de la categoria  que li ve a 

la ment. És per aquest motiu que és important en tot moment està ben posicionat i que no 

simplement se’t reconegui sinó que també se’t recordi.   

 

És important generar notorietat de marca, ja que en el moment d’escollir i de consumir una o 

una altra, el factor de la notorietat intervé i és important que aquesta associació es faci i de 

manera positiva. La marca s’ha de posicionar en tot moment dins de la ment del seu target. 

  

3.3.9 Estratègia: DAFO 

 

Per explicar quina part seria l’estratègia dins de tot el procés, es pot personalitzar la idea 

dient que seria com el cervell del personal branding. L’estratègia és la guia que es 

necessita per poder passar a l’acció, per poder posar en marxa tot allò que s’ha 

decidit. Per elaborar aquesta estratègia es necessiten tots els conceptes i estudis que s’han 

fet prèviament, ja que s’ha de tenir molt clar en tot moment el punt de partida i la meta, 

passant pels objectius que s’han establert i duent-los a terme (Pérez Ortega, 2008: 40). 
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L’estratègia és on es recullen els propòsits, desitjos o motivacions de cada individu envers 

la creació de la seva marca. És important però recordar que tot té un cost, i dins de la 

planificació estratègica valorar en tot moment quin és el budget del qual es disposa i en 

quins llocs es vol i s’ha de destinar per tal de desenvolupar el projecte de la manera més 

adequada i coherent possible.  Valorar en tot moment el “què, on, quan, com i quant” és 

primordial. En aquest cas es pot fer referència a paradigma de Laswell13, que respon a 

través del model comunicatiu les preguntes de: qui diu (anàlisi de control), què diu (anàlisi 

de contingut), per a quin canal (anàlisi dels mitjans que s’utilitzen), a qui li diu (anàlisi de 

l’audiència) i amb quin efecte (anàlisi dels efectes, impacte en l’audiència).  

 

A continuació se citen les condicions que s’han de tenir en compte per elaborar una 

bona estratègia: 

 

1. Saber què es vol: objectius 

 

2. Conèixer, analitzar, formular les hipòtesis i validar-les. En aquest apartat s’haurà de 

tornar a l’anàlisi problema, al voltant de la marca, als seus públics i a la competència. 

 

3. Dialogar, escoltar, jutjar 

 

4. Apostar, decidir-se. Cal tenir clar que decidir és destacar, és arriscar-se a equivocar-se, 

és consensuar una direcció.  

 

5. Aconseguir que els altres comparteixin la teva visió: aconseguir la venda 

 

En tota estratègia s’ha de dur a terme un DAFO, que bàsicament és l’eina que s’utilitza per 

analitzar la situació interna i externa, aconseguint una visió molt més àmplia que ajudi a 

enfocar i a dirigir l’estratègia. En aquest s’hi detallen les Debilitats, les Amenaces, les 

Fortaleses i les Oportunitats de la marca. Cal tenir sempre present que les fortaleses i les 

amenaces fan referència a qüestions i valoracions internes, es relacionen només amb allò 

que forma part i afecta a la pròpia empresa. Pel que fa a les amenaces i oportunitats passa 

tot el contrari, en aquests apartats s’hi analitzen tots aquells aspectes que són extrínsecs a 

la marca, i que per tant, es veuen afectats per conductes que no són la seva pròpia.  

 

                                                
13

 Harold  Laswell: és un dels autors considerats pares de la comunicació. El model Laswell es va 
publicar l’any 1948 en el seu article “Estructura i Funció de la Comunicació de Masses”.  
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El personal branding se centra principalment en les fortaleses (Arqués Neus, 2012: 45), ja 

que és el que fa que la marca destaqui de les altres i on recauen les diferències principals 

que la defineixen. Tot i així no s’han de deixar de banda els altres 3 punts, ja que sempre 

poden aportar informació útil; una amenaça pot acabar convertint-se en una oportunitat o 

una debilitat pot acabar transformant-se en una fortalesa.  

 

Per tal de realitzar correctament aquesta anàlisi es poden utilitzar algunes de les següents 

preguntes, diferents en cada apartat14: 

 

Debilitats: anàlisi interna 

 -Tinc suficient experiència? 

 -Què podria millorar? 

 -Quines característiques són les que m’allunyen més dels meus objectius? 

 

Fortaleses: anàlisi interna 

 -Quina és la meva millor virtut? 

 -Quina activitat és la que més m’apassiona? 

 -Què faig millor que la resta? 

 -Tinc millor coneixement del mercat? 

 -Disposo de diferents alternatives, novetats, millor capacitat de distribució? 

 

Amenaces: anàlisi externa 

 -Quins aspectes externs impedeixen que arribi als meus objectius? 

 -Puc oferir alguna cosa positiva al sector? 

 -Quins són els recursos dels quals disposo que em poden ajudar a assolir la meta 

proposada? 

La plantilla per elaborar el DAFO és la següent: 

Debilitats (internes i negatives) 

 

 

Amenaces (externes i negatives) 

Fortaleses (internes i positives) 

 

 

Oportunitats (externes i positives) 

 

Figura 2. Elaboració pròpia. Font: gràfica. 

                                                
14 Martinez, I., (2015). Dafo Personal, de Marketing Strategist & Social Media Manager. 

[Consulta: 12/04/2017] https://ivanmb.com/como-hacer-un-dafo-personal-ejemplo/ 

https://ivanmb.com/como-hacer-un-dafo-personal-ejemplo/
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3.3.10 Identitat 

 

Com en totes les empreses, és important que encara que es parli de marca personal fent 

referència a un intangible i no a un producte, aquesta tingui una identificació visual, un 

distintiu que ajudi de manera ràpida i directa a associar el que s’està percebent amb la 

persona que ho està emetent. Es parla doncs de crear un logotip, una imatge per a la 

marca que serveixi perquè aquesta sigui reconeguda.  

 

El logotip no és només un símbol, sinó que és també una garantia d’autenticitat i que 

retindrà en el seu disseny, els valors, les experiències, la personalitat, etc. de la marca amb 

el seu públic. El fet de crear una identitat d’aquesta la converteix de manera més real en 

una marca, en una identificació que ajuda al públic a associar-la amb una realitat autèntica 

(és aquella marca en qüestió, és aquella persona i no una altra). Aquesta identificació o 

logotip pot ser tant un símbol com el mateix nom de la persona, acompanyat d’una tipografia 

que sigui adequada al tipus de caràcter o valors que es volen transmetre i amb una 

associació de colors també coherents amb tot el que es vol aconseguir transmetre. 

 

3.3.10.1 Nom i lema 

 

Cal diferenciar bé el concepte de nom, logotip i lema, ja que són termes totalment 

diferents. El nom fa referència a una estructura lingüística i verbal concreta, amb una 

pronunciació fonètica i serveix per nomenar el producte. Pel que fa al  lema, és el que 

reflecteix la cultura de l’organització en concret. Aquest pot durar anys i quan es canvia, és 

perquè també ho ha fet la cultura d’aquesta. Hi ha una lleu diferència entre evolucionar i 

canviar; sí que és important que el lema evolucioni amb el temps, ja que si no la imatge de 

l’empresa no es veuria actual, però encara que aquest es vegi modificat, preservi la idea i 

els mateixos valors que l’anterior. Si un lema canvia de manera molt constant, fa que 

l’empresa en qüestió no sembli fiable i no es posicioni d’una manera clara en la ment dels 

consumidors.  

 

Pel que fa als noms, es poden classificar en diferents tipologies, les quals no són 

excloents entre sí15: 

 
                                                
15

 García, M., (2011). “Hablemos con propiedad: logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, imagen 
corporativa, identidad”, de Brandemia. [Constula: 10/04/2017] Disponible a:  
http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-
corporativa-identidad 

http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad
http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad
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 -Descriptius: és un tipus de nom que descriu a l’empresa o a les seves funcions. 

Aquests noms diuen per si mateixos per què serveix el producte o què fa l’organització. 

Exemple: FCB (Fútbol Club Barcelona), La Caixa.  

 

 -Simbòlics: utilitzen algun tipus de símbol o element identificador de la marca. El 

símbol pot arribar a ser tan fort que no necessita la part d’expressió gràfica de la marca.  

Exemple: Nike, Lacoste. 

 

 -Patronímics: És el nom del fundador de l’empresa. S’utilitza el nom de la mateixa 

persona o d’alguna rellevant per a aquesta.  

Exemple: Mercedes, Ford, Johnson & Johnson. 

 

 -Toponímics: Ens indiquen el lloc d’origen o l’àrea d’influència d’una empresa o 

organització. És bastant típic de les entitats bancàries. 

Exemple: Banco Santander, La Fageda.  

 

 -Contractius: És el nom que neix del resultat de la construcció de les inicials de les 

paraules. El resultat són sigles o acrònims 

 

3.3.10.2 Logotip 

 

Pel que fa al logotip, és una estructura icònica i es tracta d’una expressió gràfica amb una 

gran força evocadora i fàcil de recordar. Aquestes es classifiquen en16: 

 

 -Logotip: representació verbal d’una o diferents paraules mitjançant signes 

tipogràfics. No fan referència ni a la icona ni al símbol, només a les paraules, a les 

tipografies. En el moment en el qual hi ha colores, passem a palar doncs del logotip.  

Exemple: 

 

 

 -Isotip o símbol: “iso” significa icona, símbol, imatge, etc. Per tant l’isotip és la 

sintetització visual dels valors, de la personalitat, del caràcter i dels principis de l’empresa.  

 Exemple: 

                                                
16

 García, M., (2011). “Hablemos con propiedad: logotipo, isotipo, imagotipo, isologo, imagen 

corporativa, identidad”, de Brandemia. [Constula: 10/04/2017] Disponible a:  

http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-

corporativa-identidad  

http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad
http://www.brandemia.org/hablemos-con-propiedad-logotipo-isotipo-imagotipo-isologo-imagen-corporativa-identidad
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-Logosímbol o isologo: es tracta d’una fusió del text i de la icona. Sempre van junts 

i no es poden separar; el text es troba dins de la imatge o la imatge dins del text. 

Exemple: 

 

 

-Imagotip: en aquest cas, el text i la icona van per separat. Normalment, la icona es 

col·loca a dalt i el text a sota d’aquesta. En ser independents, hi ha major llibertat per crear 

diferents composicions. El joc per combinar aquests dos caràcters en diferents casos depèn 

molt de la política de l’empresa, ja que en molts casos es presenta sempre de la mateixa 

manera.  

 

Exemple: 

  

 

Així doncs, en tot moment s’ha de saber distingir entre els tres conceptes i deixar clar quina 

serà l’expressió, sigui escrita o gràfica en cada cas, i quan s’utilitzarà cada una de cara al 

públic. 

 

3.3.11 Reputació: el que la xarxa diu de tu 

  

Per acabar amb la creació d’una marca personal, és molt important conèixer i mencionar el 

tema de la Reputació i gestió d’aquest. Segons la Real Academia Española de la Luenga, el 

terme “reputació” té dues definicions: 
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-“Opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo” 

 

-“Prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo” 

 

Aquests dos termes fan referència doncs al fet que la reputació estigui directament 

vinculada a una opinió que es té sobre alguna cosa o algú, i que aquesta està vinculada al 

prestigi. Aquesta opinió és externa, no ve proporcionada pel mateix subjecte en qüestió.  

 

Així doncs, es pot dir que la reputació és aquella visió o percepció que els altres tenen sobre 

un mateix. És important gestionar, controlar i poder influir d’alguna manera sobre aquestes 

opinions externes, ja que al final, acabaran projectant la imatge que tenen de tu i acabarà 

sent l’efecte determinant de la imatge que es percebrà en el mercat.  

 

3.3.11.1 Visibilitat 

 

Per tenir una reputació primer de tot s’ha de ser visible, ja que si no existeixes o no et 

coneixent, difícilment existirà una opinió sobre tu i per tant, no es crearà cap mena de 

reputació. Així doncs, és imprescindible ser visible, ja que si no ets visible, no ets tampoc 

rentable (Arqués Neus, 2012: 56). 

 

Els autors Irving Rein i Philip Kotler parlen en el llibre Hight Visibility d’aqueta visibilitat 

vinculada a la reputació. Diferencien quatre etapes: 

 

1. Estratègia casera: el que es vol donar a conèixer ho fa a través dels seus vincles 

més propers, com la família, els amics gestionant de la millor manera l’exposició 

pública del seu talent. En aquest cas, no es dóna la intermediació. 

 

2. Industrialització primerenca: l’aspirant es recolza en professionals, com un agent, 

un advocat, un gestor financer, etc.  

 

3. Industrialització tardana: en aquesta etapa el model esdevé més sofisticat, ja que 

l’aspirant compta amb l’ajuda d’organitzacions que poden proporcionar-li tot tipus de 

serveis com la gestió de la seva imatge personal o també la investigació d’estudis de 

mercat. En aquesta etapa el control del procés recau en mans de l’organització.  

 

4. Descentralització: es parla de la globalització del servei, passen a ser figures 

públiques on la seva base d’actuació passa a ser directament tot el món.  
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Així doncs, hi ha diferents etapes i nivells de visibilitat, depenen del tipus de marca i del 

mercat on es vol operar s’arribarà a un o a un altre. El que està clar és que és fonamental 

ser visible, s’estigui en el mercat o en la posició que sigui. 

 

3.3.11.2 Reputació Digital 

 

En el món en el qual vivim, la reputació i la imatge que es crea de cada individu està 

directament vinculada amb les tecnologies i el món digital. El que la xarxa diu de tu és molt 

important i és imprescindible donar-se a conèixer a través d'aquest mitjà; és important 

també controlar la difusió que s'està fent de la mateixa marca i també conèixer el punt de 

vista que en tenen la resta d'internautes. Amb aquesta idea es reafirma el fet ja 

esmentat, que la reputació es veu directament influïda i creada per l'opinió de tercers. 

Aquesta però es pot difondre a través de molts canals, entre els quals trobem els digitals, 

que són dels més poderosos. 

 

Així doncs, és molt important poder controlar el que la xarxa diu de tu, però no tot està en 

les teves mans. El poder de dominar la informació personal no és un monopoli, ja que 

aquesta s'acaba construït dels comentaris i intervencions que personalment el mateix 

usuari ha fet a la xarxa i també d'aquella que ha estat generada per tercers però s'ha vist 

relacionada amb la persona en qüestió. (respostes als missatges, comentaris o referències 

en el blog, etc.). Per tant, queda clar que no es té mai el domini complet del què es diu o el 

que es fa a la xarxa, encara que sigui sobre un mateix. El que es pot fer però, és saber 

quins són aquests continguts que es relacionen de manera automàtica amb cada persona i 

mirar si s’hi pot influir d’alguna manera.  

Per tal de conèixer tota aquesta informació s’ha de dur a terme un egosurfing. 

 

 3.3.11.3 Egosurfing 

 

Es tracta d’un terme anglès descrit per la revista Wired  i inventat pel consultor especialitzat 

en mitjans de comunicació interactius Sean Carton i el periodista Gareth Branwyn. Aquest 

es refereix en dur a terme una cerca en les xarxes, en bases de dades, en mitjans escrits o 

en altres documents sobre mencions del propi nom. Per dur a terme aquesta recerca es 

poden utilitzar diferents eines: 

 

1. Google: és la manera més simple i més coneguda de realitzar l’egosurfing. Es 

tracta bàsicament de googelitzar el nom propi i cognoms de manera periòdica i 
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observar quins continguts hi apareixen relacionats. Aquesta cerca es pot fer 

mitjançant l’opció de Cerca exacta (introduir el nom complet entre cometes) o Cerca 

simple (introduir directament el nom complet) Aquest pot ser el punt de partida del 

procés. 

 

2. Altres buscadors: no només existeix Google per a realitzar aquest tipus de 

recerques, es poden utilitzar també altres monitors com Yahoo.  

 

3. Creació d’alertes: un cop s’hagin conegut els resultats es poden crear diferents 

alertes que avisaran a l’usuari en cas que apareguin nous continguts a la xarxa 

associats amb el seu nom complet. Les més conegudes i utilitzades són les creades 

per Google: www.google.com/alerts o www.google.es/alerts  

 

4. Seguiment de blogs: els blogs són espais d’opinió, i per tant, per a la reputació 

de la marca és un dels apartats importants. La blogsfera és una font dinàmica 

d’informació. És important crear un propi blog i també seguir de manera propera el 

que es comenta i es diu en els altres.  

Dins de l’apartat de blogs s’ha de tenir en compte: 

 

 Els rànquings: ens permeten avaluar el grau de popularitat del blog i per tant 

la influènica que tenen. Es poden consultar diferents rànquings com el de 

Wiki, Alianzo, Bloguzz, entre altres.  

 

 El buscador de blogs de Google: utilitzant aquest buscador pots cercar els 

blogs que t’interessin per idiomes, temàtiques o dates 

(www.google.es/blogserach).  

 

 IceRocket: és un buscador que ofereix la possibilitat de saber quants cops 

s’ha mencionat un nom durant un període de temps concret. Ofereix l’opció 

de cercar-ho també en Facebook i Twitter (www.icerocket.com).  

 

 BlogPluse: és una eina que permet mesurar i aportar informació sobre les 

expressions que més s’han utilitzat en el buscador o els URL  

(http://www.blogpulse.com/). Ofereix també la possibilitat de rastrejar les 

conversacions que han sorgit sobre un tema (BlogPulse Conversation 

Tracker). 

http://www.google.com/alerts
http://www.google.es/alerts
http://www.google.es/blogserach
http://www.icerocket.com/
http://www.blogpulse.com/
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 Microblogging: fa referència principalment a Twitter. Per controlar les 

mencions que s’han fet sobre la persona es pot utilitzar Twitter Search o per 

altra banda, es poden seguir les conversacions a temps real a través de 

Hootsuite.  

 

 Xarxes socials: són les noves comunitats i és important saber quins perfils hi 

apareixen en cada cas i quina informació s’hi mostra. Aquesta dependrà de 

less polítiques de privacitat que tingui cada usuari. En aquest cas es fa 

referència a Facebook, Google+, LinkedIn, Instagram, etc. 

  

5. Les imatges: la xarxa conté a més de paraules i contingut escrit, imatges. Es pot 

realitzar el mateix tipus de cerca amb el nom complet de l’usuari però en l’opció que 

ofereix Google d’imatges o de vídeos. En tot moment s’ha de vigilar quines imatges 

circulen per la xarxa, ja que serà la imatge visual que tindrà el públic sobre la marca i 

per tant, influir positivament o negativament en la reputació de manera directa.  

 

6. Análisi estadístic: s’utilitza només en el cas que es tingui d’un perfil, blog o 

pàgina pròpia i serveix per extreure i estudiar les dades sobre aquest de manera 

estadística. Aquesta opció la incorporen de manera directa moltes pàgines. Si no és 

el cas, es pot utilitzar Google Analytics. En aquest cas cal tenir molt en compte: 

 

 Les frases de cerca més freqüents: per tal de conèixer quins són els temes 

que més interessen als usuaris que visiten aquell lloc.  

 Les fonts de tràfic: des d’on els usuaris van a parar a les nostres pàgines i 

per tant, quins són els links externs que estan vinculats amb aquesta.  

 El nombre de persones que segueixen la pàgina i per tant, són fidels a la 

marca, la seva ubicació, si són homes o dones, etc.  

 

7. Agregadors: són eines que directament faciliten la informació ja esmentada en 

format resum. D’aquesta manera es pot tenir una vista panoràmica i ràpida del que 

s’està dient en les xarxes i estar-ne informat. Alguns d’aquests agregadors són 

Addict-o-matic, Social Mention, UberVu.  

 

Un cop realitzat aquest procés d’egosurfing s’han d’analitzar els resultats i fer-ne un 

diagnòstic que ajudi a fer una bona reflexió del que la xarxa diu de la marca, del que no diu 
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sobre aquesta, i del que diu però no hauria de dir. D’aquesta manera es pot gestionar la 

reputació. Arthur Page, el primer professional de les relacions públiques que va participar 

com a membre d’un consell d’administració d’una empresa pública, va formular 7 principis 

clàssics que poden servir per a la gestió d’aquesta: 

 

 Digues la veritat 

 Demostra-la amb fets i proves 

 Escolta als teus clients 

 Gestiona amb visió de futur 

 Realitza les relacions públiques com si tota la marca depengués d’elles. 

 Entén que són els treballadors qui expliquen les autèntiques veritats sobre l’empresa 

(potser més aplicat a agències i no a marques). 

 Mantén sempre la calma, la paciència i el bon humor.  

 

És important tenir en compte en tot moment, que no importa tant la quantitat de la 

informació que es pot trobar sinó la qualitat d’aquesta. 

 

3.4 Eines 2.0 per crear i analitzar la teva marca 

 

Un cop definits tots els passos a seguir per a la creació de la marca personal, arriba l’últim 

apartat, destinat al procés posterior a la creació d’aquesta. 

 

Un cop creada la marca és important realitzar un bon seguiment i posicionament d’aquesta, 

analitzant constantment quin tipus d’interacció i feedback s’està duent a terme a través de 

les xarxes socials. És per aquest motiu que és important conèixer un seguit d’eines, 

plataformes o aplicacions per tal de poder gestionar de la millor manera la marca i seguir 

creixent i augmentant els seguidors cap a una bona direcció, sent conscient de tot el que 

està passant darrere aquesta.  

 

Algunes d’aquestes eines són: 

 

Google Analytics i Twitter Analytics: tot i ser dues plataformes diferents, ofereixen el 

mateix tipus d’informació, una a escala de blog i l’altre aplicada al Twitter. De manera 

resumida, ofereixen la possibilitat de conèixer l’activitat dels posts a temps real analitzar les 

impressions i les interaccions dels usuaris amb els posts propis, conèixer en el cas dels 

tuitts, conèixer els detalls de cada un a més a més de les mètriques claus, les impressions 
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per dia i també des de les 24 primeres hores, una gràfica amb l’estadística i l’evolució del 

nombre de seguidores i també els interessos d’aquestes juntament amb la seva distribució 

demogràfica. 

 

PeerIndex: proporciona anàlisis de diferents mitjans socials. Una de les característiques 

úniques que presenta és el “Topic Fingerprint”; es tracta d’un gràfic que il·lustra quin tipus 

de temes s’han tuitejat, podent conèixer quin és el que interessa més als usuaris i quin tipus 

d’interacció i rellevància s’ha donat en cada cas. D’aquesta manera es pot conèixer de 

manera més fàcil les tendències i conèixer de manera fiable els gustos de l’audiència. 

També permet realitzar una cerca dels influencers i controlar i supervisar la seva activitat i 

com aquests interactuen amb la seva comunitat de manera estadística.  

 

Topsy: està directament relacionada amb el Twitter i permet conèixer als usuaris quins han 

estat els tuits més populars publicats des de qualsevol perfil de Twitter, o també tots aquells 

que formin part d’un tema en concret. Es tracta d’una eina gratuïta per tal de conèixer 

exactament els gustos i el que està passant a les xarxes amb més notorietat.   

 

Twassup: és una aplicació web gratuïta que permet monitorar a i analitzar a temps real, 

qualsevol nom, paraula clau o hashtag a Twitter. L’informe també inclou els usuaris més 

influenciadors i alguns dels tuits més populars d’aquests.  

 

Relacionats amb el Twitter també hi trobem altres plataformes destacades17 com 

Tweetchup, Tweetails, Tweetreach, Twitonomy, Twitter Counter, entre moltes d’altres.  

 

About.me: és una eina molt útil per crear perfils, ja que és molt senzilla, ràpida i fàcil 

d’utilitzar. A part de poder realitzar el teu propi perfil, també ofereix estadístiques sobre la 

quantitat de gent que el visita i també ofereix dades sobre l’activitat en les xarxes socials 

com Facebook, Twitter, LinkedIn, etc.  

 

Flavors.me: és una bona aposta per crear pàgines personals on aparegui tota l’activitat de 

les xarxes socials d’un perfil. Així doncs, en una sola pàgina si classifica la informació dels 

perfils com Twitter, Facebook, Tumblr, WordPress, Youtube, LinkedIn, etc. És ràpid i senzill 

d’utilitzar. 

 

                                                
17

 Santiago, I., (2014). “10 herramientas de monitorización  analítica para Twitter”, de Ignacio 

Santiago. [Consulta: 14/02/2017] Disponible a: https://ignaciosantiago.com/blog/mejores-

herramientas-monitorizacion-analitica-twitter/   
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Hootsuite: es tracta d’una eina molt útil en el cas que s’hagin de gestionar les xarxes 

socials de diferents perfils, ja que permet les diferents gestions de forma simultània i té 

aplicacions per a web i també per a mòbil. Es poden programar publicacions a les xarxes 

socials sense límits des del perfil que es vulgui.  

 

Per programar el contingut i gestionar altres perfils també funcionen AgoraPulse, Sendible 

i SproutSocial.  
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CAPÍTOL 4. PLANTAJAMENT METODOLÒGIC DE LA INVESTIGACIÓ APLICADA 

 

5. Metodologia 

 

El present treball pretén estudiar el procés de creació de diferents marques personals en 

l’actualitat. Aquestes marques personals es desenvolupen en diferents àmbits, en els quals 

se centrarà la investigació.  

 

De cada àmbit s’escolliran tres representats i s’estudiaran i s’analitzaran. Aquests àmbits 

són el dels Influencers dins del món de les xarxes socials, el món Gastronòmic i 

l’Arquitectònic. Pel que fa als Influencers de les xarxes socials, es diferenciaran tres tipus 

de perfil, el d’un Instagramer i unes Youtubers, i el d’una blogger, els perfils que utilitzen les 

xarxes socials com a eina principal més coneguda, i bastant recents en el mercat;  per altra 

banda, es tractaran sis marques ja més posicionades i amb més antiguitat, tres de l’àmbit 

gastronòmic i tres més del de l’arquitectura. 

 

L’estudi se centrarà bàsicament a analitzar quina vinculació i interacció tenen aquestes 

a través de les xarxes socials amb els seus consumidors, estudiant també com s’han 

posicionat, de quina manera es desenvolupa la seva activitat en cada àmbit i les 

diferències i semblances en cada cas. 

 

Cal remarcar que la principal diferenciació entre els tres àmbits és que pel que fa als 

Influencers, ofereixen un servei online i s’analitzarà la seva presència també a través de les 

xarxes socials i per tant, el món online. Pel que fa als altres dos àmbits, el gastronòmic i 

l’arquitectònic, ofereixen un servei offline però el seva anàlisi també serà fet des del punt de 

vista online.  

 

Per a dur-ho a terme, s’ha dividit la metodologia en dues parts: en primer lloc, s’analitzarà a 

través d’un quadre de continguts l’activitat de cada marca a les xarxes socials. El quadre 

està dividit en diferents apartats: Instagram, Facebook, Twitter, Youtube, Linkedin i també 

una cerca quantitativa basada en les mencions en el cercador Google (concretament en els 

apartats: general, notícies i vídeos) i pels diferents àmbits.  

 

En cada cas, s’analitzaran les dades pertinents segons la xarxa social tractada, però en 

termes generals, s’intentarà analitzar el nombre d’usuaris que segueixen les marques i el 

nombre d’usuaris que aquestes segueixen, la quantitat de posts  totals que aquestes tenen, 

la mitjana mensual de  posts publicats, i la interacció que s’ha generat amb aquests: nombre 
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de likes, de comentaris, de comparticions, etc. D’aquesta manera es podrà veure la 

freqüència d’interacció en cada cas i el feedback que reben.  

 

L’anàlisi estarà basada en el mes de març de l’any 2017. Per una altra part, es realitzaran 

entrevistes en profunditat de cada àmbit, a una de les tres marques estudiades i també 

una quarta entrevista a una agència de comunicació especialitzada en la gestió de la marca 

personal.  

 

D’aquesta manera es podrà conèixer amb més exactitud el procés de creació de cada 

una, i com la gestionen a través d’aquestes xarxes i amb quin objectiu. En aquest 

estudi, s’ha vist pertinent prescindir de les enquestes, ja que el feedback que interessa dels 

usuaris  es pot comprovar a través de les dades recollides al quadre de continguts: nombre 

de seguidors, comentaris, likes, retuits, etc. (indiquen la notorietat, la fidelitat i el tipus 

d’interacció d’aquestes amb el seu públic), i per tant, el tipus d’informació útil que es podria 

extreure de les enquestes s’obté de manera més directa i quantificable utilitzant el quadre 

de continguts.  

 

Cal recordar que l’objectiu final és conèixer com aquestes es desenvolupen i 

l’estratègia que fan servir i no tant com els usuaris al final les perceben. Sí que es 

tindran en compte però, els comentaris i valoracions que es fan de les diferents marques a 

través de les xarxes socials per poder comprovar si els seguidors comparteixen els valors 

que aquestes volen transmetre i quina imatge en tenen.  

 

A través  de la combinació d’aquestes dues metodologies, qualitativa i quantitativa, 

s’enfocarà la realització i el desenvolupament de la metodologia aplicada. 

 

4.1 Eines metodològiques 

 

4.1.1 Anàlisi de contingut: 

 

L’anàlisi de contingut és un estudi bastant comú en les ciències socials. És una metodologia 

molt comuna i utilitzada per abordar temes que formen part dels estudis de la branca social, 

com Comunicació i Publicitat. Segons F. López, és una “Tècnica d’investigació que pretén 

ser objectiva, sistemàtica i quantitativa en els estudis del manifest de la comunicació”.  

 

Aquesta anàlisi es diferencia de la resta de metodologies emprades per a la realització 

d’estudis, ja que queda al marge de la subjectivitat de l’investigador. Es tracta d’una anàlisi 
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completament objectiu que no contempla cap mena d’opinió, sinó que es regeix a 

analitzar i organitzar les dades que es mostren en el mercat, objectivant l’estudi i 

convertint els continguts analitzats en dades que més endavant, aportaran informació 

rellevant a l’estudi. 

 

Un cop recollides les diferents dades en el quadre, es pretén analitzar i conèixer el 

comportament de les diferents marques escollides a les xarxes socials, quantificant 

la seva activitat i el feedback que obtenen dels seus usuaris, prenent com a mostra el 

comportament del mes de març del 2017. Aquestes dades es recolliran de manera 

individual en cada xarxa, ja que interessa conèixer quin ús en fan a cada cas i veure si 

existeix una diferència clara entre l’ús d’aquestes i l’àmbit en el qual es desenvolupen. És 

important conèixer en cada cas la presència que tenen a la xarxa però també a través de 

quin canal interactuen més directament amb el seu target.  

 

El quadre de contingut doncs, servirà per conèixer la realitat en termes més objectius de 

l’activitat que cada marca desenvolupa en les xarxes socials, i per tant, la presència 

que aquestes tenen en cada sector de mercat.  

 

La taula realitzada per dur a terme aquesta anàlisi es pot visualitzar a l’Annex 8.1. 

 

4.1.2 Entrevista en profunditat  

 

Es tracta d’una tècnica qualitativa, que s’obté a partir d’una conversació professional on 

participen una o diverses persones relacionades amb l’estudi, la participació i col·laboració 

de les quals serveix per aportar informació rellevant i útil per aquest. En la majoria dels 

casos, es tracta d’una conversa que té lloc cara a cara entre l’investigador i els investigats, 

per tal d’obtenir i ampliar la informació de l’estudi i poder extreure’n de manera directa i 

fiable directa una sèrie de resultats i conclusions.  

 

En el cas d’aquest estudi en qüestió, les entrevistes es realitzaran de manera individual i 

seguiran una estructura pautada i prèviament estudiada. Es tractarà d’una entrevista 

basada en una sèrie de preguntes, en algun cas, bastant obertes i amb possibilitat 

d’improvisació si es dóna el cas, enfocades en tot moment a l’objecte d’estudi. D’aquesta 

manera es podran extreure resultats que ajudaran a respondre als objectius plantejats i a 

contrastar les hipòtesis realitzades.  
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A més a més de les entrevistes realitzades a les marques personals, es realitzarà una 

entrevista a una agència de comunicació especialitzada en el personal branding  i en 

la gestió d’aquests en les xarxes socials i en el món digital. Amb aquesta entrevista es 

podrà obtenir una informació des d’un punt de vista totalment diferent de la que s’obté en els 

altres casos, ja que s’aborda el tema de la marca personal no des de la pròpia marca, sinó 

des del punt de vista d’una agència especialitzada en aquest tema que ofereix unes dades 

molt més generals i globals.  

 

Les entrevistes realitzades amb les seves corresponents respostes es poden visualitzar a 

l’Annex 8.3.  

 

4.2 Preguntes d’Investigació 

 

A part dels objectius principals del treball, hi ha un seguit de preguntes d’investigació 

plantejades en forma d’hipòtesis, que fan referència específicament, a l’estudi pràctic que es 

dur a terme en la part metodològica del treball. Així doncs, aquestes hipòtesis es veuran 

refutades o afirmades en els apartats finals de conclusions de les taules de contingut, i en 

les conclusions extretes de les entrevistes. També es farà referència a aquestes en les 

conclusions finals.  

 

4.2.1 Hipòtesis a contrastar 

 

1. La creació de la marca personal pot esdevenir en alguns casos un fet espontani i no 

planejat. 

 

2. Per crear una marca personal no cal ser una persona coneguda, es pot crear des de 

l’anonimat. 

 

3. En cada àmbit la fidelització del públic es tracta de manera diferent.   

 

4. En tots els casos, les xarxes socials són imprescindibles per a la gestió i creació de 

la marca. 

 

5. S’ha de tenir en compte en tot moment el manteniment i la reputació de la marca, 

dins i fora de les xarxes. 
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6. La vida personal i les accions a dur a terme l’individu en la seva vida privada, afecten 

directament a la reputació de la marca en tots els àmbits. 

 

7. En tots els àmbits, hi ha una clara definició de la temàtica i del contingut que es 

publica en les xarxes socials. 

 

4.3 Mostra 

 

4.3.1 Procés d’elecció de la mostra  

 

Per tal d’una bona realització de l’estudi, s’ha vist pertinent escollir 3 àmbits diferents, i un 

total de 9 marques personals, tres de cada un. D’aquesta manera es podrà estudiar en 

casos reals els processos de creació de marca personal i com aquestes es desenvolupen i 

interactuen en cada un dels àmbits.  

 

A l’hora d’escollir aquestes diferents marques personals, s’han estipulat un seguit de 

variables i requisits a complir, per tal de poder aportar informació més enriquidora i valuosa 

a l’estudi. Aquests requisits es divideixen en dos grans apartats. Un engloba els requisits 

conjunts que han de complir les 9 marques, per tal que reuneixin unes característiques 

comunes i per tant, es puguin comparar. Per altra banda, en tractar-se d’àmbits totalment 

diferents, s’han hagut d’adaptar els requisits i modificar-los parcialment segons cada cas.  

 

Pel que fa als requisits generals que compleixen les marques escollides, s’ha valorat que 

aquestes actuessin dins d’un àmbit nacional, i concretament dins del territori Català. En 

segon lloc, es tracten de perfils que a part de ser rellevants dins del seu  àmbit, han de 

ser accessibles, ja que una de les parts fonamentals i imprescindibles pel treball és 

l’elaboració d’una entrevista personal. Per aquest motiu, el fet de poder contactar amb els 

representants de les diferents marques i rebre un feedback de forma segura és primordial.  

 

Un altre dels requisits essencials  que s’ha valorat, és que hi hagués una figura personal 

directament vinculada  a la marca, que es tractessin en tots els casos de marques que 

tinguessin un fort personal branding, i que, de manera directa, es relacionés tota activitat 

d’aquesta amb un nom o col·lectiu determinat.  
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Pel que fa als requisits més específics, s’ha tingut en compte que es tractessin de casos 

d’èxit dins del seu sector. Que fossin figures públiques rellevants i conegudes dins el seu 

àmbit d’actuació, i en la majoria dels casos, exemples a seguir.  

 

En el cas de l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials: l’Instagramer, la Blogger i les 

Youtubers,  a part dels requisits esmentats anteriorment, han de complir també un mínim de 

seguidors a les xarxes socials, i un mínim de mencions en aquestes. S’ha valorat que les 

tres marques en qüestió tinguessin una notorietat i un nombre de seguidors semblants, ja 

que d’aquesta manera comparaven marques de la mateixa mida (punt important per 

comparar els resultats).  

 

Aquestes dades ens indiquen doncs, que dins del seu món són persones amb un gran 

poder d’influència i també un bon posicionament. Aquesta valoració pot resultar subjectiva a 

un primer cop d’ull, però per valorar la seva presència s’ha utilitzat el següent estudi: 

 

“[...] Un influencer és aquell usuari que compleix els següents requisits: té com a mínim més 

de 1.000 seguidors a les xarxes, ofereix una opinió i comparteix informació o contingut de 

forma constant sobre un tema en concret, o temes de diferent índole (molta actualitat). A 

més a més, compten amb una comunitat de seguidors disposats a interactuar i difondre 

mitjançant les xarxes socials el contingut que aquests publiquen. L’interès d’aquesta 

comunitat sobrepassar les xarxes socials, ja que en diferents ocasions es poden arribar a 

programar quedades o esdeveniments on aquest públic conegui de manera directa a 

l’Influencer [...]”18.  

 

Els tres perfils escollits compleixen tots els requisits, i pel que fa als seguidors, no en tenen 

cap dels dos menys de 45.000. Es consideren doncs, perfils representatius dins de l’àmbit 

en el qual desenvolupen la seva activitat.  

 

Pel que fa al segon àmbit, s’ha elegit el de la Gastronomia, ja que és un dels sectors 

bastant coneguts i apreciats dins del territori català. Dins d’aquest, els restaurants són 

valorats segons la quantitat d’estrelles Michelin que se’ls hi ha atorgat. És per aquest motiu 

                                                
18

Alcaide, L., (2013). “Te crees un Influencer, ¿però realmente lo eres?”, de Top Comunication. 

[Consulta: 08/04/2017] Disponible a:  http://www.topcomunicacion.com/noticia/3512/que-es-un-

influencer-requisitos-y-habilidades-para-influir-en-redes-sociales  

 

http://www.topcomunicacion.com/noticia/3512/que-es-un-influencer-requisitos-y-habilidades-para-influir-en-redes-sociales
http://www.topcomunicacion.com/noticia/3512/que-es-un-influencer-requisitos-y-habilidades-para-influir-en-redes-sociales
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que s’ha valorat elegir un restaurant que tingués dues estrelles Michelin19, i que a la vegada 

fos accessible i formés part del territori Català. D’aquesta manera la mostra escollida dins 

de l’àmbit de la gastronomia també complia el fet de ser rellevant i cas d’èxit. Les mostres 

s’han extret d’un article20 que indica quins són els restaurants Catalans amb dues estrelles 

Michelin, i entre aquests, s’han escollit els que es troben directament vinculats a una figura 

personal que forma part de la marca.  

 

Per últim, s’estudiarà l’àmbit de l’Arquitectura, un dels elements també molt presents dins 

la cultura catalana i amb una gran potència. Dins d’aquest ha estat fàcil l’elecció, ja que 

recentment (Març del 2017) es va lliurar el premi Pritzker 201721, guardó mundial més 

important dins el camp de l’Arquitectura. Aquest va ser atribuït a un estudi d’Arquitectes 

Catalans, i per tant, van ser aquests els elegits per a realitzar el present estudi i l’entrevista. 

Pel que fa als altres casos, s’ha buscat també estudis d’arquitectura que fossin catalans i 

amb una trajectòria i una presència en el mercat forta.  

 

4.3.2 Presentació de les marques 

 

Com s’ha mencionat anteriorment, de les 9 marques s’han realitzat entrevistes a 3 

d’aquestes, una representant de cada àmbit. Així doncs, a continuació se separaran les 

presentacions de les marques entrevistades (més extenses) de les que simplement se n’ha 

realitzat un estudi quantitatiu a través del quadre de continguts.  

 

Marques entrevistades 

 

Seguidament, es presentarà una breu bibliografia i història de cada una de les marques 

personals i els representants d’aquestes, per tal de poder orientar i situar-les dins del seu 

àmbit. Les entrevistes es troben adjuntades a l’Annex 8.3 del treball.  

 

 

                                                
19

 Morán, I., (2016).” ¿Qué significa que un restaurante tanga una, dos o tres Estrellas Michelin?”, de 

20 minutos. [Consulta: 09/04/2017] Disponible a:  http://blogs.20minutos.es/la-

gulateca/2016/11/23/que-significa-que-un-restaurante-tenga-una-dos-o-tres-estrellas-michelin/  

 
20

 Ara Barcelona, (2016). “Consulta les estrelles Michelin que tenen els restaurants de Catalunya, 
Balerars i el País Valencià”, de Ara Barcelona. [Consulta: 35/04/2017] Disponible a: 
http://www.ara.cat/societat/restaurants-estrella-michelin-catalunya-2016_0_1693030780.html 
 
21

 Hyatt Fundation, (2017). “The Pritzker Architecutre Prize, History”, de Pritzker Prize. [Consulta: 

18/04/2017] Disponible a:  http://www.pritzkerprize.com/about/history  

 

http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/11/23/que-significa-que-un-restaurante-tenga-una-dos-o-tres-estrellas-michelin/
http://blogs.20minutos.es/la-gulateca/2016/11/23/que-significa-que-un-restaurante-tenga-una-dos-o-tres-estrellas-michelin/
http://www.ara.cat/societat/restaurants-estrella-michelin-catalunya-2016_0_1693030780.html
http://www.pritzkerprize.com/about/history
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Influencers en xarxes socials 

 

Rubén García: Instagramer 

 
Figura 3. Rubén García. Instagramer. 

 

Rubén García es presenta en les xarxes socials com a expert en el món del fitness, 

àmbit en el qual gira entorn la majoria del contingut que publica a les xarxes socials. Dins 

d’aquest món però, defensa al mateix moment el fet de no haver de renunciar als 

capricis de la vida. Intenta transmetre el valor de poder lluir un cos fibrat i portar una ritme 

de vida esportista sense haver de fer ni dietes ni deixar de menjar qualsevol tipus de 

menjar; un dels seus lemes podria ser “si vols menjar més, fes més esport, però no s’han de 

renunciar a cap de les dues coses”, ja que aquest encaixa en la filosofia de vida que 

transmet. A més a més del món del fitness i de l’esport, Rubén parla en algunes de les 

seves publicacions sobre viatges que fa.  

 

A part de ser un líder d’opinió i influència en les xarxes socials, va estudiar Enginyeria 

Biomèdica a La universitat Politècnica de Catalunya i va fer  un Máster l’any 2016-2017, 

anomenat “Master’s Degree, Clinical, Hospital and Managed Care Pharmacy”22.  

 

El fet de tenir estudis relacionats amb el funcionament de l’organisme i la cura d’aquest, el 

converteix en un expert i en un guru del tema23, els seguidors del qual confien en les seves 

                                                
22

 Rubén García. @rubengarciacarnivero. Linkedin - 

https://www.linkedin.com/in/rubengarciacarnicero/ [Última Consulta: 14/04/2017] 

 

https://www.linkedin.com/in/rubengarciacarnicero/
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paraules, consells o rutines que proposa en els diferents posts. El mateix passa amb 

algunes de les marques que col·laboren amb ell, ja que compleix un bon perfil per realitzar 

publicitat i credibilitat en el món del “healty” i el fitness. Té una gran comunitat de seguidors i 

actualment es dedica a treballar la seva marca personal Rubén García, la qual va néixer 

prop del 2015. 

 

Actualment està treballant i compagina la seva rutina i els seus horaris laborals amb el 

món de l’Instagram i de les xarxes socials. Com indica en l’entrevista adjuntada al final 

del treball, de moment es gestiona ell mateix els comptes i valora aquesta faceta dins 

d’aquest món virtual, com una etapa inestable i canviant. Afirma també, que la marca Rubén 

García no sortirà (en plans a curt termini) de les xarxes socials ni es comercialitzarà de 

manera offline.  

 

Gastronomia 

Restaurant Les Cols 

 

 

  

 

Figura 4. Fina Puigdevall. 

 

És una masia tradicional catalana, situada al centre de la Garrotxa. Aquesta masia va 

adoptar la forma de restaurant l’any 1990, de la mà de Fina Puigdevall, la filla de la casa. 

Les Cols va ser reformada completament l’any 2003, de la mà dels arquitectes RCR, 

projecte pel qual van ser molt reconeguts.  

                                                                                                                                                  
23

 Anònim, (2017). Rvben Garcia y su mundo más sano, Influency. [Consulta: 14/04/2017] Disponible 

a: http://www.influency.es/rvbengarcia-y-su-mundo-mas-sano/ 

 

http://www.influency.es/rvbengarcia-y-su-mundo-mas-sano/
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La Fina Puigdevall, amb l’ajut del seu marit, és qui lidera tot el projecte i tota l’estratègia que 

segueix el restaurant, aconseguint posicionar-lo com un dels restaurants més valorats de 

Catalunya,  reben el 2010 la seva segona estrella Michelin.  

 

El restaurant ofereix una diferenciació claríssima des del seus inicis als clients, i és que a 

part de la decoració interior i l’arquitectura, aposten per una cuina basada en el kilòmetre 

zero. Aquesta aposta es basa en la recuperació de productes autòctons i més humils del 

paisatge de la Garrotxa. La idea recau en recuperar aquells productes que s’utilitzaven 

anteriorment i tornar a donar-los vida, basant els aliments dels seus plats en productes de 

l’entorn i completament naturals, ja que tots són de collita pròpia o extrets dels petits 

productors de la zona, donant importància a aquests i a la seva feina i qualitat. Alguns 

d’aquests és el fajol, el producte més autòcton de la Garrotxa, utilitzat com a aliment de 

suport durant l’època de la postguerra.  

 

Es vol aconseguir que els clients percebin tot el que aporta al paisatge natural i 

l’estacionalitat també en la que es troba, a través de la composició dels plats i els 

seus sabors. Aquest aspecte és un dels que més s’ha valorat, ja que amb la globalització i 

l’augment de les cadenes de restaurants, la utilització d’aquest tipus de productes s’ha 

perdut moltíssim. És per  aquest motiu que es valora i es diferencia tant de la resta.  

 

Fina Puigdevall, aclareix en algunes de les entrevistes, que el que es busca també és 

quedar-se amb tot allò que és realment autèntic i espiritual, prescindint de tot el que 

és més artificial, tant en l’estètica com en els aliments dels plats. Ella percep la 

naturalesa com un cicle circular, i no lineal, concepte que també es tracta en el material i la 

decoració de l’ambient, de color daurat i amb una gran visibilitat a l’exterior, aconseguint que 

“la naturalesa entri dins l’espai”. La importància recau tant amb la qualitat de la cuina com 

amb la de l’atmosfera.  

 

Així doncs, aquesta visió rupturista i completament innovadora de fusionar la cuina amb 

l'entorn, utilitzant productes de primera mà, ha convertit Les Cols en un dels Restaurants 

amb més prestigi de Catalunya, i també conegut a escala internacional. A part del 

Restaurant, també compta amb uns Pavellons situats prop d'aquests, dissenyats i construïts 

sota terra, amb el terra i les parets completament de cristall. Aquests acaben aportant un 

gran valor afegit al restaurant, augmentant el seu prestigi i el luxe d'aquest. 

 

 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[50] 
 

 

Arquitectura 

 

RCR Arquitectes 

 

 
Figura 5. Equip RCR Arquitectes 

 

El grup RCR Arquitectes està format per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta. El 

seu estil és completament diferent de l’arquitectura que estem acostumats a veure, i és que 

la manera de dissenyar, treballar i construir tan peculiar que tenen , fa que totes les seves 

obres ressaltin entre el seu entorn. L’acer patinable24 és un dels materials més utilitzats en 

totes les construccions del grup; aquest material també ha passat a ser un element 

d’identificació  del grup, aconseguint que de manera directa, s’associï el tractament d’aquest 

i l’estil determinat que acaben utilitzant al grup. 

 

Com Rafael Aranda va descriure en una entrevista del diari “Ara”25, l’arquitectura que 

intenten construir les “arquitectura amb vocació emocional”, i  és que totes les seves 

obres, tot i ser fetes d’acer, intenten donar una sensació de llibertat, de fluïdesa i de 

transparència. Un dels exemples que més bé reflecteix aquesta idea és la façana del 

“Musée Soulages de Rodez, França”.  

                                                
24 S, M., (2017).” Les obres més emblemàtiques de l’estudi RCR d’Olo”t. [Consulta: 20/04/2017] 

Disponible a: http://www.ara.cat/cultura/obres-emblematiques-lestudi-RCR-dOlot_0_1751225009.html 

  
25

 Moldoveanu, M., (2014).” Arquitectura amb vocació emocional”, de Diari Ara. [Consulta: 
18/04/2017] Disponible a:  http://www.ara.cat/premium/suplements/ara_tu/Arquitectura-vocacio-
emocional_0_1111088890.html 

http://www.ara.cat/cultura/obres-emblematiques-lestudi-RCR-dOlot_0_1751225009.html
http://www.ara.cat/premium/suplements/ara_tu/Arquitectura-vocacio-emocional_0_1111088890.html
http://www.ara.cat/premium/suplements/ara_tu/Arquitectura-vocacio-emocional_0_1111088890.html


 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[51] 
 

 

En molts casos, els arquitectes expliquen que s’intenten regir als conceptes i valors de 

buscar l’essència i la inspiració en elements com el cel, els paisatges, les pedres i 

sobretot el pas del temps. Durant el matí la llum és diferent que durant la posta de sol, 

igual que també canvia segons les estacions de l’any; no és la mateixa llum la que es 

percep durant la primavera que la de l’hivern. És per aquest motiu que l’arquitectura s’ha 

d’adaptar a tots aquests canvis, no pot ser un element aliè.  

 

Tot i ser un grup completament Català i arrelat a la seva terra, el grup RCR Arquitectes han 

desenvolupat un 75% de les seves obres a l’estranger, obtenint diferents 

reconeixements en l’àmbit internacional i sent coneguts dins del seu àmbit a arreu del món. 

Un dels reconeixements més rellevants i importants l’han rebut durant aquest any 

2017, guanyant el Premi Pritzker, el premi més important a escala mundial en el camp 

de l’Arquitectura, comparat amb el reconeixement d’un Premi Nobel en l’àmbit 

arquitectònic. 

 

 És el primer cop que aquest premi recau sobre un estudi català, i fins a dies d’avui, només 

havia estat reconegut en un sol cas per un arquitecte espanyol. Aquest va ser Rafael 

Moneo26, l’any 1996. El que més van valorar els jutjats del premi Pritzker és el seu 

“compromís inflexible amb el lloc i la cerca de connexions entre l’exterior i l’interior, 

donant com a resultat una arquitectura emocional i experimental”. 

 

També van tenir en compte el fet que cada vegada vivim en un món més globalitzat en el 

que hem de confiar en les influències internacionals, i cada vegada es perden més els 

valors propis, l’art, els costums locals, etc. El que demostren RCR en les seves 

construccions és que és possible combinar les dues perspectives, innovant i adoptant 

noves tendències però sense perdre el valor propi i l’essència que caracteritza cada 

lloc27. 

  

                                                
26

 El País, (1996). “Rafael Moneo, premio Pritzker de Arquitectura”, de El País. [Consulta: 20/04/2017] 

Disponible a: http://elpais.com/diario/1996/04/29/cultura/830728811_850215.html  

 
27

 Anònim, (2017).” El fallo del Pritzker reconoce su “compromiso inflexible con el lugar”, de Smart 

City Business Institute. [Consulta: 27/04/2017] Disponible a: 

http://www.smartcbi.org/index.php/es/news-smart-building-es/857-el-fallo-del-pritzker-reconoce-su-

compromiso-inflexible-con-el-lugar  

 

http://elpais.com/diario/1996/04/29/cultura/830728811_850215.html
http://www.smartcbi.org/index.php/es/news-smart-building-es/857-el-fallo-del-pritzker-reconoce-su-compromiso-inflexible-con-el-lugar
http://www.smartcbi.org/index.php/es/news-smart-building-es/857-el-fallo-del-pritzker-reconoce-su-compromiso-inflexible-con-el-lugar
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De totes les obres que han elaborat fins ara, destaquen nacionalment les més 

emblemàtiques, com l’interior del museu Soulages de França, l’Estadi d’Atletisme Tussols-

Basils d’Olot, la bodega Bel-Lloc de Palamós, l’espai públic Teatre de Lira, de Girona, 

l’interior de la Biblioteca Sant Antoni de Barcelona i també la guarderia Els Colors de 

Manlleu, entre molts altres28.  

 

Acutalment, han acabat el restaurant de Ferran Adrià “Enigma”29 i estan emergits en nous 

projectes com una Mediateca en Gent (Bèlgica), una escola a Dubai, noves instal·lacions en 

les Caves de Peralada, etc30.  

 

Marques no entrevistades 

Influencers de les xarxes socials 

 

De Vermut: Youtubers 

 

 
Figura 6. De Vermut: Marta Cillan i Sara Gimenez. Youtubers 

                                                
28

 ABC, (2017). Las obres más impresionantes del estudio RCR Arquitectos, de ABC. [Consulta: 

27/04/2017] Disponible a:  http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-

202805456911-20170301160313_galeria.html  

 
29

 Arenós, P., (2017). Enigma: el rey Bulli ha vuelto, de El Periódico. [Consulta: 23/04/2017] 

Disponible a: http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/cocinas/restaurante-enigma-

barcelona-albert-adria-5722610  

 
30

 ABC, (2017). Las obres más impresionantes del estudio RCR Arquitectos, de ABC. [Consulta: 

27/04/2017] Disponible a:  http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-

202805456911-20170301160313_galeria.html  

 

http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-202805456911-20170301160313_galeria.html
http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-202805456911-20170301160313_galeria.html
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/cocinas/restaurante-enigma-barcelona-albert-adria-5722610
http://www.elperiodico.com/es/noticias/onbarcelona/cocinas/restaurante-enigma-barcelona-albert-adria-5722610
http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-202805456911-20170301160313_galeria.html
http://www.abc.es/cultura/abci-obras-impresionantes-estudio-arquitectes-202805456911-20170301160313_galeria.html
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De Vermut és un grup format per dues noies, la Marta Cillan de 28 anys, i la Sara Gimenez 

de 24. Són parella de fa més de dos anys. Les dos compartien el fet de voler influir de 

manera positiva en la societat, parlar de diversitat i frenar l’homofòbia, sobretot en el 

món juvenil. Així doncs, van crear el grup De Vermut. En uns inicis, aquest es va crear amb 

la idea d’organitzar xerrades a les diferents escoles de Barcelona, per parlar sobre 

l’homosexualitat i l’homofòbia. Es van reunir a principis del 2015 amb la directora del 

departament LGBT de la Generalitat de Catalunya per tal de poder tirar el procés endavant, 

i aquest va ser aprovat, considerant el grup  com una associació disposada a realitzar 

aquesta activitat.  

Tot i així, no van poder compaginar els seus horaris amb aquest projecte com tenien pensat, 

i van decidir obrir un canal al Youtube per tal de poder explicar tots aquests 

pensaments i poder arribar a la vegada a un públic molt més ampli. Així doncs, avui en 

dia, De Vermut té com a objectiu explicar històries de persones LFTB+, Lesbianes, Gays, 

Transexuals i Bisexuals. Elles mateixes es presenten com un mitjà de difusió que vol 

demostrar la normalitat amb la qual viuen els LGTB en el segle XXI (empresaris, professors, 

odontòlegs, marketinians...), “Lliures, feliços i molt orgullosos de la nostra diversitat sexual”.  

 

Cada dijous pengen de manera metòdica un vídeo al Youtube, canal que conta actualment 

amb més de 100.000 subscriptors. En aquest apareixen vídeos on parlen de les seves 

rutines, sobre tot tipus de consells i ajudes per tots aquells col·lectius que volen sortir de 

l’armari o que son primerencs. També presenten entrevistes amb diferents testimonis o 

figures públiques bastant conegudes i influents en el món de les xarxes socials actualment.  

 

The Petticoat: Blogger 

 
Figura 7. Cristina Fernández. Blogger 
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Cristina Fernández és coneguda pel seu blog anomenat “thepetticoat”, juntament amb 

la col·laboració de Siro García. Ella és la imatge del blog i de la marca, i ell es l’encarregat 

del disseny i de la fotografia d’aquest. El projecte va  néixer l’any 2011 amb la intenció de 

mostrar al públic un estil concret tan de moda com de vida. Aposta per la màxima “menos 

es más” i cuida molt tant els posts que realitza, com l’estil i la qualitat de les 

fotografies. La marca ha col·laborat amb entitats com Dior, Mango, Urban Outfitters, Obey, 

etc. Fet que l’ha ajudat a guanyar notorietat i aconseguir un posicionament més elevat dins 

d’aquest món tan competitiu.  

 

Tot i tenir presència en les diferents xarxes socials, com bé indica l’estudi, la seva presència 

i el seu posicionament es decanten per la utilització del blog com a canal principal. La resta 

de les xarxes són un suport que ajuden a patrocinar i divulgar l’existència d’aquest. Si 

l’analitzem, hi trobem diferents apartats, en els quals destaquen les categories d’inspiració, 

projectes, interiors arts, editorial, personal, viatges, series, gent i bellesa. En cada un s’hi 

mostra un contingut diferent i relacionat amb la categoria. Es tracta d’un blog molt complet 

que també ofereix la possibilitat de comprar peces de roba a través de la plataforma 

Tictail, dedicada especialment a comercialitzar la roba de les marques emergents d’arreu 

del món.  

 

Pel que fa a ella, va estudiar la carrera de Faishon Design, seguidament va realitzar una 

segona carrera de disseny d’interiors i va completar els seus estudis amb un màster de 

Faishon Marketing. La seva presència i la seva marca han estat mencionades en revistes 

com Vogue.con, Vogue Paris, The Sartrorialist, Elle.com, Stockholm Streetstyle, Jak & Jil, 

entre altres31.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
31

 Fernández, C., (2017).” Press”, de The Petticoat. [Consulta: 18/04/2017] Disponible a: 

http://thepetticoat.net/press/  

http://thepetticoat.net/press/


 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[55] 
 

 

Gastronomia 

ABaC Restaurant 

 
Figura 7. Jordi Cruz. Restaurant ABaC 

 

El restaurant va obrir les seves portes l’any 2000, al carrer Rec de Barcelona, del qual es va 

moure 8 anys després, ocupant la ubicació actual a l’Avinguda Tibidabo, també de la ciutat 

de Barcelona. El seu màxim representant és Jordi Cruz, el qual va aconseguir que el 

restaurant estigués reconegut amb dues estrelles Michelin, ha estat nominat el Millor 

Restaurant de Catalunya l’any 2011, per l’Acadèmia Catalana de la Gastronomia i ha 

guanyat 3 Soles Repsol des de l’any 201332. A més a més, el cuiner és conegut, entre 

altres coses, per participar en el jurat de Master Chef Espanya, i per realitzar les 

Campanades de Cap d’any a “La 1”.  

 

Es tracta d’un restaurant on es concentren sobre tots els matisos de color blanc, en totes les 

seves tonalitats. L’ambient es considera serè, neutre i a la vegada elegant. “El sentit de la 

sofisticació es plasma en els petits detalls i en els materials que s’utilitzen, així com a 

través del joc de llums”. A part de la sala del restaurant, s’hi afegeixen a les instal·lacions 

dos més i una bodega.  

 

                                                
32

 Abac, (2017). “Abac Restaurant Hotel”. [Consulta: 19/05/2017] Disponible a: 

http://www.abacbarcelona.com/es/restaurante  
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Pel que fa al tipus de cuina, Cruz la descriu com “evolutiva i inquieta, basada en el 

producte i on té cabuda tant la creativitat com la tradició”33. Destaca també la seva 

coherència i la seva pròpia idea de veure la cuina de Vanguardia, més enllà de la moda i de 

les tendències. És per aquest motiu que el restaurant ha acabat adoptant una vinculació 

totalment directe amb el restaurant, ja que ha estat ell de manera més individual i personal 

qui l’ha creat i hi ha donat la personalitat que avui en dia es coneix, vinculant doncs 

directament, el nom del restaurant amb el de Jordi Cruz.  

 

Miramar Restaurant 

 

 
Figura 8. Paco Pérez. Restaurant Mirmar 

 

El principal protagonista d’aquest reconegut restaurant, també amb dues estrelles Michelin, 

és Paco Pérez, un dels cuiners i gastronòmics més reconeguts de Vanguardia del segle 

XXI. Des de petit que ajudava al restaurant familiar dels seus pares, fet que el va acabar 

decantant per estudiar cuina i entrar en aquest món.  

 

La història del restaurant Miramar, comença l’any 1939 de la mà d’un matrimoni instal·lat a 

Llançà. Era més aviat un restaurant de platja que va començar a créixer i a agafar la idea de 

fonda a mesura que els clients anaven augmentant. No va ser però fins als 90, que Paco 

Pérez va començar a formar part d’aquest, casant-se amb la néta de la família. Pérez es va 

                                                
33

 Abac, (2017).” Chef Jordi Cruz”, de Abac Restaurant Hotel. [Consulta: 19/05/2017] Disponible a: 

http://www.abacbarcelona.com/es/restaurante  
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fer càrrec del restaurant, canviant la perspectiva de fonda que tenia fins al moment, i 

convertint-lo en un dels restaurants més ben valorats i posicionats de Catalunya. Així doncs, 

actualment el nom de Paco Pérez és gairebé sinònim del Miramar, i viceversa, ja que sense 

un no existiria l’altre, tal com els coneixem avui en dia34.  

 

La filosofia del restaurant està molt lligada en l’entorn on es troba (Passeig Marítim de 

Llançà), ja que no es pot entendre sense la seva ubicació, Cap de Creus, el Mediterrani, la 

tramuntana, etc. Pérez declara que “transforma el paisatge de Miramar, en aromes i 

textures de pura Vanguardia”. També afegeix. Que la seva filosòfica intenta “expressar 

l’emoció de les aromes marines de la matinada, revelar la màgia de la tempesta 

enfurismada, extreure l’ànima de la terra i del mar, descobrir l’essència dels bustos i de les 

textures, cuinar amb l’ànima i projectar somnis a noves avantguardes”.  La cuina es 

decanta per la tradició i el respecte pel producte més proper i sublim, aconseguint 

innovar constantment en els plats que presenta35.  

 

Arquitectura 

 

OAB. Office of Architecture in Barcelona 

 

 
Figura 9. Carlos Ferrater. OAB 

 

                                                
34

 Pérez, P., (2017). “Miramar”. [Consulta: 20/04/2017] Disponible a:  http://restaurantmiramar.com/es/  

 
35

 Ídem 

  

http://restaurantmiramar.com/es/
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La cara més visible i coneguda és Carlos Ferrater Lambarri, arquitecte espanyol que des del 

1971 treballa com a professional a Barcelona. Des dels seus inicis com a professional de 

l’arquitectura va destacar, però sobretot va obtenir renom i va començar a saltar a escala 

nacional i internacional amb l’acollida dels Jocs Olímpics a la ciutat de Barcelona, ja 

que moltes de les obres que es van haver de fer arran d’aquests, van córrer a càrrec seu. 

Alguns exemples són les tres illes a la Vila Olímpica, els habitatges de la Vall d’Hebron, 

l’Hotel Rei Juan Carlos I i el Jardí Botànic, que es va finalitzar 10 anys més tard36. 

 

A més a més , Ferrater forma part dels membres de la Real Acadèmia De Belles arts de 

Sant Jordi. També ha estat catedràtic de projectes arquitectònics de la Universitat 

Politècnica de Catalunya en la ETSAB, director de la IV Biennal d’Arquitectura Espanyola i 

membre del consell rector de l’Escola d’Arquitectura de la Universitat Ramón Llull i de la 

Universitat Internacional de Catalunya37.  

 

Juntament amb el seu equip, va elaborant diferents obres arquitectòniques i projectes , fins 

al 2006, que juntament amb els seus fills, Borja i Lucía Ferrater, i el seu gendre Xavier 

Martí-Galí, can decidir constituir una nova plataforma col·lectiva, anomenada OAB (Office of 

Architecture in Barcelona), aquesta es basava en l’aprenentatge realitzat en els anys previs 

d’aquests, recollint la trajectòria de l’anterior estudi i incorporant noves maneres d’entendre 

l’arquitectura, més rica, variada, tramada i flexible.  

 

Actualment l’equip es defineix de la següent manera: “Avui, les oficines d’arquitectura han 

de ser obertes, flexibles i adaptades als diferents plantejaments que la societat 

demana enfront del nou escenari, que més enllà de la seva condició efímera i variable, 

ha de mantenir el punt essencial de l’ofici i el fet consubstancial a la pràctica de 

l’arquitectura. I més que mai, han de prevaler els aspectes essencials i immutables de 

l’arquitectura de sempre però amb la possibilitat d’adaptar-se amb facilitat a les noves 

situacions i demandes”38 

 

 

 

                                                
36

 Ferrater, C., (2017). “Arquitectura”, de Arqa. [Consulta: 20/04/2017] Disponible a: 

http://arqa.com/autores/carlos-ferrater  
37

 Ferrater, C., (2017). “Arquitectura”, de Arqa. [Consulta: 20/04/2017] Disponible a:  
http://arqa.com/autores/carlos-ferrater 
38

 OAB (2017). “OAB de Office of Architecture in Barcelona.” [Consulta: 27/04/2017] Disponible a:  

http://ferrater.com/?page_id=900&idioma=_ca  
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Miralles Tagliabue EMBT 

 

 
Figura 10. Benedetta Tagliabue. Miralles Tagliabue EMBT 

 

Es tracta d’un Estudi fundat el 1994, de la mà del matrimoni format per Enric Miralles i 

Benedetta Tagliabue, d’aquí la combinació de cognoms. Desprès de la defunció d’Enric 

Miralles, Benedetta va agar el rol de directora i de figura directa al qual es vincula la marca, 

mantenint el nom d’aquesta i la filosofia i la manera de treballar que havien creat.39 Entre 

molts altres projectes, forma part del Jurat del prestigiós premi Pritzker d’Arquitectura, 

entregat com s’ha mencionat anteriorment, a l’estudi català, RCR Arquitectes. 

 

L’estudi ha rebut des del 2000 fins a l’actualitat, diferents premis40 molt reconeguts dins del 

seu àmbit, augmentant el prestigi i el reconeixement d’aquest a escala nacional i 

internacional. El que acaba definint la marca és el fet d’involucrar en el procés de disseny 

el client, ja que cada obra es treballa de la manera que aquest proposa, i es té una filosofia 

en la qual la solució i el projecte es tira endavant gràcies a la col·laboració de l’equip de 

treball i també del client, que expressa en tot moment les seves necessitats i demandes. 

 

En cada projecte es té molt en compte el context, la història i la cultura que envolten l’obra, 

així com el fet de poder-los millorar i augmentar el seu valor a través de l’obra que volen 

                                                
39

 Tagliabue, B., (2017). “Profile Benedetta Tabliabue, de Miralles Tagliabue EMBT”. [Consulta: 

27/04/2017] Disponible a:  http://www.mirallestagliabue.com/benedetta/  

 
40

 Tagliabue, B., (2017).” Awards, de Miralles Tagliabue EMBT”. [Consulta: 27/04/2017] Disponible a: 

http://www.mirallestagliabue.com/awards/   
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crear. Tot i que la seu és a Barcelona, l’estudi ha realitzat obres arreu del món. 

Algunes d’aquestes són el Parlament d’Edimburg, Escòcia, la Biblioteca Nacional de Japó, 

la rehabilitació d’un moll de Grècia, com l’Escola d’Arquitectura de Venècia. Pel que fa a les 

obres realitzades a Barcelona, destaquen la rehabilitació del Mercat de Santa Caterina, 

l’edifici de Gas Natural, les pantalles Acústiques de la Gran Via de les Corts Catalanes, el 

parc Diagonal Mar, entre moltes altres. 

 

En una entrevista realitzada pel portal Horse a Tagliabue41, explica que un altre dels tocs 

característics és la inspiració extreta dels materials naturals trencats, juntament amb 

les formes geomètriques sagrades. Una altra característica és el fet de realitzar totes les 

maquetes i els collages artesanalment, ja que com explica Benedetta, “a través de les mans 

pots arribar a entendre els teus pensaments més inconscients”.  

 

Per últim, un dels segells diferenciadors de l’estudi que revela la directora, és el fet 

d’integrar l’arquitectura que elaboren sempre en l’entorn que l’envolta, intentant “fluir en la 

manera de dibuixar i entendre els llocs on construeixen del món. Ser oberts i deixar que 

siguin les circumstàncies i la situació les que gairebé dibuixin el projecte”42.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
41

 Roig, B., (2014).” Benedetta Tagliabue”, de Magazine horse, pure fashion blood. [Consulta: 
27/04/2017] Disponible a: http://www.magazinehorse.com/benedetta-tagliabue/ 
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CAPÍTOL 5. MOSTRA DELS RESULTATS 

 

5.1 Resultats extrets de la mostra 

 

En aquesta taula s’hi ha registrat la informació relacionada amb les marques, però 

desvinculada de les xarxes socials. S’hi presenta una informació molt més general i que 

ajuda a situar i a entendre el posicionament i l’àmbit d’actuació de cada marca. 

D’aquesta manera es comencen a extreure els primers resultats sobre cada una i es pot 

concebre de manera més clara, una primera idea sobre el seu àmbit d’actuació i la seva 

estratègia. La taula esmentada és la següent: 

 

5.1.1 Recopilació de les dades principals de les marques 

Nom Propi Marca 

Personal 

Tipologia 

de nom  

Lloc Àmbit Logo Tipologia 

de Logo 

Rúben García Rvbén 

García 

Patronímic Barcelona Influencers No / 

Cristna Fernández  The petticoat Símbolic Barcelona Influencers Sí logotip 

Marta Cillan i Sara 

Gimenez 

De vermut Símbolic Barcelona Influencers Sí Imagotip 

Fina Puigdevall Les Cols Toponímic Girona, 

Olot 

Gastronomia Sí logotip 

Jordi Cruz Abac Contractiu Barcelona Gastronomia Sí logotip 

Paco Pérez Miramar Toponímic Llançà, 

Alt 

Emporà 

Gastronomia Sí logotip 

Rafael Aranda, Carme 

Pigem i Ramon Vilalta 

RCR 

Arquitectes 

Contractiu i 

Patronímic 

La 

Garrotxa 

Arquitectura Sí logotip 

Carles Ferrater OAB Contractiu  Barcelona Arquitectura Sí logotip 

Bendetta Tagliabue Miralles 

Tagliabue 

EMBT 

Contractiu i 

Patronímic 

Barcelona Arquitectura Sí logotip 

 

Figura 11. Font: elaboració pròpia 
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5.1.2 Recopilació dels logotips de les marques 

 

Logotips de les marques d’Influencers de les xarxes socials 

The petticoat De Vermut 

 

 

Figura 12. Font: elaboració pròpia 

 

Logotips de l`àmbit gastronòmic:  

Les Cols ABaC Miramar 

   

Figura 13. Font: elaboració pròpia 

 

Logotips de l`àmbit arquitectònic: 

RCR Arquitectes OAB  Miralles Tagliabue EMBT 

 

  

 

Figura 14. Font: elaboració pròpia 
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5.1.3 Resultats i conclusions parcials de les dades recopilades 

 

Després de l’elaboració d’aquestes taules podem extreure els següents resultats: 

 

Pel que fa al nom de la marca, aquest no sol coincidir amb el nom propi del referent. Pel 

que fa a l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials, trobem el cas de Rubén García, sí 

que utilitza el seu nom propi per identificar-se, però en la resta de marques, o bé s’utilitza un 

nom que no té aparent relació amb el nom propi, o apareixen les inicials / cognoms dels 

integrants.  

 

Aquest fet també està relacionat amb la tipologia de noms que s’utilitzen. Com s’ha 

comentat, rara vegada s’utilitza el nom propi, però sí que trobem unes tendències en cada 

àmbit a l’hora d’escollir-los.  

 

Pel que fa a Internet, sol predominar (menys en el cas d’Instagram) la utilització de noms 

simbòlics, pel que fa a l’àmbit gastronòmic, els toponímics i en l’arquitectònic, dominen 

els contractius. Si es desenvolupa l’observació, arribem a les següents conclusions: en el 

cas en què concorden, no hi ha cap mena de dubte doncs, que el nom de la marca és 

exactament igual que el nom de la mateixa persona. 

 

Pel que fa al cas de les marques que no utilitzen el nom propi, trobem dos casos 

diferents: un el trobem en el cas de les marques personals que utilitzen les sigles dels 

noms propis per la creació d’aquestes (ex: RCR Arquitectes) o els cognoms (ex: Miralle 

Tagliabue) d’aquesta manera no apareix el nom propi sencer però sí que hi ha una 

vinculació més personal amb la marca, i per altra banda, les que utilitzen un nom totalment 

desvinculat de la seva pròpia figura (ex: Miramar) i per tant, no existeix cap mena de 

relació directa entre el seu nom propi i el nom escollit per la marca. Aquesta denominació 

dels noms, adopta una certa harmonia si l’anàlisi es fa per àmbits. 

 

En el d’Influencers de les xarxes socials, trobem una barreja, ja que s’utilitzen tant noms 

personals com noms totalment desvinculats de la marca. Aquesta tendència però també 

està associada en la xarxa social en la qual es té més presència. Veiem per exemple, que 

en el cas del Instagramers, es sol utilitzar en la majoria de casos, el nom propi directament43 

                                                
43

 Charlie, A., (2017).  Los 15 instagramers españolas más influyentes del 2017, de Trendencias. 

[Consulta: 08/05/2017] https://www.trendencias.com/it-girls/las-15-instagramers-espanolas-mas-

influyentes  
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(afirmació que també realitza Rubén durant l’entrevista, on justifica la tria de la seva marca, 

ja que tots els seus referents del moment s’identificaven amb el seu nom propi). A 

continuació la llista d’Instagramers espanyols més influents, per tal de veure aquesta 

tendència d’utilitzar el nom personal: 

 

Llistat d’Instagramers més influents d’España: 

@paulanata – Paula Navarro 

@julietapadros – Julieta Padrós 

@ariviere – Alex Rivière 

@blancamiro – Blanca Miró 

@cococonstans – Cocó Constants 

@arethalagalleta - Aretha 

@marvaldel – María Valdés 

@teresaandresgonzalvo – Teresa Andrés  

@ines_arroyo – Inés Arroyo 

@mariapombo – Maria Pombo  

 

Com s’observa, totes les Instagramers fan servir els seus noms propis per identificar-

se a través d’aquesta plataforma. Veiem casos on s’utilitza exactament el nom propi, i 

d’altres on aquest es barreja amb alguna altre paraula o es fa alguna abreviació del nom o 

del cognom.  

 

Pel que fa al cas de les Youtubers i Bloggers, es passa a tendir en utilitzar un nom totalment 

desvinculat del propi44. Tot i que es parla d’una desvinculació directa, aquesta només afecta 

al naming de la marca, ja que en tots els casos, la presència de la persona vinculada 

amb la marca, està constantment molt present.  

Aquesta tendència es veu reflexada en el següent llistat45, on apareixen els 10 perfils de 

Youtbers i Bloggers més influents d’España actualment.  

 

 

 

 

                                                
44

 Muñoz, M., (2016). Las 10 mejores blogueras españolas, de Dear Tee. [Consulta: 08/04/2017] 

http://www.deartee.com/blog/las-10-mejores-blogueras-espanolas.html  

 
45 Muñoz, M., (2016). Las 10 mejores blogueras españolas, de Dear Tee. [Consulta: 08/04/2017] 

http://www.deartee.com/blog/las-10-mejores-blogueras-espanolas.html  

 

http://www.deartee.com/blog/las-10-mejores-blogueras-espanolas.html
http://www.deartee.com/blog/las-10-mejores-blogueras-espanolas.html
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Llistat de Youtubers i Bloggers més influents d’España: 

 

Lovely Pepa – Alexandra Pereira 

Amlul – Gala Conzález 

María León Style – María León  

Dulceida – Aida Domenech 

Trendy Taste – Natalia Cabezas 

Lady Addict – Paula Morena, Beatriz Rodríguez y Elba Saavedra 

B a la moda – Belén Canalejo 

Bartabac – Sivlia García  

Marta Carriedo 

Collage Vintage – Sara Escudero 

 

Es pot comprovar doncs, que la majora dels comptes més influents d’aquestes 

plataformes s’han decantat per l’elecció d’aquest tipus de noms.  

 

Si s’analitzen les marques de l’àmbit de la gastronomia, s’observa que tots els 

restaurants utilitzen noms totalment desvinculats dels seus propis com a presentació inicial 

d’aquesta. Tot i així, sempre acaba apareixent de manera clara el nom de la persona 

vinculada directament en les portades de les pàgines web o fins i tot sota el mateix logotip 

de manera discreta.  

 

En el cas de l’àmbit arquitectònic, veiem que coincideixen les marques que utilitzen els 

seus cognoms i els combinen de manera més o menys completa amb el nom final de la 

marca.  

  

Pel que fa als logotips, s’observen també certes característiques comunes entre els 

diferents àmbits. De nou es detecta que els més diferents, però coherents dins de la seva 

“especialització”, són els que es troben dins de l’àmbit dels Influencers. Mentre 

l’Instagramer es presenta sense logotip, en el cas del blogg s’utilitza per expressar el nom 

de la marca una tipografia, que transmet una gran percepció de sotilesa i sofisticació alhora. 

Pel que fa al logotip de les Youtubers, s’utilitza un imagotip.  

 

Aquest fet implica que no només aparegui el nom de la marca amb una tipografia 

determinada, sinó que també existeixi una imatge vinculada amb aquesta. En el cas en 

qüestió, la imatge dissenyada és un cor humà pintat en diferents colors, representant 

d’alguna manera la diversitat i la bandera LGTB+. El lema que acompanya aquest imagotip 
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és “amor con amor se cura”. El fet que s’utilitzi un recurs identificatiu més visual va vinculat 

al canal  que aquestes es dirigeixen.  

 

Si s’analitzen els de l’àmbit gastronòmic, s’observa una lleugera semblança entre les 

diferents mostres, ja que en tots els casos s’utilitza com a logotip una tipografia concreta 

que dibuixa el restaurant. Aquestes són bastant simples, clares, i majoritàriament, solen ser 

amb lletres majúscules. Pel que fa als colors, són colors seriosos, poc vius i uniformes. No 

se solen barrejar tonalitats o colors.  

 

Per últim apareixen els logotips de l’àmbit d’arquitectura. En aquest cas coincideixen tots 

en la seva senzillesa i elecció d’un sol color, en el cas d’RCR Arquitectes, el vermell. Els 

tres coincideixen també en el fet de mostrar directament amb el logotip la seva personalitat i 

la seva manera d’entendre el disseny.  

 

Per exemple, en el cas d’RCR s’utilitza la forma d’un segell, com si fos estampat, i es pot 

visualitzar que la tinta no té la mateixa potència en tot el logotip. Es pot percebre doncs, que 

donen valor als materials naturals i de la terra. Amb els altres logotips passa exactament el 

mateix, on es reflecteix la personalitat de cada un a través de l’observació i l’anàlisi de la 

tipografia i la posada en escena.  

  

5.2 Resultats de l’anàlisi de contingut 

 

Per poder elaborar aquesta part de l’estudi s’ha utilitzat la taula que es pot observar a 

l’Annex 8.1. Aquesta ha estat el patró utilitzat en cada una de les diferents marques, per tal 

de poder realitzar una bona anàlisi quantitatiu de la seva presència, interacció i notorietat a 

les diferents xarxes socials principals. A partir de la mateixa taula de continguts, que es pot 

observar completa a l’Annex 8.1, s’han elaborat uns gràfics de barres, per tal de poder 

interpretar de manera més fàcil i visual els resultats.  

 

Aquesta anàlisi seguirà la següent estructura: s’agruparan els diferents gràfics i taules 

segons la xarxa social, i dins d’aquesta xarxa, primer de tot s’analitzaran i es 

compararan entre elles les tres marques de la mateixa categoria.  

 

Un cop s’hagin comparat i extrapolat les dades per àmbits, aquestes seran sumades per tal 

de tenir resultats finals de cada un en concret. Per acabar, es compararan els totals de cada 

àmbit i d’aquesta manera es podrà veure a escala general, les semblances i diferències de 

cada sector.  
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Totes les taules i gràfiques són d’elaboració pròpia. Hi ha algun cas on es mostren dues 

taules dividies del mateix àmbit, aquest fet es deu que en alguns casos, els números dins de 

la mateixa taula tenien escales molt diferents, i per tant, utilitzar un gràfic comú feia que es 

perdés molta informació.  

 

5.2.1 Instagram  

 

Influencers de les xarxes socials 

 

 
 Figura 15. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Font: elaboració pròpia 

Nom de la marca Ruben Garcia The petticoat De Vermut 

Seguidors 57.800 61.700 43.600 

Seguits 762 1.305 670 

Nº post/ mes 32 48 27 

Nº posts/ setmana 5 9 5 

Likes/ mes 1.490 649 5.928 

Comentaris/ mes 123 4 75 

Nº Total de posts 574 2.096 527 
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Si ens centrem en les tres marques que formen la categoria d’internet, podem veure que, 

en certa mesura, els resultats coincideixen, ja que el volum de dades està concentrat en 

les mateixes variables. Veiem doncs, que tots tenen un nombre de seguidors molt elevat, 

però que per altra banda, en proporció segueixen a molt pocs usuaris, així doncs es pot dir 

que generalment, tenen molts més seguidors que usuaris que les marques segueixen. 

Pel que fa al número de likes per post, veiem que aquest també és bastant elevat, sobretot 

en el cas de De Vermut. 

 

Pel que fa a números de posts, tant per mes com per setmana varien poc entre uns i els 

altres, i que el nombre d’actualitzacions al mes oscil·la entre els 5 i 9 posts en els tres 

casos. Aquestes dates indiquen que el nombre de posts totals no és orientatiu, sinó que 

es relaciona a l’antiguitat del compte d’Instagram. 

  

La principal diferència recau en el nombre de comentaris, que tot i que no es perceben 

en el gràfic, veiem que aquests són molt superiors en el cas de l’Instagramer. Aquest fet es 

deu que sigui la seva xarxa de difusió principal, i que per tant, els usuaris es comuniquin 

amb ell a través d’aquests. 

 

Gastronomia 

 

 
Figura 17. Font: elaboració pròpia 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[69] 
 

 

 

Figura 18. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Font: elaboració pròpia 

 

A través de la taula i del gràfic es pot veure que en aquest cas, els resultats són una mica 

més dispersos. S’ha de dir també però, que pel que fa al restaurant ABaC, s’han utilitzat les 

dades del perfil d’en Jordi Cruz, ja que la poca inactivitat d’aquest era poc representativa per 

la marca, i Jordi Cruz indirectament s’utilitza com a vehiculació del contingut d’aquest. És 

per aquest motiu que tant en els seguidors com en el número de likes s’observa una 

diferència més important. Pel que fa a la resta de dades, veiem que el nombre de posts 

és bastant baix en els tres casos, amb la mitjana d’1 per setmana. 

Nom Usuari Jordi Cruz 

ABac 

Paco Perez 

Miramar 

Fina Puigdevall 

Les Cols 

Seguidors 240.000 178.000 7.972 

Seguits 199 800 961 

Nº post / mes 5 3 30 

Nº posts / setmana 1 1 5 

Likes / mes 18.980 532 282 

Comentaris / mes 219 9 3 

Nº Total de posts 191 181 828 
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Arquitectura 

 

Figura 20. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa a l’ús de la xarxa Instagram en el món de l’arquitectura veiem que aquesta també 

depèn de la marca en qüestió. Independentment doncs que les marques hagin decidit tenir 

més o menys presència en aquesta xarxa, s’observa que en el cas de l’estudi RCR tant en 

el nombre de seguidors, de seguits o de likes per mes o comentaris, va per davant dels 

altres. Aquest fet ens indica que no per tenir unes xarxes més actives la interacció 

que s’aconsegueix del públic és més gran, sinó que el fet que aquest interactuï amb 

Nom de la marca OAB 

Carles Ferrater 

Miralles Tagliabue EMBT RCR Arquitectes 

Seguidors 1.429 5.278 14.300 

Seguits 282 636 1.806 

Nº post/mes 1 24 5 

Nº posts/setmana 105 5 1 

Likes/mes 232 150 1.547 

Comentaris/mes 3 2 74 

Nº Total de posts 20 187 48 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[71] 
 

la marca és per motius externs a l’ús i de la xarxa en qüestió: mentre OAB publica 105 

posts per setmana i RCR en publica 1, el primer rep 232 likes per mes i el segon 1547.  

 

Comparació d’àmbits en el cas d’Instgram 

 

Figura 22. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 23. Font: elaboració pròpia 
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Figura 24. Font: elaboració pròpia 

 

Si comparem els tres àmbits de manera conjunta, podem veure que en l’àmbit arquitectònic 

és el que té menys seguidors, i per tant, el que té una comunitat més petita de seguidors en 

aquesta xarxa. Tot i així està bastant igualada en els altres àmbits de persones seguides. 

Pel que fa a la resta d’informació, podem veure que l’àmbit dels influencers és el que té 

més volum d’activitat i d’interacció dins aquesta xarxa amb diferència. 

 

5.2.2 Facebook 

 

Influencers de les xarxes socials 

 

Figura 24. Font: elaboració pròpia 

 

Nom de la marca Total influencers Total gastronomia Total arqutiectura 

Seguidors 54.367 61.991 7.002 

Seguits 912 587 908 

Nº post/mes 36 11 10 

Nº posts/setmana 7 2 37 

Likes/mes 2.689 271 643 

Comentaris/mes 67 4 26 

Nº Total de posts 1.066 336 85 
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Figura 25. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa al portal de Facebook, veiem una diferència notable entre les diferents marques, 

sobretot pel que fa al cas de l’Instagramer, Rubén García. Com es pot veure en el gràfic, no 

utilitza gaire freqüentment la xarxa i a més a més hi té un número de seguidors bastant baix 

en comparació a les altres marques. Un dels motius pot estar degut al fet de que la seva 

pàgina principal és Instagram i es centra principalment en aquesta, mentre en els altres 

dos casos reparteixen de manera més equitativa la seva activitat entre les diferents xarxes. 

 

Un altre motiu a contemplar, és que la pàgina de Facebook d’en Rubén és molt actual i 

recent, fet que explica la poca notorietat que aquest ha pogut aconseguir en un període més 

curt de temps. També s’observa que pel que fa a la interacció amb les seves comunitats, 

aquestes són baixes.  

 

El número de likes no és ni en comparació al mateix del què tenien en el cas d’Instagram, i 

el nombre de comentaris aconseguits tampoc. Aquest fet pot estar relacionat a  que el 

nombre de seguidors de les dues plataformes és completament diferent, en el cas 

d’Instagram la xifra és molt més elevada en tots tres casos. Així que es pot concloure que 

tant en temes de comunitat de fans com d’interacció, la plataforma de Facebook no està en 

primer lloc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nom de la marca Ruben Garcia The petticoat De Vermut 

M'agrada totals pàg. 271 5.212 4.400 

Seguidors 278 5.129 4.465 

Persones que en parlen 34 25 319 

Publicacions/mes 4 41 10 

Likes/ mes 11 14 278 

Shares 0 0 10 

Comentaris  0 0 10 
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Gastronomia 

 
Figura 26. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Font: elaboració pròpia 

 

Encara que el número de seguidors variï segons la marca, trobem unes tendències 

d’actuació semblants entre elles, ja que tot i que publiquen pocs continguts al mes, reben 

una bona interacció per part dels usuaris, ja que tenen bastants likes en les diferents 

publicacions. S’observa doncs, que en l’àmbit de la gastronomia, el perfil de Facebook és 

bastant important i és útil per la comunicació entre la marca i els seus consumidors. 

 

 

 

 

Nom de la marca Jordi Cruz 

ABaC 

Paco Pérez 

Miramar 

Fina Puigdevall 

Les Cols 

M'agrada totals pàg. 15.231 8.141 2.225 

Seguidors 15.004 8.096 2.220 

Persones que en parlen 117 245 78 

Publicacions/mes 4 9 7 

Likes/mes 204 164 47 

Comentaris 2 4 1 

Shares 0 7 1 
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Arquitectura 

 

Figura 28. Font: elaboració pròpia 

 

 

Figura 29. Font: elaboració pròpia 
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Figura 30. Font: elaboració pròpia 

El que crida l’atenció de manera més directe, és el fet que la marca OAB estigui poc present 

en el gràfic. Aquest fet es deu que tot i tenir un perfil de Facebook creat, no hi ha una 

activitat en aquest, ja que després de fer el seguiment del mes de març s’ha observat que 

durant aquest no s’ha publicat cap post, així que no s’ha pogut observar la interacció o 

participació que aquest ha tingut. Pel que fa als altres dos casos, sí que hi ha més activitat. 

Veiem que les publicacions no són molt constants però sí que igualment tenen una gran 

comunitat de seguidors, així que es pot afirmar que en cas de l’àmbit arquitectònic, els 

usuaris estan presents de seguir la seva activitat a través d’aquesta plataforma. Aquest fet 

també es comprova en la resposta i la interacció que reben aquests posts, amb alts 

nombres de likes.  

 

Comparació d’àmbits en el cas de Facebook 

 

Figura 40. Font: elaboració pròpia 

Nom de la marca OAB Carlos Ferrater Miralles Tagliabue EMBT RCR Arquitectes 

M'agrada totals pàg. 81 14.006 12.435 

Seguidors 81 13.930 12.550 

Persones que en parlen 0 27 67 

Publicacions/ mes 0 10 6 

Likes/mes 0 53 42 

Comentaris 0 0 2 

Shares 0 3 0 
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Figura 41. Font: elaboració pròpia 

 

Si comparem de manera general l’activitat dels diferents àmbits, s’observa de manera 

clara que l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials és el que té menys notorietat 

dins d’aquesta plataforma, ja que és el que té menys seguidors. Aquest fet es pot deure 

que els perfils escollits no són igual de coneguts a escala internacional, ja que per exemple, 

és difícil comparar la repercussió social que pot tenir un estudi d’arquitectura que ha 

guanyat el premi mundial en el seu camp, que un universitari que es dedica a parlar del món 

del fitness a través d’Instagram.  

 

Tot i així, si es deixen a un costat el nombre de seguidors, es comprova que en el tema de 

publicacions per mes i de likes que s’obtenen, els tres àmbits estan força igualats. Aquest 

fet vol dir que tot i que internet té un número molt més baix de seguidors, aquests 

interactuen de manera més forta amb la marca que en els altres casos.  

 

Aquest pot ser conseqüència del fet que els seguidors del perfils que formen part de 

l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials, són més joves i estan més endinsats en 

el món de les xarxes socials, i és per aquest fet que interactuen més amb la marca a 

través de les diferents plataformes que no el públic de l’àmbit gastronòmic o 

arquitectònic, que pot estar més aïllat de les xarxes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Àmbit Total influencers Total gastronomia Total arquitectura 

M'agrada totals pàg. 3294 8532 3942 

Seguidors 3291 8440 3910 

Persones que en parlen 126 147 91 

Publicacions/mes 18 7 8 

Likes/ mes 101 138 80 

Comentaris 4 3 2 

Shares 3 3 2 
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5.2.3 Twitter 

 

Influencers de les xarxes socials 

 

Figura 42. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa a la plataforma de Twitter, molt més vinculada a temes d’interès, notícies i 

continguts molt més instantanis i precisos, veiem que la que obté una interacció més forta 

en tema de likes/mes i també de retuitts (importants en aquest cas, ja que vol dir que 

l’usuari decideix vincular de manera directa el contingut que fa la marca amb el seu perfil 

Nom de la marca Ruben Garcia The petticoat De vermut 

Tuits 4.203 1.956 820 

Seguint 149 132 602 

Seguidors 3.111 749 7.795 

Likes 7.697 165 3.802 

Twits / mes 8 38 45 

Retuitts / mes 0 0 57 

Likes / mes 0'5 2 157 

Fotos i videos 222 34 189 
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personal), les Youtubers són les que tenen unes xifres més altes. Així doncs, podem veure 

que en aquests tres casos, a la comunitat que més respon, o la marca que ofereix més 

contingut interessant i rellevant pels seus seguidors són De Vermut.  

 

Gastronomia 

 

 

Figura 44. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45. Font: elaboració pròpia 

 

Nom de la marca Jordi Cruz 

ABaC 

Paco Pérez 

Miramar 

Fina Puigdevall 

Les Cols 

Tuits 185 2.080 2.236 

Seguint 127 859 1.067 

Seguidors 2.474 5.726 2.578 

Likes 443 1.437 4.415 

Twits/mes 0 38 51 

Retuitts/mes 0 7 19 

Likes/mes 0 21 35 

Fotos i videos 0 207 156 
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D’entrada s’observa que totes les marques tenen presència a Twitter, això ens indica que en 

el món de la gastronomia, és important tenir un perfil en aquesta xarxa i que és un punt de 

comunicació entre els seus clients. Seguidament, es pot veure que, tot i que totes tenen 

el perfil creat i una comunitat bastant abundant de seguidors, pel que fa al restaurant 

ABaC durant el mes de març, no ha publicat cap tuit ni cap mena de contingut. 

  

Pel que fa a la resta, veiem que hi ha un nombre important de tuits realitzats i que a més a 

més, aquest reben algun tipus d’interacció, ja sigui en likes o en retuitts. Aquest fet és 

important, ja que indica que no només la marca decideix utilitzar la plataforma sinó que 

els seus seguidors la segueixen i estan al cas dels moviments que la marca realitza 

en aquesta, rebent-los positivament.  

 

Arquitectura 

 

Figura 46. Font: elaboració pròpia 
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Figura 47. Font: elaboració pròpia 

Tot i que es torna a observar com en els altres casos, que OAB no té presència en aquesta 

xarxa, pel que fa a la resta de marques en aquest cas veiem que tampoc hi són presents. 

Tenen tots un perfil creat i un grup de seguidors, però aquest no és comparable al que 

tenen en els altres casos i la marca no interactua a través d’aquesta plataforma amb ells. Es 

pot observar en el nombre de tuits que s’han realitzat durant el mes de març, inexistents en 

el cas de dues marques. Es pot concloure doncs, que en l’àmbit arquitectònic la 

plataforma del Twitter no és rellevant, més ben dit, les marques directament en 

prescindeixen i no hi tenen cap tipus d’interacció.  

 

Comparació d’àmbits en el cas de Twitter 

  

Figura 48. Font: elaboració pròpia 

Nom de la marca OAB 

Carlos Ferrater 

Miralles i Tagliabue 

EMBT 

RCR Arquitectes 

Tuits 0 2.329 177 

Seguint 0 1.377 1 

Seguidors 0 3.885 2.403 

Likes 0 7.533 0 

Twits/mes 0 3 0 

Retuitts/mes 0 14 0 

Likes/mes 0 14 0 

Fotos i videos 0 301 0 
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Figura 49. Font: elaboració pròpia 

Com a conclusió de la plataforma Twitter valorant els tres àmbits, es pot dir que el dels 

Influencers és el que utilitza manera més freqüent aquesta plataforma i també la que rep 

una resposta i interacció més gran per part dels seus usuaris. També s’observa que en el 

cas de l’arquitectura, el Twitter no s’utilitza de manera freqüent pel que fa a les marques, 

però tot i que elles no decideixen actualitzar-ho ni usar-lo molt, quan ho fan reben un bon 

feedback, millor del que rep l’àmbit de gastronomia, que sí que publica un contingut de 

forma més constant però la interacció que reben per part dels usuaris és més baixa que en 

el cas arquitectònic.  

5.2.4 Youtube 

Influencers de les xarxes socials 

 
Figura 49. Font: elaboració pròpia 

 Total influencers Total gastronomia Total arquitectura 

Tuits 2.326 1.500 1.276 

Seguint 294 684 326 

Seguidors 3.885 3.593 2.493 

Likes 3.888 2.098 1.995 

Twits /mes 30 30 20 

Retuitts /mes 19 9 9 

Likes /mes 53 19 24 

Fotos i vídeos 148 121 90 
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Figura 50. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa al canal Youtube, l’anàlisi i la conclusió és molt fàcil. Es tracta d’una plataforma 

molt específica, que només s’utilitza en el cas que l’usuari sigui especialitzat en 

aquesta. En el cas de De Vermut, les Youtubers, està clar que la seva presència serà molt 

forta en aquesta xarxa, ja que és el seu canal principal, però pel que fa a la resta de 

marques que formen part de l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials, rarament en fan 

ús. 

 

Gastronomia 

 

Nom de la marca Jordi Cruq 

ABaC 

Paco Pérez 

Miramar 

Fina Puigdevall 

Les Cols 

Subscriptors 13 160 18 

Nº post/mes 0 0 0 

Visualitzacions/mes 0 0 0 

Comentaris/mes 0 0 0 

Likes/mes 0 0 0 

Figura 51. Font: elaboració pròpia 

 

En aquest cas no s’ha considerat pertinent l’ús d’un gràfic per interpretar la informació, ja 

que aquesta queda totalment ben indicada a la taula. Les tres marques tenen un perfil obert 

en aquest canal però cap d’aquesta l’ha utilitzat durant el mes de març, és per aquest motiu 

que es pot afirmar que en l’àmbit de la gastronomia, és totalment prescindible l’ús 

d’aquesta xarxa per gestionar la comunicació de la marca.  

 

 

 

 

 

Nom del marca Ruben Garcia The petticoat De vermut 

Subscriptors 767 0 101.097 

Nº post /mes 1 0 5 

Visualitzacions /mes 161 0 81.454 

Comentaris /mes 1 0 2.273 

Likes /mes 9 0 4.779 
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Arquitectura 

 

Nom del canal OAB Carlos Ferrater Miralles Tagliabue EMBT RCR Arquitectes 

Subscriptors 0 342 0 

Nº post/mes 0 0 0 

Visualitzacions/mes 0 0 0 

Comentaris /mes 0 0 0 

Likes/mes 0 0 0 

Figura 52. Font: elaboració pròpia 

 

El mateix passa en el cas de l’arquitectura. No cal utilitzar el recurs del gràfic per explicar 

millor els resultats, ja que aquests es poden analitzar directament a través de la taula. En 

aquesta s’hi observa que de les tres marques, només una té un perfil de Youtube creat i no 

l’ha utilitzat durant el mes de març. Les altres dures directament no tenen cap perfil creat, 

així que durant la història de la seva marca no han fet servir el canal per comunicar-se amb 

el públic o transmetre qualsevol tipus d’informació. Així doncs, es pot afirmar també que 

en el cas de l’àmbit arquitectònic, la utilització d’un canal Youtube com a recurs de 

comunicació és totalment nul.  

 

Comparació d’àmbits en el cas de Youtube 

 
Figura 53. Font: elaboració pròpia 
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El gràfic comparatiu acaba de confirmar de manera més visual el que s’ha afirmat en els 

anteriors. Pel que fa a la xarxa social Youtube, no totes les marques hi tenen presència i no 

es considera per tant, un canal imprescindible per la creació d’una marca personal. Només 

hi tenen presència les marques que formen part de l’àmbit dels Influencers de les xarxes 

socials. En els altres casos la representació és nul·la. Els motius d’aquest fet ja s’han 

comentat en els gràfics d’anàlisi individuals dels diferents àmbits.  

 

5.2.5 Mencions al buscador Google 

 

Influencers de les xarxes socials: 

 
Figura 54. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

Figura 55. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa als resultats generals, el cas de l’Instagramer és el que presenta amb diferència 

menys resultats. Pel que fa a la resta de cerques, els resultats són bastant obvis i 

coherents. Les Youtubers són les que tenen una quantitat de vídeos relacionats molt més 

Nom de la marca Ruben García The petticoat a Devermut youtubers 

General 3.640 2.980.000 1.410.000 

Notícies 0 7 64 

Vídeos 91 183 1.790 
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elevada que la resta de marques. L’explicació la trobem en el fet que el seu canal principal 

de comunicació es basi en continguts de vídeos. Pel que fa al camp de les notícies, De 

Vermut també és la que en presenta un nombre superior. Rubén Garcia es troba per darrere 

de tots els resultats comparats en les altres marques. Aquest fet ens indica que en el món 

de l’Instagram no s’hi vinculen gaires continguts que siguin fora de la xarxa o que no siguin 

relacionats amb el món de les imatges.  

 

Gastronomia: 

 

 
Figura 56. Font: elaboració pròpia 

 

Nom de la marca Jordi Cruz 

ABaC 

Paco Pérez 

Miramar 

Fina Puigdevall 

Les Cols 

General 62.000 95.600 323.000 

Notícies 4.580 2.950 7.700 

Vídeos 4.220 3.130 7.510 

Figura 57. Font: elaboració pròpia 

 

Independentment de la notorietat del restaurant dins del buscador Google, s’observa a 

través de la taula i també del gràfic que aquesta no està proporcionalment vinculada amb la 

quantitat de notícies o de vídeos que es poden trobar a la xarxa. Per exemple, en el cas de 

Abac veiem que té un nombre de resultats generals baix, però que tot i així té una quantitat 
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de notícies i de vídeos més alta en proporció a aquests, que el cas de Miramar de Paco 

Pérez.  

 

Així doncs, podem afirmar que no es vincula el fet de tenir en l’apartat general més 

resultats que una altra marca amb el fet  que per exemple, hi hagi més notícies on 

aquesta marca aparegui. Aquest fet també porta a confirmar doncs, que a part de les 

notícies i els vídeos hi ha altres variables, com les imatges per exemple, que es tenen en 

compte a l’hora de mostrar aquests resultats generals.  

 

Pel que fa a l’anàlisi general de la categoria, no es pot indicar tampoc una tendència a tenir 

més vídeos a la xarxa que notícies, o viceversa, ja que depenent del cas canvia.  

 

Arquitectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58. Font: elaboració pròpia 

 

General 
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Figura 59. Font: elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Font: elaboració pròpia 

 

Pel que fa a les dades de l’àmbit arquitectònic, observem que RCR arquitectes té un pic 

molt alt i diferenciat dins de l’àmbit de les notícies. Aquesta diferència es deu al fet 

d’haver guanyat recentment el premi mundial d’arquitectura ja esmentant. Així doncs, 

la seva notorietat a la xarxa serà molt més elevada que en la de les altres dues marques. Si 

s’analitzen les tendències de l’àmbit, es pot veure que a diferència del gastronòmic, si que hi 

ha una semblança, ja que en tots els casos coincideix hi ha més vídeos a la xarxa que 

notícies.  

 

 

 

 

Nom de la marca OAB 

Carlos Ferrater 

Miralles Tagliabue EMBT RCR Arquitectes 

General 280.000 322.000 39.7000 

Notícies 142 581 7.160 

Vídeos 463 2.330 4.820 
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Comparació d’àmbits en el cas de les mencions a Google: 

 

 
 

Figura 61. Font: elaboració pròpia 

 

Figura 62. Font: elaboració pròpia 
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A partir dels gràfics s’observa que a escala general, els Influencers són els que tenen una 

quantitat de resultats més elevats al buscador de Google en termes generals però pel 

contrari, són els que menys presència tenen en l’àmbit de notícies o de vídeos relacionats 

amb la marca. També s’observa que salta a la vista que l’àmbit que més presència té tan 

pel que fa a notícies com a vídeos relacionats és el de Gastronomia. 

 

 El fet  que anteriorment s’hagi pogut comprovar que ni en l’àmbit gastronòmic ni en 

l’arquitectònic existeixi un canal de Youtube personal de la marca on es difonguin vídeos 

d’aquesta, fa que es pugui afirmar que tots els vídeos trobats mitjançant el cercador 

formen part de tercers que els han pujat a la xarxa mencionant la marca. Així doncs, el 

material extern a aquesta (notícies i vídeos) és molt elevat. Indica també que fora de les 

xarxes socials tenen una bona presència, ja que són aquests tercers esmentats els que 

aporten la notorietat a la marca aquesta notorietat.  

 

5.2.6 Linkedin 

 

Pel que fa a la xarxa social del Linkedin, no s’ha vist pertinent elaborar cap gràfic, ja que 

amb les dades recopilades en el quadre de contingut s’han pogut extreure les conclusions 

de manera directa i òbvia. En molts casos no existeix un perfil directe vinculat amb la marca, 

i en molts d’altres ni tan sols amb la persona en qüestió en l’àmbit personal. 

 

 La diferència més notable s’ha registrat en el cas dels Influencers en les xarxes 

socials, que individualment  tenen tots un perfil creat. Aquest fet es pot deure que es tracta 

d’un públic més jove, que sol tenir una altra feina a part de la gestió de la seva marca a les 

xarxes socials, i que volen estar presents en el mercat laboral actual per si sorgeix alguna 

altra oportunitat. Cal recordar que la valoració de futur dins d’aquest món és a curt termini, 

ja que és molt canviant i poc estable. Pel que fa als altres perfils de les marques, gairebé 

cap (gastronomia i arquitectura) té un perfil creat. Així doncs, es pot afirmar que pel que fa 

als casos de les maques personals tractades, el Linkedin és totalment prescindible. 

 

Es poden veure els resultats de manera més específica a la taula que es mostra a l’Annex 

8.1.   
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5.2.7 Conclusions extretes dels resultats de l’anàlisi de contingut   

 

-En el cas de l’ús de les xarxes socials dins d’una mateixa categoria, a través dels gràfics 

s’ha observat que no pel fet de dedicar-se a una xarxa en concret vol dir que la marca 

tingui més interactivitat que una altra. Només té a veure en el fet que els usuaris saben 

que aquell és el seu canal principal, però no per aquest motiu vol dir que per exemple un 

Instagramer, tingui molts més posts setmanals que les Youtubers. És una pura qüestió 

d’orientació del contingut, però no de quantitat d’aquest.  

 

-La interacció amb els usuaris a les xarxes no depèn de l’actualització que les marques facin 

en aquestes. El fet que aquests mostrin més o menys interès cap a la marca no es 

relaciona amb el nombre de posts que aquesta fa.  

  

-L’àmbit dels Influencers de les xarxes socials és el que utilitza més l’Instagram per 

relacionar-se i interactuar amb la seva comunitat de seguidors.  

 

-Deixant a part el nombre de seguidors o de la grandària de la comunitat que poden tenir les 

marques en les diferents plataformes, s’observa que els seguidors de l’àmbit dels 

Influencers de les xarxes socials estan molt més predisposats a interactuar i mostrar 

interès en les diferents plataformes que els seguidors dels altres àmbits.  

 

Aquest fet es pot deure a que la comunitat en sí, ha escollit perfils que es dediquen 

plenament a les xarxes socials per seguir, així que directament es mouen únicament per 

aquest món i estan totalment acostumats i integrats a la utilització d’aquestes xarxes; a 

diferència dels seguidors dels altres dos àmbits que es troben també fora del món online i 

no estan tan predisposats a interactuar amb aquests a través de les plataformes de la xarxa.  

 

-Concretament s’ha pogut comprovar que la plataforma Youtube no és imprescindible 

per a la creació i desenvolupament de la marca personal, ja que dos dels tres àmbits 

tractats (gastronomia i arquitectura) no hi tenen cap mena de presència.  

 

-L’àmbit gastronòmic és el que té una presència més gran a nivell de resultats en el 

cercador de Google, pel que fa a notícies i vídeos. Aquest té una gran notorietat, ja que la 

quantitat de notícies és també molt elevada en proporció als altres dos sectors i també el 

nombre de vídeos. Es pot afirmar que la notorietat és alta, ja que en els dos casos, els 

resultats són externs a la marca: les notícies són externes sempre, i pel que fa als vídeos, 
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s’ha comprovat que no existeix un canal Youtube propi, per tant, tots els vídeos trobats han 

estat publicats per tercers.  

 

-En l’anàlisi de les dades extretes de les cerques en el cercador de Google s’observa que el 

fet de tenir una quantitat més elevada de resultats generals no implica que el nombre 

dels vídeos i imatges siguin també superiors. Així doncs, els diferents apartats no estan 

relacionats directament, depenen d’altres factors com també les imatges per exemple.  

 

5.3 Resultats de les entrevistes en profunditat 

 

Com s’ha explicat en els apartats anteriors, s’han realitzat tres entrevistes personals 

(veure Annex 8.3), una de cada àmbit, per tal de conèixer de primera mà, l’opinió de les 

marques estudiades. Per altra banda, s’ha realitzat també una entrevista a una agència de 

creació de marca personal (veure Annex 8.3.4), per conèixer també com els professionals 

que es dediquen a la creació constant d’aquestes, treballen i marquen les diferents 

estratègies.  

 

La valoració de les entrevistes ha estat positiva, ja que s’han pogut aconseguir les tres 

plantejades inicialment. D’aquestes, una s’ha pogut realitzar de manera personal i les altres 

dues, a través del correu electrònic. La facilitat per contactar amb les diferents marques, tot i 

semblar aparentment accessibles, ha estat bastant complicada, com per exemple en el cas 

de RCR Arquitectes, que estaven a Japó durant un mes per recollir el premi Pritzker que 

se’ls hi ha atorgat recentment. Tot i les dificultats, la predisposició de totes les marques 

ha estat molt positiva en tot moment, i les respostes han estat molt elaborades i de 

gran aportació pel treball. La transcripció d’aquestes es pot veure a l’Annex 8.3.  

Pel que fa a l’entrevista a l’agència especialitzada en la creació de marca personal, també 

s’ha realitzat a través de correu electrònic.  

 

5.3.1 Anàlisi i tractament de les entrevistes obtingudes 

 

Per tal de realitzar una bona anàlisi i tractament de les dades, primer de tot s’han transcrit 

les entrevistes i seguidament, s’han buscat unitats de contingut significatiu, de les 

quals s’han extret categories. Les categories més rellevants i representatives per a la 

realització de l’estudi, han estat escollides tenint en compte el marc teòric i la metodologia 

presentada. Aquestes categories són les següents: 
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Categoria 1: Atributs  

Categoria 2: Identitat 

Categoria 3: Objectius 

Categoria 4: Mercat 

Categoria 5: Públic Objectiu 

Categoria 6: Estratègia 

Categoria 7: Diferenciació 

Categoria 8: Fidelització i reputació  

 

A continuació es presentarà de forma resumida quin era l’objectiu que perseguia cada 

categoria, així com algun exemple de pregunta utilitzada.  

 

Categoria 1. Atributs: Els valors de les marques i si la creació d’aquesta havia estat 

espontània o meditada 

 

Preguntes Exemple: 

-Com definires la teva marca en 5 paraules? 

 

-Quan vas decidir fer del nom X una marca referent? El procés de creació va  ser premeditat 

o espontani? 

 

Categoria 2. Identitat: Quin tipus de vinculació hi havia entre la figura personal i la pròpia 

marca: fins a quin punt eren o no la mateixa persona. També fa referència al tipus de nom 

escollit, el perquè d’aquest i l’existència o no de logotip. 

 

Preguntes Exemple: 

 

-Et vas plantejar en algun moment presentar-te de cara al públic amb un nom que no fos el 

personal? Per a què aquesta elecció? 

 

-Al tractar-se d’un projecte personal, et vas plantejar en algun moment utilitzar el teu nom 

propi directament? Per què?  

 

-El nom X s’associa directament al restaurant, i viceversa? O són dues figures separades? 

Creus que en algun moment/àmbit, el nom de X es desvincula del de la marca? 
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-També compteu amb l’existència d’un logotip. En quins casos s’utilitza aquest i en quins 

casos s’utilitza simplement el nom del grup 

 

Categoria 3. Objectius: Engloben les respostes que formen part del present i del futur de la 

marca, cap a quina direcció volen anar i si existeixen objectius a curt o llarg termini ja 

meditats.  

 

Preguntes Exemple: 

-A curt termini, quins objectius es tenen previst assolir? I a llarg termini, hi ha alguna meta 

de creixement definida? 

 

-Quin són els passos que tens presents per un futur més llunyà? 

 

Categoria 4. Mercat: Tipus d’àmbit al qual fa referència i si aquest és estable o no. Quina 

percepció d’evolució en tenen tant d’aquest com de la seva pròpia marca. 

 

Preguntes Exemple: 

-Segurament, tens previst continuar creixent, quina és la manera que segueixes o que tens 

previst dur a terme per augmentar el teu públic?  

 

-Quines dimensions esperes que acabi assolint la marca? 

 

Categoria 5. Públic Objectiu: Saber si existeix  una clara definició del públic objectiu i de 

quina manera es contempla aquest, com també les diferències que poden existir tan 

sociodemogràfiques, econòmiques o psicològiques dels diferents casos.  

 

Preguntes Exemple: 

-Si en centrem en el públic objectiu, exactament quin és aquest? A qui us dirigiu: Edat, sexe, 

classe social... 

 

-Aquest target es contempla a l’hora de crear contingut? O es fa de manera més general?  

 

Categoria 6. Estratègia: Aquesta categoria és la més extensa i una de les més rellevants, 

ja que conté la informació relacionada amb el motiu de l’elecció de la xarxa i la identificació 

de la marca amb aquesta i el posicionament en el qual es troba. De manera més específica, 

també es vol saber si dins de la seva estratègia existeix una programació del contingut que 
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es vol publicar com també si hi ha una persona que es dedica professionalment a la gestió 

d’aquestes, i si existeix  publicitat offline dins de la seva estratègia.  

 

Preguntes Exemple: 

-Amb el temps, les xarxes socials han anat adoptant més força. Com heu vinculat la gestió i 

reputació del restaurant amb aquestes? És una de les vies principals que utilitzeu per 

comunicar-vos amb el públic objectiu, o són secundàries? 

 

-El contingut que es pública en cada una d’aquestes, està programat i premeditat? O 

s’elegeix de manera aleatòria i espontània? 

 

-Existeix alguna persona encarregada de gestionar les xarxes socials, o te n’encarregues 

personalment? 

 

-La xarxa que utilitzeu per difondre contingut de manera més constant és X. Per algun motiu 

en concret?  

 

Categoria 7. Diferenciació: Si existeix una clara diferenciació entre la seva marca i la 

competència i com aquesta es presenta de cara al seu públic. 

 

Preguntes Exemple: 

-Quina és la principal diferència entre Les Cols i la competència?  Com es remarca 

aquesta? Hi ha alguna manera de comprovar si és percebuda pels clients? 

 

Categoria 8. Fidelització i reputació: Si tenen en compte alguna forma de fidelització dels 

seus clients com també una opinió d’aquests cap a la marca. També s’aprofita per demanar 

si existeix algun tipus de col·laboració amb altres marques.  

 

Preguntes Exemple: 

-Creus que els teus seguidors són un públic fidelitzat? Segueixes alguna estratègia per 

mantenir aquesta fidelització?  

 

-X compta amb un públic fidelitzat, o aquest és molt canviant? En el cas que la resposta 

sigui sí, com es manté aquesta fidelització? 

 

-Heu demanat alguna col·laboració d’alguna figura pública per tal d’augmentar la vostra 

reputació i notorietat online? 
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Seguint l’estructura de les categories mencionades s’ha anat redactant el cos de les 

entrevistes de manera que totes complissin els mateixos objectius per ser analitzades 

posteriorment.  

 

5.3.2 Taula de resultats 

 

A continuació es presenta una taula on es mostren les diferents categories, els conceptes 

que es volien indagar i per últim, les respostes classificades segons els diferents àmbits.  

 

D’aquesta manera es poden classificar, analitzar i comparar les entrevistes i la informació 

que aquestes aporten de forma més ràpida i clara.  

  

CATEGORIA CONCEPTE Resposta 

Categoria 1: 

Atributs 

Valoració Influencers de les xs: 

Motivació, inspiració, saludable, benestar 

Gastronòmic:  

Estacionalitat, paisatge, naturalitat, 

sostenibilitat, essencial 

Arquitectònic:  

Autèntic, passió, unió 

 

Tipus de creació Influencers de les xs: Premeditada 

Gastronòmic: Premeditada 

Arquitectònic: Premeditada 

Categoria 2:Identitat 

Vinculació de les 

persones amb la 

imatge de la marca 

Influencers de les xs: Absoluta 

Gastronòmic: Absoluta 

Arquitectònic: Absoluta 

 

Elecció del nom Influencers de les xs: 

Personal – nom propi 

Gastronòmic: 

El nom que tenia la masia: familiar, 

projecte en equip 

Arquitectònic: 

Clar i no tant nominatiu, més aglutinador 

d’un grup de persones 

 Utilització d’un logotip Influencers de les xs: 
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CATEGORIA CONCEPTE Resposta 

No és necessari 

Gastronòmic: 

Tipografia, no necessitat de crear una 

imatge 

Arquitectònic: 

Tres logotips totalment diferents 

Categoria 3: 

Objectius 

Existència d’aquest i 

termini 

Influencers de les xs: Curt termini 

Gastronòmic: Llarg termini 

Arquitectònic: Llarg termini 

Categoria 4: Mercat 

Dimensions futures de 

la marca 

Influencers de les xs: Àmbit autonòmic 

Gastronòmic: Àmbit autonòmic, 

nacional 

Arquitectònic: Àmbit internacional 

Categoria 5: Públic 

Objectiu 

Definició del públic 

objectiu 

Influencers de les xs: Sí 

Gastronòmic: Sí 

Arquitectònic: Sí 

 

Target Influencers de les xs: 

Tot tipus de població, que li agradi fer 

esport i un estil de vida sa 

Gastronòmic: 

Parelles entre 35 i 60 anys amb bon 

poder adquisitiu. Persones de la 

comarca i turistes. 

Arquitectònic: 

Persones relacionades amb el món 

de l'arquitectura 

 

Segmentació Influencers de les xs: Baixa 

Gastronòmic: Mitjana 

Arquitectònic: Molt alta 

Categoria 6: 

Estratègia 

Xarxa social principal i 

importància 

d’aquesta. Tipus de 

publicitat 

Influencers de les xs: 

Molt definida: Instagram. Crucial per la 

marca 

Gastronòmic: 

Instagram és la principal però es valoren 

totes. No són la via essencial per 
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CATEGORIA CONCEPTE Resposta 

publicitar-se (congressos, mitjans de 

comunicació i premsa) 

Arquitectònic: 

No és rellevant per a la marca, no fa 

publicitat: “Creiem només en la qualitat 

del mateix treball i l'acurada difusió 

d'aquest”.  

 

 

Mitjà al qual s’arriba al 

públic 

Influencers de les xs: 

Xarxes socials 

Gastronòmic: 

Xarxes socials, entrevistes, reportatges, 

flyers i fotografies 

Arquitectònic: 

Revistes especialitzades, premsa escrita, 

xarxes socials... 

 

Calendarització dels 

continguts 

Influencers de les xs: 

No, però contingut reflexionat.  

Gastronòmic: 

Sí 

Arquitectònic: 

No, però contingut reflexionat. 

 

Persona externa que 

les gestiona 

Influencers de les xs: No 

Gastronòmic: Sí 

Arquitectònic: No 

 

Importància de les 

xarxes dins la marca 

Inter Influencers de les xs net: 

Molt Alta 

Gastronòmic: 

Important però no la principal: “La 

repercussió a les xarxes socials no és 

tant com la que podem tenir quan ens 

publiquen a mitjans de comunicació o 

quan participem a grans esdeveniments” 

Arquitectònic: 

Nul·la:“no ens interessa l'exposició 
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CATEGORIA CONCEPTE Resposta 

constant a l'exterior” 

 

Diferenciació de 

continguts entre elles 

Influencers de les xs: 

No hi ha una diferenciació. 

Gastronòmic: 

Cada xarxa serveix per un contingut 

diferent:  

Arquitectònic: 

No hi ha una diferenciació 

 

Utilització segons el 

públic objectiu 

Influencers de les xs: 

No varia 

Gastronòmic: 

Si vaira: “tenim per una banda el sector 

gastronòmic i per altra banda el públic 

general. En el cas d’Instagram poc a poc 

anem arribant a ambdós, en el cas de 

tuitter és un diàleg bàsicament amb 

persones del sector i premsa. I a 

Facebook com esmentava hi ha les dues 

pàgines amb la idea d’arribar a ambdós.” 

Arquitectònic: 

No varia 

 

Publicitat offline Influencers de les xs: Inexistent 

Gastronòmic: Existent 

Arquitectònic: Inexistent 

Categoria 7: 

Diferenciació 

Tipus de diferenciació 

amb la competència 

Influencers de les xs: 

Baixa, valors semblants  

Gastronòmic: 

No aposten per la diferenciació, sinó per 

la identitat: “no es tracta de diferenciar-

se, es tracta de ser com som, la identitat 

és única, és essent coherents al que ens 

agrada i al què ens defineix on som 

diferents”. 

Arquitectònic: 

Clara i basada en l’actitud: “Hem intentat 
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CATEGORIA CONCEPTE Resposta 

ser molt autèntics i enfrontar-nos als 

projectes amb molta passió i dedicació 

sense importar-nos el mida ni el 

pressupost”.  

Categoria 8: 

Fidelització i 

reputació 

Tipus de fidelització Influencers de les xs: Alta – interacció 

constant 

Gastronòmic: Alta – base de dades, 

mailing 

Arquitectònic: Alta – impacte de les 

obres realitzades, visual 

 

Col·laboració amb 

altres marques 

Influencers de les xs: Constantment, és 

la seva font d’ingressos.  

Gastronòmic: No de manera 

intencionada, però sí que alguna figura 

pública hi ha anat i els ha mencionat 

sense res a canvi.  

Arquitectònic: No de manera 

intencionada, mencions de persones que 

els interessen les seves obres.   

Figura 63. Font: elaboració pròpia 

 

5.3.3 Resultats de les entrevistes 

 

Un cop analitzada i tractada la informació extreta de les diferents entrevistes, es pot procedir 

a extreure’n resultats i conclusions parcials sobre el desenvolupament de les marques dels 

diferents àmbits. Aquests són els següents: 

 

Categoria 1: Valors 

 

Pel que fa als valors, s’observa que en els tres casos estan completament definits i van 

en la mateixa sintonia del que la marca vol comunicar i del contingut que publica. Si 

aprofundim en aquests, podem observar que tant en el cas d’Internet com de l’arquitectura, 

aquests són més lligats a les sensacions i els sentits, ja que el que venen en els dos casos, 

sol estar més relacionat amb aquest aspecte emocional. Pel que fa al restaurant, són més 

tangibles i fàcils de percebre en l’entorn. Aquest fet es dóna, ja que parlem d’aliments i d’un 
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producte totalment visual i perceptible. Si ens centrem en el tipus de creació, s’observa que 

en tots tres casos és premeditada.  

 

Categoria 2: Identitat 

 

Si analitzem la identitat, observem a grans trets que: en tots els casos la vinculació de la 

persona és absoluta amb la de la marca, però que la utilització del nom vaira segons 

l’àmbit. Com s’ha explicat anteriorment, les decisions d’utilitzar els noms propis, els 

cognoms o directament un nom simbòlic poc relacionat amb la persona dependrà de cada 

cas.  

 

Es detecta en els estudiats que, en el cas de l’àmbit gastronòmic, s’ha escollit un nom 

totalment desvinculat al personal, perquè aquest en sí (Les Cols) representava una unió i 

un valor familiar molt important per a la persona a qui està vinculada la marca, així que 

encara que de manera directa no hi hagi un vincle entre Les Cols i Fina Puigdevall, a nivell 

emocional és molt alt. En el cas del grup RCR, s’ha observat que el fet de no utilitzar els 

noms propis ha estat fruit de la intenció de no voler crear una marca nominativa, sinó 

que es percebés l’essència d’un equip, d’un grup de persones actuant conjuntament.  

 

Si s’observa la utilització del logotip o la necessitat de tenir-ne un, veiem que també 

varia segons l’àmbit. Aquesta qüestió ja s’ha tractat anteriorment, amb la comparació de 

les 9 marques estudiades, però les entrevistes han acabat de completar i confirmar 

exactament el motiu de l’existència o no d’aquest. 

 

Així doncs, en el cas de la marca personal, com bé s’afirmava, no es necessita un 

logotip, ja que aquest és la pròpia imatge i nom propi de la persona en qüestió.  

 

En el cas de l’àmbit gastronòmic, la utilització d’una simple tipografia es deu al fet que 

inicialment no es va crear un logotip, i amb els anys la tipografia en si ha estat suficient 

per convertir-se en la imatge gràfica d’aquest. 

 

En el cas dels arquitectes, sí que és necessària l’elaboració d’un logotip concret, és 

més, en aquest cas s’han creat tres logotips diferents, referents a les tres activitats que 

existeixen sota el seu nom: “RCR arquitectes és la plataforma on es desenvolupen els 

projectes d'arquitectura.  
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RCR Bunka és la plataforma de la Fundació privada on es desenvolupen projectes i 

activitats que apropen el coneixement de l'arquitectura a la societat. RCR Lab.a és la 

plataforma on es desenvolupa el laboratori de les idees, conceptes i investigació que dóna 

contingut a RCR arquitectes i RCR Bunka”. Cada un d’aquests compta amb un color i un 

estil diferent, depenent de l’activitat i l’objectiu final del projecte.  

 

Categoria 3: Objectius 

 

Canviant de categoria, a la dels Objectius, es pot veure també una clara diferència segons 

els àmbits, pel que fa al d’Internet, els objectius i plans de futur són a curt termini, mentre 

que en el cas de l’àmbit gastronòmic i arquitectònic són a llarg. Aquest fet es pot deure a 

l’estabilitat i a la solvència del mercat on actuen. Està clar que les xarxes socials són un 

negoci actualment estable i canviant, que d’un dia per l’altre es pot enfonsar o deixar de 

tenir l’auge que té actualment; és per aquest motiu que els objectius que es poden plantejar 

els seus integrants no poden tenir una gran previsió de futur. Per altra banda, si que la 

poden tenir els objectius de les marques que es mouen en un mercat molt més ferm i que 

tenen una gran base i un recorregut ja històric més sòlid.  

 

Categoria 4: Mercat 

 

Pel que fa al mercat, trobem una clara diferència entre els tres àmbits, els quals es 

dirigeixen a un públic d’unes dimensions totalment diferents, però coherents amb la 

seva actuació i servei que ofereixen.  

 

En el cas de l’Instagramer, representant de les xarxes socials, l’àmbit d’actuació és 

autonòmic, ja que el servei que ofereix i les col·laboracions que pot arribar a elaborar seran 

de la seva zona de residència. 

 

Pel que fa al restaurant, aquest avarca un àmbit una mica més extens, ja que pot anar 

dirigit en temporades concretes a turistes provinents de fora la comunitat o fins i tot del país. 

Al tractar-se d’un restaurant amb molt prestigi, aconsegueix que gent que no és resident de 

la zona es desplaci fins a aquesta per provar el producte.  

 

Pel que fa a l’àmbit arquitectònic, aquest agafa directament l’àmbit nacional, primerament, 

perquè ha realitzat obres arreu del món, i en segon terme, perquè l’obtenció del premi 

Pritzker. 
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Categoria 5: Públic Objectiu 

 

En el que sí que coincideixen totes, és en tenir una definició clara del tipus de públic objectiu 

al qual es dirigeixen, tot i que la segmentació d’aquest varia. En el cas de l’Instagramer, la 

segmentació és gairebé nul·la, en el sentit que es dirigeix a un ampli segment de la població 

amb característiques molt diferents entre si. L’única cosa que tenen en comú és un interès 

cap a la marca i un desig de portar una vida saludable, independentment del nivell econòmic 

o de l’edat. Pel que fa al restaurant i a l’àmbit arquitectònic, el públic està molt més 

segmentat i és molt més específic.  

 

Categoria 6: Estratègia 

 

Si s’analitzen les dades de la categoria d’estratègia, es pot concloure a termes generals que 

no sempre es té una xarxa social principal associada, ni que aquestes són imprescindibles 

en tots els casos. Per exemple, en el cas de l’arquitectura, no és rellevant i es publica molt 

poca informació a les xarxes socials.  

 

Per altra banda, hi ha perfils que els hi és totalment imprescindible la gestió i utilització 

d’aquestes per arribar als seus seguidors. Pel que fa a la programació dels continguts, no es 

porta en cap dels casos una programació exacta o mensual del contingut que s’hi publicarà. 

Tot i així, en els tres casos s’afirma que aquest contingut és analitzat i triat amb cura i amb 

un objectiu concret. No es penja contingut sense haver reflexionat prèviament fins a 

quin punt és interessant i de valor per la marca i per la seva comunitat. Pel que fa a la 

gestió d’aquests, en dos dels casos es fa de manera personal, però en el cas del restaurant 

l’actualització d’aquest queda repartit entre la pròpia propietària i una persona encarregada 

de premsa.  

 

Categoria 7: Diferenciació 

 

La categoria 7 se centra en la diferenciació de la marca de la competència. Sorprenent-

ment, pel que fa al cas de l’Instagramer, la diferenciació amb la resta de marques del 

sector no es molt clara, ja que els valors i el tipus de servei o contingut que s’ofereix és molt 

semblant. La diferència acaba radicant en la mateixa persona i el carisma que aquesta 

transmet al seu públic.  
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Aquest concepte es pot relacionar en certa manera amb el cas de l’àmbit gastronòmic, ja 

que no aposten tant per una diferenciació clara, sinó per mostrar una identitat molt marcada 

i essent sempre molt coherents. Pel que fa a l’àmbit arquitectònic, la clara diferenciació 

amb el sector és la seva manera d’entendre l’arquitectura i de plasmar-la al món real. Com 

diu Rafael durant l’entrevista: “Conceptes que es basen en l'essència de la vida. Sempre 

hem cregut en la necessitat de tenir arrels i ales.” 

 

Categoria 8: Fidelització 

 

Les preguntes que formen part d’aquest apartat fan referència a la fidelització que els 

usuaris tenen a la marca i a les col·laboracions que aquestes puguin fer amb altres entitats. 

Pel que fa al primer concepte, en tots tres casos es contempla i s’intenta aconseguir i 

gestionar de forma conscient, encara que les vies de fidelització utilitzades siguin 

diferents. Pel que fa a les col·laboracions, de manera constant i buscada, només hi ha el 

cas de l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials. En els altres dos casos, si existeix 

alguna mena de col·laboració o de publicitat de la marca per part d’alguna figura pública, és 

feta de manera totalment voluntària per part dels consumidors, i al marge de la marca.  

 

5.3.4 Conclusions extretes dels resultats de les entrevistes 

 

-Els valors van directament lligats amb el tipus de producte que s’ofereix. Si aquest és 

tangible, els valors estaran més relacionats amb conceptes perceptibles, i viceversa.  

 

-Totes les marques han estat creades de manera premeditada, per tant, ens porta a 

concloure que en rara manera la creació d’aquesta sorgeixi de manera espontània o casual. 

Prèviament a la creació d’aquesta hi ha una clara definició dels valors i de l’estratègia que 

aquesta seguirà en un futur, així com el mercat i el posicionament on desenvoluparà la seva 

activitat.  

 

-No totes les marques personals necessiten tenir un logotip concret. En el cas 

d’Internet és suficient utilitzar la pròpia imatge de la persona i el seu nom propi, pel que fa a 

l’àmbit gastronòmic, no es necessita un logotip gràfic concret, però sí que s’utilitza una 

tipografia concreta amb el nom dels restaurants per tal d’identificar-lo i diferenciar-lo. Pel 

que fa a l’àmbit arquitectònic, sí que existeix la necessitat de crear un logotip el qual 

reflecteix perfectament la personalitat de la marca.  
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Per tant, la creació i existència d’un logotip estarà directament vinculada a l’àmbit al 

qual es fa referència.  

 

-La redacció dels objectius i la previsió d’aquests depenen directament de l’àmbit en 

el qual es desenvolupa la marca. Si aquesta es troba en un mercat poc estable i canviant 

(Influencers en les xarxes socials), els objectius seran plantejats a curt termini, si per altra 

banda el mercat és sòlid i constant (gastronòmic, arquitectònic) aquests seran formulats a 

llarg termini.  

 

-No totes les marques tenen com a canal principal de comunicació les xarxes socials, 

és més, en l’àmbit arquitectònic s’identifica una tendència en tots els casos de tenir una 

baixa presència en les xarxes en general. En l’entrevista personal es va poder aclarir que 

aquesta poca presència es deu al fet que en el món de l’arquitectura, no són el canal 

principal de contacta amb el seu públic objectiu, ja que aquests no són els usuaris en 

qüestió, sinó empreses o entitats que vulguin realitzar obres arquitectòniques. És per aquest 

motiu que la publicitat i la manera de donar-se a conèixer és a través de revistes 

relacionades amb aquest àmbit, com també notes de premsa o entrevistes posteriorment 

difoses en diferents mitjans.  

 

-En el cas de les marques personals, la diferenciació no sol ser material. Aquesta recau en 

el caràcter, carisma, sensibilitat i manera de percebre les coses de la figura que representa 

la marca en concret. No sol ser una diferenciació que es pugui palpar o distingir de la 

competència a simple vista, sinó que recau més en una qüestió d’essència.  

 

-En els tres àmbits de les marques personals es valora la fidelització dels clients i s’intenta 

gestionar de la millor manera possible. Aquesta vaira segons l’àmbit, però 

independentment del mercat, conservar els clients és primordial. Per altra banda, el fet 

de les col·laboracions només formen part de l’àmbit dels Influencers de les xarxes socials. 

Possiblement perquè és l’àmbit que no ofereix cap producte material al seu públic i és una 

de les poques maneres que poden utilitzar per aconseguir una remuneració o obtenir un 

benefici d’aquesta.  
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CAPÍTOL 6. CONCLUSIONS FINALS 

 

En aquest apartat s’hi especificaran les conclusions finals del treball, redactades des d’un 

punt de vista personal, tenint en compte en tot moment, l’estudi realitzat i els resultats 

obtinguts de l’elaboració d’aquest.  

L’apartat s’organitzarà en diferents punts; primerament, es verificaran o es refutaran les 

hipòtesis plantejades a l’inici de la investigació pràctica. Tot seguit, es presentaran les 

conclusions personals del treball i, es conclourà, amb l’exposició de les limitacions 

observades durant la realització d’aquest i la previsió de les seves línies futures. 

Per tancar l’estudi, es presentaran tres DAFO’s diferents, un per a cada àmbit estudiat, on 

es resumiran les premisses que s’han de tenir en compte per a la creació d’una marca 

personal.  

 

6.1 Verificació o refutació de les hipòtesis inicials 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, en aquest apartat es tractaran les hipòtesis plantejades.  

H1. Pel que fa a l’afirmació que “La creació de la marca personal pot esdevenir en 

alguns casos un fet espontani i no planejat” s’ha pogut veure que ha quedat refutada.  

En tots els casos estudiats, la creació de la marca personal i l’estratègia que aquesta havia 

de seguir, ha estat premeditada i molt estudiada. Així doncs, es pot donar algun cas que la 

persona sense voler-ho, hagi acabat creant una marca personal, però a nivell general, la 

creació d’aquesta és molt premeditada i analitzada en tot moment.  

H2. Si ens fixem en la segona hipòtesis plantejada, trobem la resposta sobretot a l’entrevista 

realitzada a l’agència de comunicació especialitzada en la creació de marques personals. 

Aquesta doncs, acaba d’afirmar la hipòtesi següent: “Per crear una marca personal no 

cal ser una persona coneguda, es pot crear des de l’anonimat”.  

L’agència també afirma que el fet de ser una persona coneguda, facilita en moltes ocasions 

el procés, ja que la notorietat d’aquesta i el posicionament s’obtenen de manera més fàcil i 

eficaç. Tot i així, aquest fet no és excloent que qualsevol persona des de l’anonimat, pugui 

crear la seva pròpia marca, és més, un dels objectius principals d’aquest treball és animar a 

totes aquelles persones que vulguin crear la seva pròpia marca a conèixer els passos a 

seguir per a fer-ho. 
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H3. Pel que fa a la tercera hipòtesis on s’afirma que “En cada àmbit la fidelització del 

públic es tracta de manera diferent”, queda també verificada, ja que com s’explica de 

manera més extensa en els resultats elaborats, cada marca té la seva manera de 

recompensar el públic el fet d’haver-los escollit.  

En el cas dels Influencers en les xarxes socials, s’ha vist que la fidelització cap al seu 

públic es recompensa a través del feedback constant entre aquest i la marca. El que 

busquen els usuaris és una interacció constant amb la persona que es mostra a les xarxes, i 

aquesta els hi torna la seva fidelització cuidant molt el contingut i responent a totes les 

qüestions que els usuaris li plantegen. 

Pel que fa a l’àmbit gastronòmic, la fidelització no té res a veure amb el tipus d’interacció 

que es genera en les xarxes socials. Aquest àmbit fidelitza els seus clients a través de 

promocions dins del restaurant, tiquets de regal, innovacions constants en la carta del menú 

com també fulletons informatius i tríptics del restaurant i també de la zona perquè hi puguin 

anar a fer turisme. A nivell online, s’utilitza el mailing per contactar amb el seu públic en les 

dates especials i senyalades com Nadal, el dia de la mare, etc. Així doncs, la fidelització és 

de  tracte més directe. 

Si observem l’àmbit arquitectònic, la fidelització no té res a veure amb cap de les dues 

metodologies esmentades. En aquest cas, la seva fidelització no passa ni per les xarxes 

socials ni amb la gratificació material un cop utilitzat el seu servei. Així doncs, els arquitectes 

reflecteixen la fidelització cap al seu públic, sent lleials al seu estil arquitectònic i identificant 

en tot moment, els seus valors en les obres que fan. Així doncs, es comprometen amb el 

seu públic a seguir i dissenyar sempre unes obres que es regeixin a l’estil marcat.   

H4. Aquesta és una de les hipòtesis que més m’ha sorprès. Tot i que les xarxes socials són 

molt presents avui en dia en el nostre entorn, s’ha refutat l’afirmació que “En tots els 

casos, les xarxes socials són imprescindibles per a la gestió i creació de la marca”.  

El fet que no siguin imprescindibles, no vol dir que no serveixin o no ajudin a posicionar la 

marca a nivell online i a millorar la seva notorietat. Però sí que és veritat que, per exemple, 

en l’àmbit arquitectònic, les xarxes socials no són imprescindibles. Després de l’anàlisi s’ha 

observat que rarament s’hi publiquen continguts i que, aquestes, estan molt poc explotades 

dins d’aquest món.  

Així doncs, aquest fet indica que l’ús de les xarxes no és totalment necessari per a la 

creació i gestió de les marques personals en tots els àmbits, i que depenent del qual fem 

referència, tindran un pes més important o menys. Aquesta idea també va relacionada amb 
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el fet que no tots els públics de les marques personals tenen els mateixos interessos i es 

comuniquen amb la marca, a través dels mateixos suports.  

H5. Pel que fa al tractament de la reputació i de la gestió de la marca, s’ha confirmat que 

“S’ha de tenir en compte en tot moment el manteniment i la reputació de la marca, 

dins i fora de les xarxes”. Com bé s’ha explicat, no tota la reputació ni les accions de la 

marca, es centren en el que passa a les xarxes socials, i és per aquest mateix motiu, que 

s’ha de valorar en el mateix nivell el que passa  tant en el món online com offline.   

H6. També s’ha confirmat la hipòtesi que “La vida personal i les accions que dur a 

terme la persona en la seva vida privada, afecten directament a la reputació de la 

marca en tots els àmbits”. Aquesta s’ha verificat plenament en les entrevistes realitzades, 

on tots els entrevistats afirmaven que, la seva pròpia figura, no es desvincula en cap 

moment de la imatge de la marca, i és per aquest mateix motiu, que totes les accions que 

realitzen afecten de manera directa a la imatge d’aquesta. 

Aquesta constant vinculació em porta a concloure, que els valors que s’escullin per a 

representar la marca, no només ha de ser diferents i distintius, sinó que ha de ser totalment 

representatiu i identificador de la persona. No ha de ser un valor extrínsec, sinó totalment 

personal i interioritzat, ja que des del moment de la creació de la marca fins a l’extinció 

d’aquesta, la persona o les persones que la representin, l’hauran de portar constantment 

com a bandera.   

H7. Per últim s’ha estudiat i analitzat el contingut que les diferents marques publiquen a les 

xarxes socials, i també s’ha verificat que “En tots els àmbits, hi ha una clara definició 

de la temàtica i del contingut que es publica en les xarxes socials”. Els usuaris tenen 

els seus interessos personals i segueixen a les diferents marques per veure un contingut 

concret. Les marques personals tenen molt clar aquest fet i per tant, totes les seves accions, 

giren al voltant d’una temàtica concreta (relacionada sempre amb el seu àmbit) i basen tots 

els seus missatges entorn a aquesta. Així doncs, la definició i planificació d’aquesta està 

totalment estudiada.  

 

6.2 Conclusions de caràcter personal 

 

Pel que fa a l’elaboració d’aquest treball, puc dir que estic bastant contenta amb els 

resultats obtinguts, ja que en un inici, el fet d’haver d’abordar el concepte de marca personal 

amb tota la seva abundància era un repte difícil d’assolir. Tot i així, crec que el fet de poder 

separar la part teòrica i la pràctica, i tractar en cada una d’elles, una part de la ideació de la 
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marca personal diferent, ha fet que el treball en si quedés complet i tractés en certa manera, 

les diferents variables la creen.  

 

Aquesta recerca partia de l’objectiu general  de definir el concepte de personal branding i 

analitzar com aquest utilitza les xarxes socials en els diferents àmbits. Aquest concepte s’ha 

pogut tractar i definir en plenitud gràcies a l’auge que aquest té en l’actualitat i com a 

conseqüència, la quantitat d’informació en articles, webs, llibres, etc, que existeixen 

sobre el tema.  

 

Des del meu punt de vista, es tracta d’un concepte que actualment encara no està del tot 

definit ni introduït dins de la nostra societat; tot que aquesta en té una breu concepció del 

que el personal branding tracta, és un terme molt recent que encara necessita unes 

bases i una incorporació més sòlida a la societat. És per això que he volgut fer èmfasi 

en la part teòrica d’aquest treball, en la diferenciació entre aquest i el concepte de marca, ja 

que per entendre’l bé primer de tot s’ha de saber diferenciar-lo.  

 

Tot i així, el personal branding és un concepte que està molt de moda i està sent molt 

explotat, vinculat de manera directa al tema de l’emprenedoria. Cada vegada més estan 

sorgint més casos professionals de perfils que decideixen crear la seva pròpia empresa i 

volen que aquesta estigui vinculada directament a la seva persona. Així doncs, considero 

que és un tema que continuarà molt present en la nostra societat i que acabarà 

esdevenint  una manera de plantejar la creació d’una marca cada vegada més comuna 

i normalitzada.   

 

Pel que fa als objectius específics, la valoració ha estat positiva. Primerament, s’han pogut 

enumerar els passos que s’han de seguir per a la creació d’una marca personal. Durant la 

realització d’aquest punt m’he adonat que no es tracta d’unes pautes totalment marcades, 

sinó que depenent de l’autor i de la investigació que s’observi, aquest varia. He pogut 

concloure també, que el procés no és tan metòdic com m’esperava, i que el fet que es 

basi en tot moment en la vinculació de la marca amb la persona fa que aquest esdevingui 

bastant intuïtiu per aquells que no són experts en el tema.  

 

Així doncs, si se segueixen unes pautes determinades, considero que qualsevol persona 

amb uns mínims de coneixement de màrqueting, està preparada per realitzar un 

posicionament inicial del què podria arribar a ser la seva marca personal. Un cop 

aquesta està pensada, pot necessitar experts en el tema per tal de dur el procés a terme, 

però una primera fase de creació i ideació pot estar a l’abast de tothom.  
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Si faig referència a la meva opinió relacionada amb les xarxes socials i els diferents àmbits, 

puc dir que les diferències que he trobat, tot i ser algunes inesperades i sorprenents, són 

totalment coherents. Opino que realment no tindria lògica que els diferents àmbits 

s’haguessin de tractar de la mateixa manera, ja que ni les marques personals ni el públic al 

qual es dirigeixen han de tenir per força coses en comú.  

 

Un dels temes que caracteritza més el personal branding és la diferenciació 

individual, i és per aquest fet, que considero que aquesta diferenciació s’ha de seguir 

aplicant en el tracte entre la marca i el seu públic.  

 

Per acabar, considero que el fet que no totes les marques tinguin una gran presència 

en el món online és un error. Independentment del servei que s’ofereixi i del tipus de 

públic al qual es dirigeixi la marca, opino que les possibilitats de creixement que aquestes 

ofereixen no es poden desaprofitar. Amb això no vull dir que hagin de ser el canal principal 

de comunicació entre la marca i el seu públic, però que s’hauria de buscar sempre la 

manera d’utilitzar-les i adaptar-les en els diferents àmbits per tal d’extreure’n el màxim profit. 

 

Una possible explicació a què aquest fet encara no s’estigui valorant, és la recent aparició 

de les xarxes socials en l’àmbit professional. Tant el concepte de marca personal com la 

vinculació entre aquest i el món online estan actualment en fase de maduració en la 

nostra societat. Tot i així crec que aquest fet canviarà en un futur pròxim i que les xarxes 

socials i la publicitat de les marques en el món online serà cada vegada més imprescindible 

per a les marques personals.  

 

 

6.3 Limitacions i línies futures  

 

Pel que fa a les limitacions d’aquest treball n’hi ha vàries. Primerament, una gran limitació 

ha estat l’amplitud del tema. El fet que el concepte englobi en si mateix un gran ventall de 

contingut, ha fet que hagi de definir i centrar el treball de manera molt concreta, a una part 

de la marca personal, però sense poder tractar-la en tot el seu abast.   

 

Una altra limitació ha estat la quantitat de les mostres escollides per a la realització de 

l’estudi, a causa de l’extensió que aquest havia de tenir. Els àmbits escollits són de grans 

dimensions i potser hauria estat més enriquidor, poder analitzar més de tres marques per 
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àmbit. Tot i així, les dimensions que hagués agafat el treball haguessin estat superiors a les 

que aquest s’havia de regir.  

 

El fet d’organitzar i tractar la gran quantitat de dades obtingudes i presentar-les de 

manera clara i representativa ha estat una de les altres limitacions. Tot i així s’ha optat per 

realitzar més d’un gràfic de la mateixa taula si les dades que hi apareixien eren molt distants 

entre si, com també el fet d’acompanyar-les amb la taula i una explicació en cada un dels 

casos.  

 

Per acabar, esmentar que la creació d’una marca personal va directament lligada al perfil 

que la crea i a la diferenciació que aquesta li vol donar, així que a l’hora d’extreure’n 

conclusions no es tracta d’un tema matemàticament quantificable. Tot i que es tracta amb 

dades quantitatives, les conclusions seran qualitatives.  

 

Com a línies futures d’aquest treball, es plantegen les següents: la primera es basaria en el 

fet d’ampliar la mostra dins de cada àmbit, o simplement triar-ne de diferents per tal que 

les comparacions siguin més completes i enriquidores. Aquesta està directament vinculada 

amb una de les limitacions plantejades.  

 

El present estudi s’ha centrat bàsicament en l’activitat de les marques en les xarxes socials, 

però aquestes no són les úniques que acaben influint en la creació de la marca.  

 

Una de les variables que es podria tenir en compte i estudiar seria el factor econòmic, com 

es troben els diferents mercats en els quals s’opera i de quina manera influeix aquest en la 

creació i gestió de la marca. 

 

6.4 DAFO final de la investigació  

 

Per finalitzar el treball s’ha vist pertinent l’elaboració d’una anàlisi DAFO. En aquest cas 

s’han elaborat tres DAFO’s diferents, un per a cada àmbit, ja que les variables no es veuen 

influïdes de la mateixa manera en els diferents casos. En aquest DAFO no hi apareixen les 

conclusions del treball, ja que aquestes s’han tractat anteriorment. Així doncs, la informació 

que es presenta és la que s’ha de tenir en compte a l’hora de construir una marca 

personal (idea principal del treball) dins dels diferents àmbits. Només es 

desenvoluparan aquells punts que necessitin ser ampliats per la comprensió del concepte al 

qual es fa referència. D’aquesta manera es tanca el treball i s’acaba de donar èmfasi no 
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simplement en la importància de com es crea aquesta i el seu procés, sinó també en el 

camp on aquesta es desenvoluparà.  

 

Àmibt dels Influencers en les xarxes socials 

 

Debilitats Amenaces 

-Marques molt actuals amb poc recorregut 

històric 

-No tenen presència fora de les xarxes, tot el 

seu negoci es basa en aquest suport 

-Vinculació total a la marca 

-Públic objectiu molt heterogeni i dispers en la 

població 

-Requisits legals de mínima edat per a la 

utilització de les xarxes socials 

 

-Mercat molt competitiu 

-Dificultat per trobar una diferenciació clara 

entre la resta de marques 

-Mercat inestable i canviant – noves 

plataformes 

-El Boom de les xarxes socials pot caure en 

qualsevol moment  

-Gran influència dels usuaris en la reputació 

de la marca 

-Rendibilitat basada en la publicitat dels seus 

canals 

Fortaleses Oportunitats 

-Públic Objectiu molt  

-No es necessita un pressupost elevat per a la 

creació de la marca en aquest àmbit  

-Possibilitat d’oferir un contingut molt visual i 

fàcil d’entendre   

-Sector que actualment està molt de moda 

-No es necessita un espai físic per 

desenvolupar la seva activitat 

-Possibilitat d’extreure un benefici econòmic 

del contingut publicat* 

-L’evolució de l’entorn tecnològic és propici 

per a la millora i la innovació d’aquestes 

plataformes  

-Crear contingut que englobi nous països 

Figura 64. Font: elaboració pròpia 

 

 

Àmbit dels Influencers en les xarxes socials 

 

Debilitats 

 

-Marques molt actuals amb poc recorregut històric 

El perfil d’Influencers en les xarxes socials ha aparegut recentment, així doncs, els perfils 

que en formen part no tenen la reputació o la imatge d’una marca que fa temps en el mercat 

i consolidada. 

 

-No tenen presència fora de les xarxes,  tot el seu negoci es basa en aquest suport 

El fet que tota la seva activitat se centri en les xarxes socials es considera una debilitat, ja 

que si aquestes algun dia perden notorietat, no compten amb un posicionament o estratègia 
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fora d’aquest món. 

 

-Vinculació total a la marca 

Tot i que en tots els casos de marca personal, la persona estigui directament lligada a la 

marca que ha creat, es parla de casos on el propi producte és la persona, així doncs la 

influència de les accions i la vinculació d’aquesta a la marca serà permanent.  

 

-Públic objectiu molt heterogeni i dispers en la població 

El fet de vendre un estil de vida i no un producte concret, fa que el rang de públic objectiu al 

qual es dirigeix la marca sigui molt ampli. Així doncs és difícil crear contingut específic per 

un tipus de target concret amb uns interessos molt marcats, ja que aquesta varien 

moltíssim.  

 

-Requisits legals de mínima edat per a la utilització de les xarxes socials 

El fet de només dirigir-se al seu públic a través de les xarxes socials i que l’ús d’aquestes 

depengui de l’edat que tenen els consumidors, fa que una part de la població (menors 

d’edat) quedin fora de l’abast de comunicació de la marca.  

 

Amenaces 

 

-Dificultat per trobar una diferenciació clara entre la resta de marques 

Tots aquest tipus de marca venen un estil de vida, però els valors que s’associen a aquests 

són gairebé sempre molt semblants. Així doncs, una amenaça és fet de saber trobar una 

diferenciació clara entre la resta de marques que es posicionen de la mateixa manera.  

 

-Mercat inestable i canviant 

Les xarxes socials formen part d’un mercat que pot variar en qualsevol moment. Les 

plataformes i el món digital avança i innova constantment, i és per aquest motiu que les 

marques que en formen part no tenen un futur assegurat ni una concepció clara de cap on 

avança aquest món.  

 

-Gran influència dels usuaris en la reputació de la marca 

La lliure circulació del contingut i la informació en les xarxes té com a conseqüència que tots 

els usuaris puguin opinar i tinguin poder per influir en la reputació de les marques. 

 

-Rendibilitat basada en la publicitat dels seus canals 

El benefici de les marques que operen en les xarxes socials recau en les col·laboracions 

que fan en aquestes xarxes amb les diferents marques. Un gran accés de propaganda o de 

publicitat pot portar als usuaris a perdre la credibilitat amb aquesta. S’ha de saber gestionar 

la part dels beneficis amb el que els valors de la marca.  

 

 

Fortaleses 

-Públic Objectiu molt fidelitzat 

Comunitat molt predisposada a seguir l’activitat d’aquestes marques en les xarxes socials i a 

interactuar amb aquestes. Aquest fet es deu al fet que es tracta d’un públic objectiu molt familiaritzat 

amb aquests suports.   
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-Possibilitat d’oferir un contingut molt visual i fàcil  

En aquest àmbit la marca està relacionada directament a un estil de vida de la persona, és per 

aquest fet que el tipus de contingut que es publica ofereix uns canons molt visuals i estètics (no es 

parla d’un producte en concret que dóna poc joc, sinó tot el contrari).  

 

Oportunitats 

-Crear contingut que englobi nous països  

Com que no es tracta d’un producte en concret i que no es necessitin canals de distribució per arribar 

a nous països és una oportunitat per a la marca, per a poder aconseguir una comunitat de seguidors 

molt més amplia i internacional. Mitjançant les xarxes socials la marca es pot arribar a comunicar 

amb altres països.  

 

Àmbit Gastronòmic 

 

Debilitats Amenaces 

-Perfils professionals no especialitzats en el 

tema: els treballadors es dedicaran a 

l’hostaleria, però no seran professionals del 

món online 

-Cost d’haver de contractar professionals 

externs per a la gestió de les xarxes socials 

-Públic objectiu poc familiaritzat amb les 

xarxes socials 

-Obtenir mala reputació a les xarxes pot 

afectar a la reputació de la marca a nivell 

offline 

-No estar en el món online et pot fer perdre 

visibilitat  

-Pèrdua de reputació com a conseqüència del 

contingut publicat  

Fortaleses Oportunitats 

-Públic objectiu molt homogeni 

-El negoci no es fonamenta únicament en les 

xarxes socials 

-Comercialització del producte independent 

del món online  

-Arribar a un públic més extens de manera 

molt més directa  

-Possibilitat d’augmentar la notorietat de la 

marca amb un pressupost baix 

-Difondre continguts de la marca i promocions 

que aquesta fa de manera momentània a 

l’acció  

-Possibilitats de fer Networking a través de les 

diferents xarxes socials 

Figura 65. Font: elaboració pròpia 
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Àmbit Gastronòmic 

 

Debilitats 

-Perfils professionals no especialitzats en el tema 

Els professionals que formen part de la marca són perfils especialitzats en l’hostaleria en aquest cas, 

però no en el món online.  

 

-Públic objectiu poc familiaritzat amb les xarxes socials 

Es tracta d’un públic objectiu que no està familiaritzat 100% amb les xarxes socials i amb l’ús 

d’aquestes. Es tracten de persones amb una independència econòmica i amb un interès cap a la 

gastronomia i no cap a les xarxes socials, és per aquest motiu que l’ús d’aquestes pot resultar difícil 

en alguns casos.  

 

Amenaces 

-Obtenir mala reputació a les xarxes pot afectar a la reputació de la marca a nivell offline 

El fet d’exposar l’activitat del restaurant a les xarxes socials, obra la possibilitat  que es creïn opinions 

sobre aquests. Aquestes opinions poden ser positives o negatives, i en el segon cas pot acabar 

afectant la imatge de la marca fora de les xarxes socials.  

 

-No estar en el món online et pot fer perdre visibilitat  

En aquests àmbits la incorporació de les xarxes socials és optativa, ja que l’activitat principal del 

restaurant es dur a terme fora d’aquestes. Tot i així, el fet de decidir no utilitzar-les pot acabar fent 

que la competència es posicioni d’una millor manera o que el restaurant perdi visibilitat, ja que 

actualment si no apareixes a les xarxes socials, no existeixes. És una de les maneres que utilitza 

més la població per informar-se sobre algun tema o establiment.  

 

-Pèrdua de reputació com a conseqüència del contingut publicat 

Per molt bona reputació que tingui el restaurant, una vegada es decideix utilitzar les xarxes socials 

s’ha de tenir molt en compte el contingut que es publiquen en aquestes, ja que una mala gestió pot 

acabar repercutint a la reputació del restaurant (ex: fotografies de plats mal presentats).  

 

Fortaleses 

-Públic objectiu molt homogeni 

El públic objectiu d’aquest tipus de marques és molt similar, i per tant, el tipus de preferències i 

interessos són comuns. Així doncs, per la marca és més fàcil delimitar el contingut que es vol publicar 

perquè aquest sigui acceptat positivament pel seu públic.  

 

Oportunitats 

-Arribar a un públic més extens de manera molt més directa  

Possibilitat d’impactar a una quantitat de públic molt més elevada a través de les xarxes socials. 
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-Difondre continguts de la marca i promocions que aquesta fa de manera momentània a l’acció  

Possibilitat d’indicar promocions del dia i fer-ne difusió de manera instantània a través de les xarxes 

socials, per tal que el públic conegui les ofertes (descomptes del dia o promocions espontànies). 

  

Àmbit Arquitectònic  

 

Debilitats Amenaces 

-Públic objectiu poc predisposat a interactuar 

amb la marca a través de les xarxes socials  

-Falta d’integració de les xarxes socials a la 

seva activitat 

-Perfils professionals no especialitzats en el 

tema 

-Públic objectiu poc familiaritzat en la recerca 

d’informació de la marca a través d’aquestes 

plataformes  

-Pèrdua de reputació en el cas d’una mala 

gestió dels continguts 

-La poca presència a les xarxes pot afectar 

directament a la notorietat de la marca 

 

Fortaleses Oportunitats 

-Pilars molt sòlids fora de l’àmbit online 

-Les xarxes socials no afecten l’activitat de la 

marca  

-L’activitat de la marca no recau únicament en 

la presència en aquestes plataformes 

-Públic fidelitzat fora de les xarxes 

  

 

 

-Donar a conèixer la marca a gran escala 

-Utilitzar les xarxes socials com a font 

d’inspiració pels seus projectes 

-Augmentar la notorietat i impactar a un públic 

no especialitzat 

-Potenciar els valors de la marca a través de 

les xarxes socials amb un pressupost poc 

elevat 

-Possibilitat de diferenciar-se a través de les 

xarxes socials, ja que existeix poca 

competència en aquest sector 

Figura 66. Font: elaboració pròpia 

 

Àmbit Gastronòmic 

 

Debilitats 

-Públic objectiu poc predisposat a interactuar amb la marca a través de les xarxes socials  

El públic al qual es dirigeixen aquest tipus de marca no té una tendència a interactuar a través 

d’aquesta via amb la marca.  

 

-Falta d’integració de les xarxes socials a la seva activitat 

Moltes marques arquitectòniques no incorporen les xarxes socials de manera notòria dins de la seva 

activitat.  
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-Perfils professionals no especialitzats en el tema 

Els perfils professionals que formen part de la marca no són experts en el tema de la comunicació 

online, i és per aquest motiu que en molts casos o no existeix una bona gestió de les xarxes socials o 

es necessita contractar un professional extern.  

 

Amenaces 

-Pèrdua de reputació en el cas d’una mala gestió dels continguts 

Si els continguts no es gestionen bé i no es troba una manera adequada per portar a terme la 

comunicació de la marca, pot fer que la reputació d’aquesta es vegi afectada, ja que actualment la 

imatge que es té al món online és molt important.  

 

-La poca presència a les xarxes pot afectar directament a la notorietat de la marca  

El fet  que la marca no utilitzi les xarxes socials per a comunicar-se pot afectar a la notorietat que 

aquesta acabi tenint, ja que actualment, la gent s’informa gairebé sempre per internet i no 

desplaçant-se al lloc físic d’on es troba la marca. És important doncs que hi hagi sempre tota la 

informació de la marca en els portals online.  

 

Fortaleses 

-Pilars molt sòlids fora de l’àmbit online 

Encara que les xarxes socials estiguin actualment en auge, no implica que aquestes puguin perdre la 

seva força en qualsevol moment. És per això que és important per la marca concentrar la seva 

activitat principal en un mercat sòlid i estable, fora del món online.  

 

-L’activitat de la marca no recau únicament en la presència en aquestes plataformes 

La idea de les xarxes socials s’entén dins d’aquest àmbit com un valor afegit però no indispensable 

dins de la seva activitat. Així doncs, les vies de comunicació que utilitzen per contactar amb el seu 

públic no es basen en únic canal.  
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CAPÍTOL 8. ANNEXOS 

 

8.1 Taula anàlisi de contingut 

 

Influencers en les xarxes socials  

 

 
Rubén 
García 

the 
petticoat 

De Vermut 
 

In
s
ta

g
ra

m
 

Nom Usuari rvbengarcia thepetticoat Devermut Total 

Seguidors 57.800 61.700 43.600 54.367 

Seguits 762 1.305 670 912 

Nº post/ mes 32 48 27 36 

Nº Posts/ 
setmana 

5 9 5 7 

Likes/ mes 1.490 649 5.928 2.689 

Comentaris/ mes 123 4 75 67 

Nº Total de Posts 574 2.096 527 1.066 

 
 

F
a
c
e
b

o
o

k
 

Perfil Personal 
Rvbén 
García 

thepetticoat devermut 
Total 

internet 

M'agrada totals 
pàg. 

271 5.212 4.400 3.294 

Seguidors 278 5.129 4.465 3.291 

Persones que en 
parlen 

34 25 319 126 

Publicacions/mes 4 41 10 18 

Likes/ mes 11 14 278 101 

 
Comentaris 

0 - 10 4 

Shares - - 10 3 

 
 
 
 
 

T
w

itte
r 

Nom usuari 
Rvbén 
García 

The 
petticoat 

Devermut 
Total 

internet 

Tuits 4.203 1.956 820 2.326 

Seguint 149 132 602 294 

Seguidors 3.111 749 7.795 3.885 

Likes 7.697 165 3.802 3.888 

Twits / mes 8 38 45 30 

Retuitts / mes - - 57 19 

Likes / mes 0'5 2 157 53 

Fotos i videos 222 34 189 148 
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Rubén 
García 

the 
petticoat 

De Vermut 
 

 

L
in

k
e
d

in
 

Connexions- 
Propi 

2.001 1 - 667 

Conexions- 
Marca Personal 

- - - - 

 

Y
o

u
tu

b
e

 

Nom del canal 
RvbenGarci

a 
The 

petticoat 
Devermut 

Total 
internet 

Subscriptors 767 - 101.097 33.955 

Nº post/mes 1 - 5 2 

Visualitzacions/m
es 

161 - 81.454 27.205 

Comentaris/mes 1 - 2.273 758 

Likes/mes 9 - 4.779 1.596 

 
 
 
 

C
lip

p
in

g
 

G
o

o
g

le
 

Termes de cerca 
Rvbén 
García 

The 
petticoat 

blog moda 

Devermut 
youtubers 

Total 
internet 

General 3.640 2.980.000 1.410.000 1.464.547 

Notícies - 7 64 24 

Videos 91 183 1.790 688 

 

 

Gastronomia  

 

  
Abac Miramar 

Restaurant Les 
Cols  

 
Nom Usuari 

jordicruzofici
al 

pacoperezmir
amar 

lescols_finapuigdeva
ll 

Total 

 
Seguidors 240.000 178.000 7.972 61.991 

In
s
ta

g
ra

m
 

Seguits 199 800 961 587 

Nº post / mes 5 3 30 11 

Nº Posts / 
setmana 

1 1 5 2 

Likes / mes 18.980 532 282 271 

Comentaris / 
mes 

219 9 3 4 

Nº Total de 
Posts 

191 181 828 
 

336 
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Abac Miramar 

Restaurant Les 
Cols  

F
a
c
e
b

o
o

k
 

Perfil 
Personal 

AbaCRestaur
ant Hotel 

Paco Pérez 
Miramar 

Fina Puigdevall 
@LescolsFinaPuigd

evall 

Total 
Gastronomi

a 

M'agrada 
totals pàg. 

15.231 8.141 2.225 8.532 

Seguidors 15.004 8.096 2.220 8.440 

Persones 
que en 
parlen 

117 245 78 147 

Publicacions/
mes 

4 9 7 7 

Likes/mes 204 164 47 138 

Comentaris 2 4 1 3 

Shares - 7 1 3 

 

T
w

itte
r 

Nom usuari 
Abac 

Restaurant 
Paco Pérez 

Miramar 
Fina Puigdevall Les 

Cols 

Total 
Gastronomi

a 

Tuits 185 2.080 2.236 1.500 

Seguint 127 859 1.067 684 

Seguidors 2.474 5.726 2.578 3.593 

Likes 443 1.437 4.415 2.098 

Twits/mes - 38 51 30 

Retuitts/mes - 7 19 9 

Likes/mes - 21 35 19 

Fotos i 
videos 

- 207 156 121 

 

L
in

k
e
d

in
 

Connexions- 
Propi 

- - 427 142 

Conexions- 
Marca 

- 127 3 43 

 

Y
o

u
tu

b
e

 

Nom del 
canal 

ABaC 
Restaurant 

Paco Pérez 
Miramar 

Les Cols 
Total 

gastronomi
a 

Subscriptors 13 160 18 64 

Nº post/ mes - - - - 

Visualitzacio
ns / mes 

- - - - 

Comentaris / 
mes 

- - - - 
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Abac Miramar 

Restaurant Les 
Cols  

Likes /mes - - - - 

 

C
lip

p
in

g
 

G
o

o
g

le
 

Termes de 
cerca 

Abac Jordi 
Cruz 

Paco Pérez 
Miramar 

Les Cols 
Total 

gastronomi
a 

Tot 62.000 95.600 323.000 160.200 

Notícies 4.580 2.950 7.530 5.020 

Videos 4.220 3.130 5.960 4.437 

 

 

Arquitectura  

 

  

OAB 
Carles 

Ferrater 

Miralles 
Tagliabue 

EMBT 

RCR 
Arquitectes 

TOTALS 

 
Nom 

Usuari 
oab_ferrater 

embatarchitect
s 

rcrarquitectes 
Total 

arquitectura 

 
Seguidors 1.429 5.278 14.300 7.002 

In
s
ta

g
ra

m
 

Seguits 282 636 1.806 908 

Nº 
post/mes 

1 24 5 10 

Nº 
Posts/setm

ana 
105 5 1 37 

Likes/mes 232 150 1.547 643 

Comentaris
/mes 

3 2 74 26 

Nº Total de 
Posts 

20 187 48 85 

 

F
a
c
e
b

o
o

k
 

Perfil 
Personal 

OAB Carlos 
Ferrater 

Arquitectes 

Miralles 
Tagliabue 

EMBT 

RCR_Arquitecte
s 

@rcr.arquitectes 

Total 
arquitectura 

M'agrada 
totals pàg. 

81 14.006 12.435 8.841 

Seguidors 81 13.930 12.550 8.854 

Persones 
que en 
parlen 

- 27 67 31 

Publicacion
s0 mes 

- 10 6 5 

Likes0 mes - 53 42 32 

Comentaris - - 2 1 

Shares - 3 - 1 
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OAB 
Carles 

Ferrater 

Miralles 
Tagliabue 

EMBT 

RCR 
Arquitectes 

TOTALS 

T
w

itte
r 

 
OAB Carlos 

Ferrater 
EMBT 

RCR 
Arquitectes 

Total 
arquitectura 

Tuits - 2.329 177 835 

Seguint - 1.377 1 459 

Seguidors - 3.885 2.403 2.096 

Likes - 7.533 - 2.511 

Twits/mes - 3 - 1 

Retuitts/me
s 

- 14 - 5 

Likes/mes - 14 - 5 

Fotos i 
videos 

- 301 - 100 

 

L
in

k
e
d

in
 

Connexion
s- Propi 

- - - 
 

Conexions- 
Marca 

3.993 - - 
 

 

Y
o

u
tu

b
e

 

Nom del 
canal 

OAB Carlos 
Ferrater 

Miralles 
Tagliabue 

EMBT 

RCR 
Arquitectes 

Total 
arquitectura 

Subscriptor
s 

- 342 - 114 

Nº 
post/mes 

- - - - 

Visualitzaci
ons/mes 

- - - - 

Comentaris 
/mes 

- - - - 

Likes/mes - - - - 

 

M
e

n
c

io
n

s
 

G
o

o
g

le
 

Termes de 
cerca 

OAB Carlos 
Ferrater 

Miralles 
Tagliabue 

EMBT 

RCR 
Arquitectes 

Total 
arquitectura 

Tot 280.000 322.000 397.000 333.000 

Notícies 142 581 7.160 2.628 

Videos 463 2.330 4.820 2.538 
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8.2 Mitjanes taula anàlisi de contingut 

 

Rubén García 

 

Instagram   Likes   
Comentaris  

 Post per Setmana  

                  1                1.086                    67                                      7    

                  2                1.368                    66    

                  3                    962                    44    

                  4                    894                    42    

                  5                1.421                  115    

                  6                1.081                    48    

                  7                1.295                    57    

                  8                1.248                    57                                      6    

                  9                    976                    67    

                10                1.312                    60    

                11                1.906                    52    

                12                1.997                    60    

                13                4.226                  381    

                14                1.334                    74                                      4    

                15                1.955                    75    

                16                    804                    49    

                17                1.314                    53    

                18                1.320                    53                                      4    

                19                1.906                  112    

                20                1.632                    99    

                21                1.210                  119    

                22                1.273                    53                                      8    

                23                1.123                  159    

                24                1.383                    53    

                25                1.218              1.328    

                26                1.328                    44    

                27                1.818                    89    

                28                1.302                  129    

                29                1.315                    68    

                30                1.242                    96                                      3    

                31                1.171                    41    

                32                3.278                  111    

 Mitjana              1.491                  123                                      6    

 

 

 

 

 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[128] 
 

 

Facebook Likes Comentaris 

1 8 0 

2 15 0 

3 10 0 

4 12 1 

Mitjana 11,25 0,25 

 

 

 

 

 

 

The Petticoat 

 

Instagram Likes Comentaris Post per 
Setmana 

1 897 10 8 

2 831 10 

3 417 5 

4 418 1 

5 525 0 

6 495 2 

7 518 3 

8 706 6 

9 736 7 15 

10 549 0 

11 595 1 

12 682 5 

13 607 3 

14 788 7 

15 643 6 

16 521 1 

17 610 0 

18 519 4 

19 476 2 

20 573 1 

21 740 6 

22 632 0 

23 462 6 

24 934 10 

25 845 6 12 

26 835 5 

27 391 3 

Twitter Retuits Likes 

1 0 0 

2 0 2 

3 0 0 

4 0 0 

5 0 1 

6 0 0 

7 0 1 

8 0 0 

Mitjana 0 0,5 
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Instagram Likes Comentaris Post per 
Setmana 

28 928 4 

29 594 7 

30 569 8 

31 657 3 

32 737 4 

33 1.055 11 

34 880 12 

35 595 5 

36 498 0 

37 590 6 5 

38 674 4 

39 525 5 

40 738 12 

41 760 6 

42 803 2 7 

43 632 0 

44 593 4 

45 555 3 

46 653 0 

47 515 1 

48 661 2 

Mitjana 649,10 4,35 9,4 

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

1 31 0 0 

 2 2 0 0 

3 2 0 0 

4 4 0 0 

5 4 0 0 

6 4 0 0 

7 8 0 0 

8 4 0 0 

9 4 0 0 

10 2 0 0 

11 6 0 0 

12 8 0 0 

13 11 0 0 

14 3 0 0 

15 5 0 0 

16 13 0 0 

17 15 0 0 
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Facebook Likes Comentaris Compartit 

18 7 0 0 

19 30 0 0 

20 23 0 0 

21 10 0 0 

22 6 0 0 

23 21 0 0 

24 17 0 0 

25 113 0 0 

26 14 0 0 

27 29 0 0 

28 13 0 0 

29 9 0 0 

30 6 0 0 

31 4 0 0 

32 12 0 0 

33 26 0 0 

34 9 0 0 

35 20 0 0 

36 7 0 0 

37 6 0 0 

38 10 0 0 

39 24 0 0 

40 17 0 0 

41 14 0 0 

Mitjana 13,97 0 0 

 

Twitter Posts Likes Retuits 

1 38 17 0 

 

De Vermut 

 

Instagram Likes Comentaris Post per 
Setmana 

1 1799 117 5 

2 6.234 58 

3 3.476 78 

4 7.182 121 

5 7.551 109 

6 7.046 89 2 

7 4.647 32 

8 5.178 79 8 

9 8.006 95 

10 5.642 63 
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Instagram Likes Comentaris Post per 
Setmana 

11 8.404 105 

12 3.445 40 

13 4.765 32 

14 5.874 62 

15 7.033 64 

16 7.957 96 8 

17 5.160 39 

18 7.852 120 

19 7.349 65 

20 5.618 46 

21 8.279 217 

22 5.329 40 

23 6.104 70 

24 4.614 56 4 

25 6.124 44 

26 3.929 35 

27 5.467 58 

Mitjana 5928,29 75,18 5,4 

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

1 83 5 17 

2 321 11 25 

3 130 16 0 

4 309 17 0 

5 221 9 0 

6 240 7 23 

7 423 15 39 

8 727 22 0 

9 150 0 0 

10 179 1 0 

Mitjana 278,3 10,3 10,4 

 

Twitter   Retuits   Likes  

                  1                         9                    91    

                  2                      10                  166    

                  3                         7                    64    

                  4                         7                  105    

                  5                         2                    20    

                  6                      13                  142    

                  7                      14                    55    

                  8                      32                  275    
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Twitter   Retuits   Likes  

                  9                      34                    94    

                10                    152                    94    

                11                         6                    81    

                12                      30                  225    

                13                         6                    34    

                14                         1                    34    

                15                         5                    68    

                16                      58                  166    

                17                      40                  118    

                18                      25                  157    

                19                      32                  129    

                20                         7                    90    

                21                      39                  259    

                22                         2                    29    

                23                         1                    21    

                24                      10                  104    

                25                         4                    16    

                26                    603              1.100    

                27                         7                    95    

                28                      13                    55    

                29                      23                  142    

                30                      15                  216    

                31                         4                    41    

                32                      27                  244    

                33                      25                  144    

                34                         3                    51    

                35                1.100              1.200    

                36                      14                  175    

                37                         2                    18    

                38                         8                    42    

                39                      53                  175    

                40                      15                  101    

                41                         5                    47    

                42                      14                  102    

                43                         6                  111    

                44                      52                  124    

                45                      19                  252    

 Mitjana                    57                  157    
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Youtube Visualitzacions Likes Comentaris 

1 52.546 3.976 259 

2 60.378 4.468 407 

3 158.162 7.448 706 

4 80.422 3.623 476 

5 55.761 4.379 425 

Mitjana 81453,8 4778,8 2273 

 

ABaC Restaurant  

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

                          1                   92                      8                   11    

                          2                 252                    -                      -      

                          3                   70                      1                    -      

                          4                 170                   18                      3    

                          5                   81                    -                        2    

                          6                 116                    -                        2    

                          7                 230                      5                   25    

                          8                 126                      1                      2    

                          9                 341                      7                   17    

 Mitjana               164                      4                      7    

 

Miramar 

 

Instagram   Likes   Comentaris   Post per Setmana  

                  1                 550                        9                                   1    

                  2                 772                      15                                   2    

                  3                 275                        2    

 Mitjana               532                        9                                   1    

 

Facebook   Likes   
Comentaris  

 Compartit  

                          1                   92                      8                   11    

                          2                 252                    -                      -      

                          3                   70                      1                    -      

                          4                 170                   18                      3    

                          5                   81                    -                        2    

                          6                 116                    -                        2    

                          7                 230                      5                   25    

                          8                 126                      1                      2    

                          9                 341                      7                   17    

 Mitjana               164                      4                      7    

 

 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[134] 
 

 

Twitter   Retuits   Likes  

                          1                      2                      8    

                          2                   17                   36    

                          3                      3                   13    

                          4                      1                   10    

                          5                      3                   10    

                          6                   21                   40    

                          7                   16                   70    

                          8                   17                   43    

                          9                   17                   34    

                       10                   22                   68    

                       11                      9                   22    

                       12                      5                   16    

                       13                      5                      4    

                       14                      3                      9    

                       15                      3                      3    

                       16                      4                      7    

                       17                      3                   11    

                       18                      1                   13    

                       19                      8                   31    

                       20                      2                      6    

                       21                      2                      7    

                       22                      2                      9    

                       23                      5                   17    

                       24                      9                   19    

                       25                      3                      7    

                       26                      6                   25    

                       27                      5                   14    

                       28                      2                   21    

                       29                      3                   11    

                       30                      6                   18    

                       31                      5                   16    

                       32                      8                   28    

                       33                   13                   60    

                       34                      9                   34    

                       35                      6                   23    

                       36                      3                   19    

                       37                      2                   23    

                       38                      2                      3    

 Mitjana                    7                   21    
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Les Cols 

 

Instagram   Likes   Comentaris   Post per Setmana  

                  1                    251                      1                                      5    

                  2                    243                      1    

                  3                    236                      4    

                  4                    216                      2    

                  5                    246                      2    

                  6                    230                     -                                        4    

                  7                    287                      1    

                  8                    282                      1    

                  9                    193                      2    

                10                    180                      1                                      5    

                11                    247                      2    

                12                    348                      9    

                13                    296                      1    

                14                    390                      4    

                15                    457                      5                                    11    

                16                    562                    13    

                17                    425                      3    

                18                    280                      2    

                19                    238                     -      

                20                    166                     -      

                21                    257                     -      

                22                    164                     -      

                23                    224                      1    

                24                    365                      1    

                25                    189                     -      

                26                    288                      2                                      3    

                27                    316                      4    

                28                    420                      8    

                29                    394                      6                                      2    

                30                    495                      8    

 Mitjana                  282                      3                                      6    

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

                  1                           73                      3                    -      

                  2                           41                      1                      2    

                  3                           22                    -                      -      

                  4                           43                    -                      -      

                  5                           38                    -                        1    

                  6                           34                    -                      -      
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Facebook Likes Comentaris Compartit 

                  7                           78                    -                        1    

 Mitjana                         47                      1                      1    

 

 

Twitter   Retuits   Likes  

                  1                      1                      12    

                  2                     -                           2    

                  3                      4                         9    

                  4                      2                         2    

                  5                    14                      32    

                  6                      4                         7    

                  7                    47                      91    

                  8                      5                      10    

                  9                    20                      36    

                10                      6                      20    

                11                      1                      11    

                12                      2                      12    

                13                    19                      49    

                14                      2                         7    

                15                    14                      35    

                16                      2                         7    

                17                    78                    147    

                18                      4                         6    

                19                      5                      14    

                20                    14                      26    

                21                    12                      30    

                22                      6                      23    

                23                    13                      38    

                24                      2                         4    

                25                      9                      20    

                26                    10                      24    

                27                      2                         5    

                28                      9                      12    

                29                    15                      22    

                30                    11                      26    

                31                      9                      22    

                32                      1                         8    

                33                      7                         8    

                34                      6                      13    

                35                    12                      15    

                36                      2                         5    

                37                      3                         5    
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Twitter   Retuits   Likes  

                38                    11                      11    

                39                      2                         4    

                40                      9                         8    

                41                     -                           7    

                42                      4                      10    

                43                      7                      10    

                44                    10                      24    

                45                      8                      13    

                46                      4                         4    

                47                 134                    236    

                48                 377                    579    

                49                    11                      10    

                50                    10                      23    

                51                      5                      17    

 Mitjana                  19                      35    

 

 

 

Miralles Tagliabue EMBT 

 

Instagram   Likes   Comentaris   Post per Setmana  

                  1                  136                        1                                        8    

                  2                  164                        3    

                  3                  144                        2    

                  4                  102                        6    

                  5                  249                        2    

                  6                  175                        4    

                  7                  199                        1    

                  8                  146                        2    

                  9                  177                        3                                      10    

                10                  192                        1    

                11                  118                       -      

                12                  221                        3    

                13                  102                       -      

                14                  131                        2    

                15                  125                        2    

                16                  187                        2    

                17                  137                        1    

                18                  110                        2    

                19                  101                        2                                        6    

                20                  155                        2    

                21                  130                        1    
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Instagram   Likes   Comentaris   Post per Setmana  

                22                    91                       -      

                23                  155                        1    

                24                  143                        4    

 Mitjana                150                        2                                        5    

 

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

 1 20 0 3 

2 26 0 1 

3 24 0 4 

4 12 0 1 

5 35 0 2 

6 144 0 4 

7 31 0 1 

8 24 0 13 

9 135 0 5 

10 79 0 0 

Mitjana 53 0 3,4 

 

 

 

RCR Arquitectes 

 

Instagram   Likes   Comentaris   Post per Setmana  

                  1              1.223                        3                                        1    

                  2              1.321                        6                                        1    

                  3              1.398                      29                                        1    

                  4              3.471                    328                                        1    

                  5                  322                        4                                        1    

 Mitjana            1.547                      74                                        1    

 

Facebook Likes Comentaris Compartit 

1 75 7 0 

2 7 0 0 

3 4 0 0 

4 6 0 0 

5 146 1 0 

6 15 1 0 

Mitjana 42,2 1,5 0 

 

 

 

 

Twitter   Retuits   Likes  

                  1                           14                     17    

                  2                           12                     12    

                  3                           15                     12    

 Mitjana                         14                     14    
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8.3 Entrevistes transcrites 

 

Introducció: 

La intenció d’aquesta entrevista és poder extreure informació que serà utilitzada per a 

completar l’estudi metodològic del meu treball: “Procés de creació de la Marca Personal i 

desenvolupament d’aquesta en diferents àmbits”. Així doncs, les preguntes es centraran en 

aquests procés.. També es tindrà en compte la interacció amb el seu públic objectiu 

mitjançant les xarxes socials i com l’estratègia d’aquesta es tira endavant 

 

 

8.3.1 Entrevista a Rubén García 

 

1.Quan vas decidir fer del nom Rubén García una marca referent? El procés de 

creació va premeditat o espontani? 

 

Va començar tot fa dos anys, jo ja tenia un Instagram personal, que vaig crear al 2012, i allà 

hi anava penjant els meus viatges, les meves històries, etc. El meu perfil era públic i tot 

anava bastant bé, fins que quan vaig acabar l’Erasmus, a través d’un missatge d’una de les 

persones que em seguien, em vaig assabentar que hi havia una persona que estava 

suplantant la meva identitat, robant fotos meves i penjant-les al seu perfil fent-se passar per 

i, d’una manera molt poc discreta.  

 

Amb aquesta persona no teníem cap lligam ni cap connexió directe i era impossible per mi 

saber qui era. La cosa graciosa de tot això, és que jo tenia 2.000 seguidors i ell amb les 

meves fotos en tenia 5.000. L’altre cosa és que en aquell moment, jo estava exposant tota 

la meva vida personal en el meu Instagam, així que al final s’estava convertint en alguna 

cosa perillosa. Vaig decidir tancar el meu perfil d’Instagram i denunciar al perfil d’aquesta 

altre persona. El procés va quedar parat, i un any i pico desprès d’això, em van donar una 

feina com a model en una línia de roba italiana, i tenia tot una sèrie de fotos de model. A 

més a més seguia tenint les meves fotos de viatges i també d’altres relacionades amb el 

món del fitness. Un dia parlant amb una amiga meva que tenia una amiga que estava al 

paro, em va explicar que aquesta va obrir un Instagram des d’on venia les joies que feia ella 

manualment. Amb el temps la pàgina va anar aconseguint fans, va anar creixent, i  

actualment s’ha transformat en el seu negoci personal, a través del qual ella es guanya la 

vida.  

  

En aquell moment vaig pensar que seria molt bona idea poder guanyar-me la vida en aquest 

món i poder comercialitzar el meu estil de vida. És per aquest motiu que vaig decidir tornar a 

obrir una nova conta d’Instagram, aquest cop si, amb l’objectiu principal de treure’n un 

benefici. Les fotos que penjava eren una barreja del món del fitness, dels viatges que havia 

fet i feia, i també de les meves fotografies com a model de l’agència. A mesura que anava 

penjant fotos, anava aconseguint seguidors, investigant com podia augmentar aquesta 

comunitat a través de comentaris, hashtags, etc.  
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2.Et vas plantejar en algun moment presentar-te de cara al públic amb un nom que no 

fos el personal? Per a què aquesta elecció?  

 

En cap moment vaig pensar en un altre no, volia que aquest m’identifiqués a mi, i a més a 

més, vaig estar mirant el nom que utilitzaven els referents del fitness que jo seguia en aquell 

moment, i vaig veure que tenien en comú que tots utilitzaven el seu nom propi en comptes 

d’un altre més comercial.  

 

En el meu cas, el repte era que Rubén García ja estava agafat en les xarxes, algun altre 

usuari l’estava fent servir i no podia utilitzar-lo. Havia d’aconseguir pensar un altre nom que 

fos el meu però que pogués fer servir. Així que un dia se’m va acudir copiar l’exemple de 

VULGARY i substituir la U del meu nom per la V. Així que ho vaig intentar i vaig veure que 

Rvbén Gacía no estava sent utilitzat. Des d’aquell moment m’identifico sota aquest.  

 

3. La creació de la teva marca va ser premeditada, o a mesura que anaves obtenint 

seguidors anaves prenent les diferents decisions? 

 

Totalment premeditada, des de la creació del meu Instagram que sabia que volia treure un 

profit de tot això i que no volia tenir seguidors per tenir-ne, sinó que volia treure’n un 

rendiment i seguir una estratègia.  

 

4.Tens clar quin contingut vas publicant a les xarxes socials i portes una 

calanderització d’aquest, o el tries de manera aleatòria i poc premeditada? 

 

A l’inici de tot és això que té comentat, penjava fotos tant de viatges, com de fitness, com de 

model, però a mesura que va anant passant el temps, vaig veure que si volia que el meu 

compte triomfes, havia de ser mono temàtic, ja que totes les comptes que arriben lluny és 

perquè s’especialitzen en alguna cosa en concret. Així doncs vaig focalitzar-me en fitness i 

vaig abandonar les altres dos.  

 

Pel que fa al contingut, intento que sigui sobretot contingut actual, no m’agrada utilitzar 

fotografies que ja fa temps que s’han fet o que no reflecteixen la meva actualitat ni el meu 

dia a dia. Així que no tinc un calendari marcat, però intento això si publicar no gaire tard, i 

tenint en compte l’horari i el tipus de repercussió que vull que s’aconsegueixi durant les 

primeres hores.  

 

Pel que fa a la repercussió del meu contingut, tot i que tinc seguidors a nivell internacional, 

el públic que m és m’interessa arribar es a nivell nacional,  ja que es el meu terreny directa i 

en el qual puc actuar.  

 

4.Quins serien els valors principals que definirien la teva marca?  

 

Motivació, inspirador, benestar, salut, senzillesa, fit, simpatia. 

El que vull és divulgar salut.  

 

5.Fins a quin punt creus que el nom Rubén Garcia s’associa a una marca amb uns 

valors determinats, o simplement a una figura pública? 
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Sí, 100% crec que s’identifiquen amb mi.  

 

 

6.Creus que hi ha una clara definició dels valors que es volen transmetre darrere el 

teu nom? Tens alguna manera de comprovar si el teu públic els percep? 

 

Si, hi ho comprovo sobretot pel feedback que rebo dels meus usuaris. Els comentaris que 

em fan i la interacció que rebo per part seva m’indica que aquests es perceben 

perfectament.  

 

7.Et definiries clarament com a  Instagramer? O quin nom utilitzaries per explicar la 

teva figura i posicionament a la xarxa? 

 

A mi no m’agraden gaire les etiquetes, al final sóc un enginyer que li agrada fer esport i 

compatir fotografies, però està clar que si m’hagués de definir sota un nom seria el 

d’Instagramer. Al final el que busco és un canal que m’aporti  interacció contínua 

 

8.Per a què vau decidir triar aquesta xarxa com a canal principal? En el cas de 

Facebook, Youtube i Twitter, quin ús hi dones exactament a cada una? Selecciones 

els continguts amb alguna estratègia concreta en cada cas? S’arriba al mateix públic? 

 

Instagram ja que era el lloc on es trobava el grup de gent més gran amb el qual em volia 

comunicar. També perquè era una plataforma molt visual i que em permetia transmetre de 

manera directe i clara els meus valors i el que jo realment volia comunicar. Prèviament a 

Instagram, tenia un blog on hi escrivia articles sobre els meus viatges, i sobre el fintes, però 

em vaig adonar que realment no el llegia ningú. La gent actualment no vol llegir, vol 

solucions i informació molt més visual, i és per aquest motiu que vaig decidir posicionar-me 

de manera més clara a Instagram ja que complia bastant els requisits que estava buscant, i 

utilitzar-lo com a plataforma principal.  

 

Pel que fa Facebook, he obert una pàgina fa uns mesos, però que realment s’alimenta del 

que comparteixo a Insagaram. Ara estic en procés de potenciar-la molt més, ja que és més 

fàcil créixer a Facebook que a Instagram, ja que els algoritmes canvien de manera constant. 

Tinc un seguit de contactes que actualment m’estan ajudant a fer créixer de manera més 

ràpida i amb més volum els seguidors de Facebook, aconseguint que la meva comunitat 

segueixi creixent. 

 

Pel que fa les altres xarxes, no tinc temps de tot, així que he de prioritzar i decidir en quina 

xarxa em vull centrar i vull portar al dia a dia. Així doncs pel que te explicat, em vaig 

decantar el seu dia per Instagram i les altres xarxes bàsicament s’alimenten del que penjo 

allà. Twitter el tinc totalment programat perquè es retuiteigi tot el contingut que publico a 

Instagram, i si tinc temps de tan en tan jo retuitejo algun contingut interessant, però 

bàsicament està tot programat i automatitzat.  

 

9.Tens uns objectius concrets marcats, als quals voleu assolir amb el contingut que 

publiques? Aquests objectius es podrien separar en curt/llarg termini i en lúdics i 

econòmics?  
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Sí, els objectius que tinc són a curt termini, estem parlant d’un negoci que no es pot 

preveure però com més comunitat més oportunitats de negoci. Així que tinc bastanta pressa 

per fer que aquesta comunitat segueixi creixent i també treure’n un benefici de tot això.  

 

10.Repsofertes per realitzar col·laboracions amb altres marques o entitats? En aquest 

cas, et presentes com una marca o simplement com a persona individual? 

 

Figura púbica, no em presento com a marca, ja que al final les marques el que volen és un 

servei i jo aquest els hi ofereixo des de la meva figura més personal.  

 

11.Fins a quin punt queda exposada la teva vida privada a les xarxes? Hi ha algun 

tipus d’informació que no has decidit compartir? Per què?  

 

Sí, no comparteixo res ni de la meva vida privada o personal. M’he volgut centrar en un 

tema concret, del qual comparteixo coses del meu estil de vida i intento mostrar una mica de 

la meva rutina i del meu dia a dia, però no ho relaciono mai ni exposo mai tot el contingut o 

experiències que surtin d’aquest àmbit. No penjo mai ni exposo mai res de la meva família o 

altres aspectes íntims.  

 

Les meves fotos i el que s’espera veure de mi és específic i la gent que em segueix es per 

veure aquest tipus de contingut i no un altre. 

 

12.Si en centrem en el públic objectiu, exactament quin és aquest? A qui us dirigiu: 

Edat, sexe, classe social.. 

 

Tota persona que vulgui fer esport, que vulgui cuidar-se i que vulgui consells per posar-se 

en forma i seguir una vida saludable. L’edat, el sexe, la classe social no hi tenen res a 

veure, em dirigeixo en un públic de molt abast on tenen en comú bàsicament el fitness. 

Bàsicament, el 99% de les persones que volen fer esport, però no s’hi volen dedicar 

professionalment. 

 

13.Aquest target es contempla a l’hora de crear contingut? O es fa de manera més 

general?  

 

Intento ser un personatge molt neutre, no posar-me en temes polítics ni polèmics. Intento 

regir-me molt a parlar només del món de l’esport i que pugui interessar i no afectar als meus 

seguidors. Un contingut que agradi a tot el públic.  

 

No penjo per exemple fotos mai de nit, intento que sigui simple ,molt visual i que sigui clar el 

missatge.  

 

14.T’has plantejat en algun moment crear un logotip com a identificador de la teva 

marca? Per què? 

  

M’ho vaig plantejar abans de trobar la feina que estic fent ara, tenia previst fer-me un 

logotip, una pàgina web, i dedicar-me a nivell professional al món del fitness. Però desprès 

vaig veure que realment no era el que jo volia fer, i vaig deixar la idea. En cas de la creació 

del logotip l’entendria i la relaciono a fer un negoci en concret, oferir un servei i a 
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comercialitzar directament la meva marca. Com que vaig decidir abandonar el tema, vaig 

creure que no era necessari dissenyar un logotip per fer-me conèixer a les xarxes socials ja 

que amb el nom en feia prou i no tenia previst tampoc comercialitzar cap mena de producte 

o d’objecte sota aquest.  

 

Entenc que el logotip seria més lògic si la meva marca, a part de vendre un estil de vida, 

tingués algun producte a la venda que s’hagués de marcar o segellar, però no és el cas. Ara 

per ara no vull sortir de les xarxes si no és per col·laborar amb altres marques o projectes ja 

organitzats per altres entitats.  

 

15.Creus que els teus seguidors són un públic fidelitzat? Segueixes alguna estratègia 

per mantenir aquesta fidelització?  

 

Sí, crec que són un públic molt fidelitzat ja que sempre obtinc un bon feedback i una bona 

interacció i resposta al que dic i faig. La meva estratègia de fidelització és intentar ser 

sempre molt proper, contestar tot el que m’escriuen.. els cuido molt, comparteixo moltíssima 

informació, molts consells, idees, receptes, maneres de cuidar-se, etc.  

 

No deixo mai a ningú sense contestar, intento ser sempre molt proper i considero que no hi 

ha manera més fidel de respondre a algú. Intento crear contingut que els hi interessi molt i 

mostrar en tot moment que estic per ells i que els tinc en compte.  

 

Sóc molt conscient de que la gent em segueix perquè sóc molt recíproc, proper i simpàtic, 

tinc clar que no em segueixen ni per guapo ni per cap altre cosa, per tant és amb aquest 

tracte amb el que intento respondre.  

 

16.Segurament, tens previst continuar creixent, quina és la manera que segueixes o 

que tens previst dur a terme per augmentar el teu públic?  

 

Ser actiu, publicar constantment, contingut diferent, original i d’interès. M’agradaria fer més 

vídeos que ser que serveixen, però no tinc molt de temps.  

 

17.Quines dimensions esperes que acabi assolint la marca? Quin són els passos que 

tens en ment per un futur més llunyà? Tens previst actuar també offline? 

 

Tota col·laboració, proposta, acció, que impliqui contacte fora de les xarxes m’interessa i em 

cridar l’atenció, però a part d’aquestes no tinc previst fer que la meva marca es conegui fora 

de les xarxes ni tinc previst fer cap mena de publicitat. La publicitat offline que puc acabar 

fent és a través de conferències, curses o col·laboracions amb altres marques, però sense 

cap mena de programació o pla estratègic darrere. El nom de Rubén García és un nom on 

el seu lloc es troba a les xarxes.  

 

Espero que la meva comunitat creixi molt més, però tampoc pretenc que les dimensions de 

la marca arribin en un altre nivell del que estic aconseguint ara. Les xarxes són un món molt 

canviant, que t’ho dona tot un dia i t’ho treu tot l’altre, així que tinc previst continuar ara per 

ara amb aquest projecte, però encara que m’agradaria, no crec que mai acabi vivint 

totalment d’aquesta marca i d’aquest món.  
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8.3.2 Entrevista a Fina Puigdevall 

 

1.Com definires Les Cols amb 5 paraules? 

 

Estacionalitat / paisatge / naturalitat / sostenible / essencial 

 

2.El 1990 neix el Restaurant “Les Cols”, però al 2003 aquest queda sotmès a una 

reforma total. Us vau plantejar en algun moment modificar-ne també el nom? 

 

No, és el nom del mas on es troba el restaurant. 

 

3. Al tractar-se d’un projecte personal, et vas plantejar en algun moment utilitzar el 

teu nom propi directament? Per què?  

 

Fina Puigdevall és un nom directament vinculat al restaurant Les Cols, però és un projecte 

d’equip i sobretot familiar. La vinculació amb l’espai on es troba el restaurant és molt 

important; a Mas Les Cols és on vaig nèixer i crèixer. 

 

4.Suposo que amb el remodelament del restaurant, el seu posicionament també va 

canviar. Com vau aconseguir posicionar-vos de nou com a un restaurant diferent en 

el mercat? 

 

Amb les reformes proposades per RCR arquitectes es va crear un diàleg complert entre la 

cuina que fem, el paisatge que ens envolta, la filosofia que transmetem i la nostra manera 

d’entendre la gastronomia. Aconseguíem un cercle complert entre la cuina, el territori-

paisatge i l’espai, aquest va ser el nostre missatge. 

 

5.El nom de Fina Puigdevall s’associa directament al restaurant, i viceversa? O són 

dues figures separades? Creus que en algun moment/àmbit, el nom de “Fina 

Puigdevall” es desvincula del de “Les Cols”? 

 

 Fina Puigdevall i restaurant Les Cols són dues marques que sempre van lligades. 

 

6.A quin públic principalment es dirigeix la comunicació del Restaurant? Edat, sexe, 

posició social, etc.  

 

Podríem dir que el menú gastronòmic de Les Cols restaurant té un target de parelles entre 

35 i 60 anys amb bon poder adquisitiu. Ara bé, des de Les Cols oferim una opció que té un 

públic objectiu molt més ampli, cada dijous, i durant tot l’any, oferim un menú a 20€. És un 

menú que pretén fer una picada d’ullet a la tradició culinària de casa nostra ja que a l’hivern 

servim escudella i carn d’olla i a l’estiu arròs. Amb aquest menú tothom té la oportunitat de 

visitar-nos i gaudir d’un bon àpat i és aquí on ens trobem des de grups de companys de 

feina, famílies, parelles joves… aquí el nostre públic són les persones de la comarca (ja que 

és un dia laboral) i turistes durant l’estiu. També i durant tot l’any oferim bosses de pícnics a 

40€ (per a dues persones), aquest també seria el cas d’un àpat per a grups, famílies o 

parelles que lluny de l’experiència gastronòmica del restaurant, busquen passar una bona 

estona a l’aire lliure de La Garrotxa. 
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7.Quina és la principal diferència entre Les Cols i la competència?  Com es remarca 

aquesta? Hi ha alguna manera de comprovar si és percebuda pels clients? 

 

Per nosaltres no es tracta de diferenciar-se, es tracta de ser com som, la identitat és única, 

és essent coherents al que ens agrada i al què ens defineix on som diferents. 

 

8.Quins són els valors que voleu transmetre i enllaçar amb la marca? Com es 

transmeten aquests?  

 

Sostenibilitat : És un valor que avui en dia està molt de moda però per nosaltres és part de 

la identitat des de fa anys. Per respecte al territori, per estima als productes que fa anys es 

conreen a la nostra terra, per història natural i de patrimoni… treballem amb producte de la 

comarca i dels productors de confiança, el típic “km0” aquí és real. És per això que diem 

que Les Cols restaurant és una cuina del paisatge i l’estacionalitat, del producte no viatjat. 

Essencialitat : intentem transmetre molt amb pocs elements. Despullem els plats fins que 

quedi allò que és essencial, però sense perdre la poesia. És una cuina sòbria però 

essencial; depurada però generosa. Transmet sinceritat, equilibri, austeritat, naturalitat, 

d’una manera autèntica i emotiva, amb il.lusió, intuïció i sensibilitat. 

 

9.Es segueix alguna estratègia de fidelització de clients? Quina és aquesta?  

 

La nostra estratègia de fidelització és que surtin emocionats del restaurant. Cert és que 

tenim una base de dades a la que s’envia un correu electrònic felicitant el Nadal, per a 

nosaltres va més enllà d’una estratègia de màrqueting, realment tenim ganes d’enviar-los 

aquesta felicitació, és la única actuació que fem a nivell de mailing. 

 

10.Amb el temps, les xarxes socials han anat adoptant més força. Com heu vinculat la 

gestió i reputació del restaurant amb aquestes? És una de les vies principals que 

utilitzeu per comunicar-vos amb el públic objectiu, o són secundàries? 

 

Des del restaurant mai hem fet publicitat, ha estat una decisió, els nostres canals per 

comunicar-nos amb el públic són entrevistes i reportatges que ens fan els mitjans de 

comunicació. Les xarxes socials les utilitzem per explicar què passa dins el restaurant 

(plats, productes,..), què passa al nostre entorn (paisatge, Garrotxa) i com ens movem dins 

el sector de la gastronomia (fires, showcookings, congressos,…). 

 

11.El contingut que es pública en cada una d’aquestes, està calendaritzat i 

premeditat? O s’elegeix de manera aleatòria i espontània? 

 

Tenim en compte que hi hagi un bon equilibri entre els tres punts que esmentava: que hi 

hagi informació del restaurant a través de plats o productes, que hi hagi paisatge i territori i 

que s’expliqui les activitats que es fan a fora del restaurant. 

 

12.Teniu alguna persona encarregada de gestionar les xarxes socials del restaurant, o 

te n’encarregues personalment? 

 



 
 

               
Anàlisi del personal branding i de la seva relació amb les xarxes socials 

[146] 
 

Hi ha una persona encarregada de premsa que també té la possibilitat d’actualitzar les 

xarxes socials quan ho creu convenient per tal que l’equilibri que t’esmentava es vagi 

mantenint. 

 

13.En el cas del Facebook, veiem que hi ha un perfil de “Les Cols” creat, però tot i 

així, el link  de la pàgina web porta al perfil de “Fina Puigdevall”. Per quin motiu? 

 

En aquest cas és perquè primer vàrem crear el perfil de pàgina de Les Cols Fina Puigdevall 

ja que el de Les Cols restaurant estava agafat, van passar mesos fins que Facebook ens va 

reconèixer com a propietaris de Les Cols restaurant. De totes maneres ens va bé tenir 

aquesta separació perquè Fina Puigdevall vincula més directament amb el sector de la 

Gastronomia (congressos, showcookings, companys i companyes xefs…) en canvi la 

pàgina de Les Cols restaurant hi trobem més el públic general. 

 

14.La xarxa que utilitzeu per difondre contingut de manera més constant és Twitter. 

Per algun motiu en concret?  

 

 A tuitter retuitejo força, sobretot temes que són d’interés i que van en concordància amb la 

filosofia de Les Cols restaurant és per això que es veu més contingut, però és Instagram la 

xarxa que utilitzem per difondre el contingut propi de Les Cols amb més regularitat. 

 

15.A través de quin canal contacteu de manera més directa amb el públic objectiu?  

Seleccioneu els continguts amb alguna estratègia concreta en cada cas? S’arriba al 

mateix públic? 

Com t’explicava, tenim per una banda el sector gastronòmic i per altra banda el públic 

general. En el cas d’Instagram poc a poc anem arribant a ambdós, en el cas de tuitter és un 

diàleg bàsicament amb persones del sector i premsa. I a Facebook com esmentava hi ha 

les dues pàgines amb la idea d’arribar a ambdós. 

 

16.Teniu uns objectius concrets marcats, als quals voleu assolir amb el contingut que 

publiqueu? Aquests objectius es podrien separar en curt/llarg termini i en lúdics i 

econòmics?  

 

Seguint la filosofia de Les Cols restaurant la nostra idea és explicar qui som, què fem i on 

som sense fer campanyes ni publicitats explícites. Mai hem volgut crear una estratègia de 

màrqueting, ara bé, justament això és la nostra estratègia de màrqueting. 

 

17.En aquest cas, la quantitat de seguidors de les xarxes socials dóna més prestigi al 

restaurant? Es té en compte en el món de la gastronomia aquest factor? Heu notat en 

algun moment una repercussió directa entre aquestes i la quantitat de clients que us 

visiten (mencions de gent famosa, etc)? 

 

La repercussió a les xarxes socials no és tant com la que podem tenir quan ens publiquen a 

mitjans de comunicació o quan participem a grans esdeveniments però mai es reflecteix en 

un gran increment puntual de clients sinò que al llarg de les següents setmanes pots notar 

un increment suavitzat. Sí que hi ha punts forts que acostumen a venir per campanyes 

concretes a les quals participem que es fan des de La Generalitat (exemple Benvinguts a 

Pagès), l’Ajuntament d’Olot (exemple Olotx2), des de Turisme Costa Brava - Pirineus… 
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18.Heu demanat alguna col·laboració d’alguna figura pública per tal d’augmentar la 

vostra reputació i notorietat online? 

 

No, sempre que venen figures públiques al restaurant ho fan en la seva intimitat. Mai 

demanem que ho facin públic, només esmenten la seva visita a les seves xarxes socials 

si  ho volen. 

  

19.A part de les xarxes socials, teniu alguna mena de suport offline que utilitzeu per 

comunicar-vos amb el vostre públic? 

 

Al restaurant tenim flyers amb fotografies i explicacions dels espais del restaurant. Els 

començals també s’emporten a casa una definició, en paper integrada en un plat, de què és 

el fajol (un cereal amb molt de significat per a nosaltres) i una descripció de la filosofia del 

restaurant integrada al detall final de l’àpat. 

 

20.A nivell gràfic, hi ha alguna raó de per què no s’hagi dissenyat un logotip i s’utilitzi 

la tipografia del nom del restaurant?  

 

Sempre hem tingut aquesta tipografia que ens ha funcionat com a logotip, no hem 

necessitat crear una imatge, després de tots aquests anys ja és la nostra identitat gràfica. 

  

 

21.A curt termini, quins objectius es tenen previst assolir? I a llarg termini, hi ha 

alguna meta de creixement definida? 

 

Volem seguir essent nosaltres mateixos, amb els valors que ens defineixen com a projecte 

gastronòmic, la nostra responsabilitat és satisfer i emocionar als clients, fer-los feliços. 

Alhora sabem que ens trobem en un entorn natural i ple d’història, La Garrotxa, que volem 

mantenir, cuidar i millorar i en un espai únic creat per RCR arquitectes que admirem i volem 

compartir. I finalment també com a equip humà l’objectiu sempre caminar cap a millor. 

 

 

8.3.3 Entrevista a  Rafael Aranda 

 

1.Com definiries el grup RCR en 5 paraules? 

 

M’agradaria que s’entengués com autèntic, persones amb passió per l’arquitectura que 

s’uneixen per portar-la a terme. 

 

2.Per què aquest nom? Us va costar molt decidir-lo? 

 

Són les nostres inicials R (Rafael), C (Carme), R (Ramon). Al principi va ser ARANDA, 

PIGEM, VILALTA, però volíem un nom més clar i més obert, no tant nominatiu i més 

aglutinador d'un grup de persones. 

 

3.Quins són els valors que voleu transmetre i enllaçar amb la marca? Com es 

transmeten aquests? Va ser difícil l’elecció? 
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Precisament ens interessa que s’entengui el concepte inicial: persones que comparteixen 

una passió, arquitectura, crear espiar que emocionin a les persones. 

 

4.Com definiries el vostre posicionament? Aquest és el mateix a nivell Nacional, que 

Internacional? 

 

Amb l'atorgament el passat mes de març del premi Pritzker, el considerat premi Nobel 

d'Arquitectura, ens ha situat de immediat en el panorama internacional. Hi ha clarament un 

abans i un després d'aquest premi. 

 

5.Com es va realitzar el posicionament inicial de la marca? 

 

Va ser important aconseguir guanyar premis i concursos d'arquitectura, així com estar 

reconeguts per la revista el Croquis -una de les més importants internacionalment. Aquesta, 

al llarg de la nostra trajectòria ens ha dedicat quatre monogràfics de la nostra obra. 

 

6.Quina és la principal diferència entre RCR i la competència?  Com es remarca 

aquesta? Hi ha alguna manera de comprovar si és percebuda pels clients? 

 

Hem intentat ser molt autèntics i enfrontar-nos als projectes amb molta passió i dedicació 

sense importar-nos el mida ni el pressupost. Quan hem decidit que un projecte el fèiem hem 

anat fins al final per aconseguir el màxim d'intensitat. Sempre hem cregut que l'arquitectura 

ha de ser exterior i interior. És una arquitectura que s'inspira en la natura per crear un 

espai i unes atmosferes que emocionin a les persones que els viuen. 

 

7.També conteu amb l’existència d’un logotip. En quins casos s’utilitza aquest i en 

quins casos s’utilitza simplement el nom del grup? 

 

RCR arquitectes és la plataforma on es desenvolupen els projectes 

d'arquitectura. RCR Bunka és la plataforma de la Fundació privada on es desenvolupen 

projectes i activitats que apropen el coneixement de l'arquitectura a la societat. RCR Lab.a 

és la plataforma on es desenvolupa el laboratori de les idees, conceptes i investigació que 

dóna contingut a RCR arquitectes i RCR Bunka. 

 

8. S’ha observat l’existència de tres logotips diferents: un per l’espai de laboratori, un 

altre pel grup RCR Arquitectes i finalment, un per la Fundació Bunka. Per què 

s’utilitzen tres colors diferents en cada cas? Només apareixen les cares del grup en el 

cas de l’espai Laboratori. Per què? 

 

Precisament les nostres cares apareixen en RCR Lab.a perquè és l'inici i l'arrel de tot el que 

es desenvolupa en l'univers de la creativitat compartida de RCR. 
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9.RCR es tracta d’un grup conegut a nivell mundial. Com es va aconseguir aquest 

posicionament? Quina via principal es va utilitzar per traspassar fronteres i arribar a 

tots els països? 

 

Com s'ha explicat en anteriors punts, a partir d'entendre l'arquitectura a partir del concepte i 

no de la forma. Conceptes que ajuden en tot el procés d'un projecte. Conceptes que 

intenten crear atmosferes que emocionin a les persones. Conceptes que es basen 

en l'essència de la vida. Sempre hem cregut en la necessitat de tenir arrels i ales. La via 

principal també és mesurar el com i a on enfocar la comunicació. 

 

 

 

 

 

10.A quin públic es dirigeix principalment la comunicació d’RCR? 

 

Principalment a les persones relacionades amb el món de l'arquitectura. A partir d'un 

moment al públic en general i persones interessades i que tenen clar que l'arquitectura és 

present en tots els espais que ens envolten a totes hores del dia. 

 

11.A partir de quin mitjà contacteu amb ell? 

 

En aquests moments és variat, al principi  des de revistes especialitzades, després premsa 

escrita, ara internet, ... 

 

12.RCR conta amb uns públic fidelitzat, o aquest és molt canviant? En el cas que la 

resposta sigui sí, com es manté aquesta fidelització? 

 

RCR no deixa indiferent, tenim persones que els interessa molt el que fem i tenim persones 

que d'entrada no està oberta a nous enfocaments. 

 

13.Amb el temps, les xarxes socials han anat adoptant més força. Com heu vinculat la 

gestió i reputació del grup amb aquestes? 
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Com sempre hem intentat pensar en com mostrar-nos a la xarxa i evitar en tot moment 

que els mateixos mitjans siguin els que tracen el camí. No hem volgut caure en 

la immediatesa que aquests mitjans provoquen. Sempre hem cregut que qui veritablement 

vol contactar amb nosaltres ja trobarà el camí. 

 

14.La vostra presència a les xarxes socials no és molt freqüent, per quina via s’arriba 

al públic? A què es deu aquesta poca activitat? Quina opinió en teniu sobre la 

comunicació de les empreses via xarxes socials? 

 

Fins al premi Pritzker teníem una pàgina web que explicava que havíem tancat la porta a 

l'exterior per obrir una finestra a l'interior. Amb això volíem dir que no ens interessa 

l'exposició constant a l'exterior. Ens interessa la calma i un cert aïllament per poder 

desenvolupar la nostra activitat i poder arribar a plantejar propostes interessants. 

 

15.El contingut que es pública en cada una d’aquestes, està calendaritzat i 

premeditat? O s’elegeix de manera aleatòria i espontània? 

 

Sempre intenta estar reflexionat. 

 

16.Teniu alguna persona encarregada de gestionar les xarxes socials del grup, o us 

n’encarregueu personalment? 

 

No, ho fem personalment. 

 

17.Quin tipus de publicitat s’utilitza per donar a conèixer el grup? 

Creiem només en la qualitat del mateix treball i l'acurada difusió d'aquest. 

 

18.S’utilitza alguna mena de suport offline per comunicar-vos amb el vostre públic? 

 

No. 

 

19.Creus que els nom Rafael Aranda, Carme Pigem o Ramon Vilalta, representen 

d’una manera directa el grup RCR, o quan es presenten de manera individual queden 

desvinculats d’aquest? 

 

Per ara estan íntimament vinculats els nostres noms amb el grup RCR. 

 

20.El comportament individual de cada un dels tres components, repercuteixen en la 

imatge del grup? En algun moment us heu reunit per decidir o marcar pautes de 

comportament o d’actitud que s’han de seguir a nivell individual, o simplement 

actueu de manera lliure quan no ho feu sota el nom de RCR? 

 

Clarament el comportament individual repercuteix en la imatge del 

grup. Contínuament estem reflexionant de com encaminar tots els aspectes que incideixen 

en la nostra activitat. 
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21.A nivell individual no teniu cap dels tres ni perfils de Facebook, Linkedin, 

Instagram... per algun motiu en concret? 

 

No hi ha motiu, simplement creiem que és més important estar centrat en el 

que és veritablement important i aconseguir que els projectes tinguin el nivell desitjable. 

 

22.Per acabar, m’agradaria parlar sobre l’evolució que ha tingut RCR Arquitectes. Des 

d’uns inicis, hi havia la intenció de que aquest projecte local acabés sent un projecte 

internacional a gran escala? Quins eren els vostres objectius inicials? I els actuals, 

com projecteu el vostre futur com a grup? 

 

Des de l'inici el nostre objectiu va ser fer arquitectura en majúscula des de Olot, volíem fer 

propostes interessants que arribessin a interessar arreu del món. El nostre objectiu present i 

futur és consolidar les tres plataformes que conformen RCR. Per això estem plantejant un 

projecte molt important per nosaltres que és crear un lloc, un territori, suma de paisatge i 

arquitectura, on es desenvolupi principalment la plataforma de Lab.a i on persones d'arreu 

vulguin venir a tenir una experiència especial. 

 

8.3.4 Entrevista a agència especialitzada en la creació de marca 

personal 

 

1.¿Cuál es el ámbito que actualmente está más en auge en el mundo de la creación de 

la marca personal? (Arquitectura, Gastronomía, Internet y Redes Sociales, Moda, 

etc.).  

 

Todos los sectores están en las redes, pues estas son herramientas de comunicación y 

todos queremos comunicarnos, ponernos en contacto con otras personas para que nos 

conozcan o para conocerlas nosotros. Los sectores que tienen un fuerte componente de 

imagen llegan antes, pero todos tienen cabida.  

 

2. ¿Cuáles son los requisitos indispensables para poder construir una marca 

personal? 

 

Tener algo que contar es la base. Poder aportar algo a los demás. Las redes están ya muy 

saturadas como para empezar a contar tonterías sin gracia.  

 

3 .¿Cuáles son los primeros pasos para la creación de una marca? (de forma 

resumida). 

 

Para crear una marca lo primero que hay que definir es qué va a ofrecer y qué puntos 

diferenciales tiene con lo que ya existe. Es fundamental que se trabaje bien el fondo (lo que 

ofrece) y la forma (lo que transmite). 

 

4 .¿Qué requisitos debe cumplir la persona para que la marca pueda tener un futuro? 
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El valor principal es ser constante en el trabajo y que el servicio a ofrecer sea de calidad. 

 

5. ¿Tiene que ser una persona conocida o puede ser anónima? ¿Tiene que cumplir 

con unas características físicas o de carácter determinadas? 

 

Crear una marca personal es partir de cero. Si es una persona conocida su evolución será 

más rápida. 

 

6. ¿Dependiendo del tipo de marca (Instagramer, Youtuber, Blogger…) y del 

contenido (comida, belleza, moda…) se escoge un tipo de redes sociales distintas 

que otras? ¿De qué depende esta elección? 

 

La elección de las redes sociales dependerá del contenido que se quiera transmitir. Hay que 

estar en las redes sociales en las que se aporte algo, no se trata de estar por estar.  

 

7.¿Cuando llega el momento de elegir el nombre por el cual será conocida la marca, 

se escoge el nombre propio de la persona, se vincula este con otro tipos de palabras 

o directamente se asocia a un nombre completamente distinto que encaje con el 

contenido que se publica? 

 

Dependerá de lo que queramos potenciar. Si el nombre propio es especial y no se confunde 

con otros puede ser buena idea utilizarlo. Esta opción vendrá bien para un futuro pues 

podrás dedicarte a otros sectores o servicios y no debes cambiar tu nombre. Cuando la 

marca personal que se crea está basada en el nombre del servicio, tenemos la limitación de 

que si con el tiempo cambiamos ese nombre/marca no nos servirá. Y la vida profesional da 

muchas vueltas, así que mejor escoger un nombre polivalente.  

 

8. ¿Se diseña un logotipo para todas las marcas? ¿De qué depende la existencia de 

éste y su diseño? 

 

No es imprescindible crear un logotipo, pero es aconsejable cuando no queremos explotar 

nuestra cara. Además da un toque más profesional al perfil.  

 

9. ¿Depende del ámbito de la marca, la interacción y la forma de comunicar-se con los 

seguidores cambia, o es siempre la misma? 

 

Por supuesto todos estos factores influyen. Dependiendo el sector en el que se mueva la 

marca el lenguaje será diferente. El tipo de público al que nos dirigimos también, depende 

de la zona geográfica, edad, afinidades, necesidades… 

 

10. ¿Cómo se mide la interacción y el feedback que se obtiene de las distintas 

marcas? 
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Hay varios parámetros para medir la repercusión de la marca en su sector o su influencia en 

un círculo determinado. No todo son número, que también, sino que debemos tener en 

cuenta el valor intangible que desprende la marca. De hecho la reputación es un valor muy 

subjetivo.  

 

11. ¿La gestión de la marca siempre pasa por las redes sociales, o en algún caso no 

son necesarias? 

 

Las redes sociales son una herramienta imprescindible en estos momentos. Si la gente oye 

tu nombre, te busca en redes y no estás, punto negativo, algo hace sospechar que no eres 

tan importante, o que no controlas las nuevas formas de comunicación.  

 

12. ¿A parte de los soportes online, se utiliza algún recurso offline?  ¿Es en casos 

concretos? ¿De qué depende? 

 

Los soportes online son la base y la forma más sencilla para la gran expansión de la marca. 

Pero no podemos olvidarnos de la presencia física, de crear contactos con la mirada y crear 

relaciones en base al feeling personal. Por eso acudir a eventos del sector, cursos…estar 

conectados con las demás personas que nos pueden aportar algo o les podemos aportar 

nosotros es la otra pata fundamental en la creación y crecimiento de una marca.  

 

13. ¿Se lleva una calendarización del contenido que se publicará en cada caso, o este 

no suele ser premeditado? 

 

En No Solo Una Idea trabajamos con una planificación de contenidos y materiales dejando 

siempre espacio a la improvisación. Para hacer contenidos de calidad debemos dedicarle 

tiempo, no vale hacerlo todo el minuto antes. Además no todos los días estas igual de 

inspirado o tienes tiempo.  

 

14. ¿Cómo se controla o se mide la fidelización de estos con la marca? ¿Y la gestión 

de la reputación? 

 

Hay miles de herramientas de monitorización de las marcas: número de seguidores, 

interacciones, comentarios…Si no medimos los resultados lo que estemos haciendo no 

tiene sentido. Debemos conocer el impacto y la opinión de nuestra audiencia para saber si 

vamos por la senda correcta o no. También hay listados que miden la reputación de una 

marca en cuanto a visitas a la web, menciones en redes… 

 

15. ¿La vida personal de los embajadores afecta a la reputación de la marca? ¿Cómo 

se controla? 

 

Sí, si no sabemos diferenciar una cosa de la otra. Hay personas que abren en redes dos 

perfiles, el personal y el profesional, creyendo que así pueden poner contenidos diferentes o 

que no se van a meter en su vida personal Se equivocan. Una vez que estas en redes es 

todo es público, puede que lo limites a tus amigos, pero alguien puede coger tus fotos, 
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textos, declaraciones y compartirlos. Lo que no quieras que se sepa no lo cuentes, ni en 

cuentas personales ni profesionales. La mejor forma de controlarlo es ser coherente, si 

estás dando unos consejos/sugerencias a tu audiencia, no puedes hacer otra cosa en tu 

vida personal, porque tarde o temprano se destapará la incongruencia.  
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