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1.INTRODUCCIÓ 

Avui en dia estem immersos en una realitat diferent de la de fa dècades. Tot ha canviat, 

especialment el periodisme i la manera de dur-lo a terme. La comunicació es realitza a 

través de les pantalles; les pantalles de la televisió, però encara més la dels dispositius 

intel·ligents com els ordinadors, tauletes i mòbils. Una gran part del contingut que 

consumim és a través del nou mitjà de comunicació que engloba el món sencer, la 

Internet.  

De la mà d’aquest fenomen massiu de comunicació han nascut les xarxes socials. 

Aquestes ens permeten poder comunicar-nos amb tota la societat indiferentment de la 

part del món en la que ens trobem. Gràcies a l’augment de la presència de dispositius 

intel·ligents, els ciutadans tenen al seu abast la Internet i les xarxes socials les vint-i-

quatre hores del dia, els set dies de la setmana. Això els permet sentir-se comunicats i en 

contacte amb l’actualitat en qualsevol moment del seu dia a dia. 

La tecnologia i la comunicació han canviat tant que ara mateix no només és possible 

comunicar-se a través de missatges, sinó també a través d’imatges i vídeos. Les xarxes 

socials més conegudes i utilitzades per la població són Facebook, Twitter i Instagram. 

Aquesta última és en la qual ens centrarem en aquest treball, i en com el periodisme 

esportiu en fa ús. 

Cada cop més aviat, els nens i nenes estan en contacte amb la tecnologia, Internet i les 

xarxes socials. Això ha fet que els usuaris de les plataformes com Instagram hagin 

augmentat moltíssim en un període de temps molt curt. Més endavant, al marc teòric 

veurem les dades exactes. 

Els mitjans de comunicació esportiva tradicionals, la premsa escrita, han vist l’evolució de 

la societat i s’han sumat a l’era de la Internet i la comunicació via xarxes socials. És per 

aquest motiu que la gran majoria de grans diaris esportius, a més de crear-se la versió 

online, s’han obert un compte a la plataforma Instagram amb la intenció d’ampliar el seu 

target. Amb aquesta acció volen arribar a un públic diferent de l’habitual que consumeix la 

premsa escrita tradicional.  

Les preguntes abans de començar el treball són varies. Els mitjans de comunicació 

esportius duen a terme periodisme a través del seu compte d’Instagram? Quin contingut 
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ofereixen? Quin públic tenen? Instagram és una bona eina periodística? Les imatges i 

vídeos publicats plasmen la realitat i actualitat esportiva? 

Per tal de descobrir-ho, hauràs de llegir aquest treball de fi de grau, on es realitzarà una 

anàlisi de la plataforma des del seu naixement fins a l’estat actual, quins objectius i 

metodologia s’han dut a terme i,  per últim, s’exposaran els resultats obtinguts. 

2. OBJECTIUS 

L’objectiu principal d’aquest treball és esbrinar quin és l’ús que fan de la xarxa Instagram 

els mitjans de comunicació esportius. Exactament centrats en els comptes d’Instagram 

dels mitjans Mundo Deportivo, Sport, Marca i As. 

La idea principal és descobrir quin tipus de contingut publiquen, si fan un ús periodístic o 

de màrqueting, quin tipus d’imatges o vídeos pengen, si fan ús d’etiquetes, quina 

repercussió tenen en relació als comentaris, analitzar quin tipus de contingut agrada o 

interessa als usuaris a través dels likes o les reproduccions.  

Un altre dels objectius finals és comparar entre els quatre dels grans diaris esportius  

d’Espanya que han estat seleccionats. L’objectiu és descobrir quins aspectes 

comparteixen i en quins es diferencien i quins són els punts forts i dèbils de cada compte. 

En definitiva, l’objectiu final és saber si Instagram és una bona eina pel periodisme 

esportiu. 

3. HIPÒTESIS 

La hipòtesi principal del treball és que Instagram és una bona eina pel periodisme 

esportiu, ja que aquesta plataforma els permet arribar a un públic diferent de l’habitual. A 

més, pot projectar l’actualitat a l’instant i de manera clara, creativa i innovadora mitjançant 

imatges acompanyades d’un petit titular o crònica. Aquests poden derivar a la curiositat i 

ganes de voler llegir l’article sencer a la pàgina web del diari.  

Una segona hipòtesi seria que els comptes d’Instagram dels mitjans esportius estan en 

període d’adaptació, ja que estan immersos en un nou paradigma que encara està per 

descobrir. Per tant, els comptes encara podrien treure-li un major profit i rendiment a la 

plataforma. La immediatesa i la constant actualització de continguts podrien ser punts 
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forts, però la impossibilitat de linkar enllaços a peu de foto i de sintetitzar massa el 

contingut els podria jugar en contra. Veurem a les conclusions si això es compleix o no. 

4. METODOLOGIA 

4.1. Procediment (tipus d’investigació) 

Aquesta recerca està dividida en dues parts ben diferenciades. En primer lloc, es tracta la 

part teòrica. Aquesta part està liderada per una àmplia recerca, entre llibres, informes i 

articles web, sobre la nova era de comunicació en la qual ens trobem immersos i en els 

canvis que hem viscut a l’hora de comunicar-nos. A més, també s’ha investigat el 

naixement de les xarxes socials i amb aquestes, la d’Instagram, la plataforma en què es 

basa el treball. La recerca documental també tracta els canvis que ha patit la xarxa social, 

Instagram, i dels i usuaris que en formen part. Per finalitzar aquesta part la recerca ha 

englobat la relació que hi ha entre el periodisme i Instagram. Tot això s’ha dut a terme 

amb la finalitat de contextualitzar al públic sobre el fenonem de recerca, així també, com 

per poder realitzar la segona part d’anàlisi amb certs coneixements previs sobre el tema 

tractat. 

En segon lloc, el treball consta d’una part d’anàlisi. S’ha analitzat el contingut publicat a 

Instagram pel compte dels quatre diaris esportius de referència a Espanya. Aquests són: 

Mundo Deportivo, Sport, Marca i As. S’ha dut a terme una anàlisi quantitativa i qualitativa 

de totes les publicacions dins d’un període prèviament seleccionat.  

Per una banda, s’ha analitzat la quantitat de imatges, vídeos likes i comentaris han 

publicat els perfils analitzats, i, per altra banda, de manera quantitativa i mitjançant una 

taula de dades (s’explicarà de manera detallada més endavant), s’ha analitzat el contingut 

i la manera en què publiquen aquest contingut els perfils escollits.

 4.2. Selecció dels perfils de comunicació esportiva

Els perfils seleccionats son 4 diaris esportius espanyols. Els escollits han estat: Mundo 

Deportivo, Sport, Marca i As. Els motius de la selecció han sigut diversos.  

En primer lloc, s’han buscat els diaris amb més abast i més públic, per tal de comparar 

perfils similars, de la mateixa grandesa. D’aquesta manera el públic i l’ús d’Instagram, en 

la primera impressió, és més similar. 
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En segon lloc, la tria ha estat aquesta concretament perquè són 4 diaris que representen 

els dos gran clubs nacionals. Mundo deportivo i Sport al Futbol Club Barcelona i el Marca i 

l’As al Reial Madrid. 

4.3. Període de temps seleccionat

El període de temps seleccionat han sigut 15 dies, exactament del 24 de gener al 7 de 

febrer de 2019. Després de tenir bastants dubtes sobre quin període escollir, m’he 

decantat per aquest, ja succeeixen diferents episodis importants. Durant aquests dies, 

Rafa Nadal s’enfronta a  Novac Djokovic, es decideixen les semifinals de la Copa del Rei 

de futbol, es juga un clàssic (Barça-Madrid), desapareix el jugador de futbol argentí, 

Emiliano Sala, i, la tenista, Naomi Osaka es converteix en campiona de l’Open d’Austràlia 

i aconsegueix el número 1 del món.  

Considero que durant el període escollit succeeixen diversos episodis importants i que 

engloben diferents esports. Estaria bé comprovar si el compte d’Instagram de tots 4 diaris, 

donen veu a tots i de quina manera o si per altra banda, només plasmen l’esport rei, el 

futbol. 

5. MARC TEÒRIC

5.1. La nova era comunicativa, la Internet

Estar connectats arreu del món era algo inviable fa uns anys. Avui en dia, és més que 

senzill i tot això és gràcies al sorgiment de la Internet i tot allò que aquesta eina de 

comunicació engloba.  

Manuel Moreno, al llibre El gran libro del Community Manager, afirma que al naixement i 

desenvolupament d'Internet, en els anys 60, li va seguir la creació, el 1989, de la xarxa, 

web o www (Word wide web) per part de l'anglès Tim Berners Lee. A principis del segle 

XXI, el web va evolucionar fins l'enlairament i la popularització de la web 2.0, basada en la 

creació de contingut per part dels propis usuaris, el que va donar l'impuls definitiu al 

desenvolupament d'eines online, propiciant la interacció, l'escolta i la col·laboració entre 

els internautes.  

Segons Tim O’Reilly, creador del concepte Web 2.0 en 2005, i plasmada a La Guía del 

Community Manager de Juan Carlos Mejía Llano, la Web 2.0 és: 
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• La Web és una plataforma: la Web 2.0 com a plataforma consisteix en la possibilitat de 

tenir serveis d'Internet la necessitat d'instal·lar programes. 

• Intel·ligència col·lectiva: la Web 2.0 permet aprofitar la intel·ligència col·lectiva 

mitjançant els seus sistemes d'interacció i participació. 

• Importància de les dades: les dades constitueixen una part fonamental dels projectes 

web i la seva gestió serà clau per a l’èxit. 

• Versió Beta permanent: O'Reilly esmenta que el programari és una servei que es troba 

en millora contínua, el que elimina la necessitat d'estar actualitzant els programes. 

• Models de programació lleugers: les solucions senzilles i amb interfícies universals 

reemplacen a les solucions complexes. 

• El programari en qualsevol dispositiu: les aplicacions web 2.0 funcionen en qualsevol 

dispositiu com són ordinadors, tauletes i smartphones. 

• Experiències d'usuaris enriquidores: les aplicacions i eines Web 2.0 aprenen dels 

usuaris i són molt fàcils d’utilitzar. 

Tot això ha portat ha de canviem la manera de treballar i de comunicar-nos. Tal com 

afirma Manuel Moreno en El gran libro del Community Manager (2014), els mitjans socials 

han canviat la manera de treballar. Ara fem servir la xarxes socials a l'oficina, 

desenvolupem projectes en equip gràcies eines col·laborativa has i estem permanentment 

connectats a Internet, que ens facilita la accés a la informació i el contacte amb altres 

seus de la nostra empresa i amb professionals situats arreu del món. També ha canviat, 

en menys de 10 anys, la manera en què ens relacionem. Actualment mantenim contacte 

quotidià amb persones que estan a milers de quilòmetres de distància, ampliem el nostre 

cercle de contactes i trobem noves oportunitats de col·laboració en la xarxes socials. 

Moreno afirma que el panorama ha canviat de manera radical en els últims 10 anys. En 

l'actualitat, vuit de cada 10 internautes d'entre 18 i 55 anys d'edat utilitzen la xarxes 

socials a Espanya, segons el quart estudi anual sobre xarxes socials, realitzat per 

l'Interactive Advertising Bureau (IAB).  

És per tots aquests motius que moltes de les grans empreses i mitjans de comunicació 

s’han Obert un perfil a les xarxes socials. Veuen una gran aportunitat per arribar a tot el 

públic, sobretot el més jove, que és el futur. 
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Històricament la xarxes socials sempre han permès la comunicació en dues direccions, és 

a dir, hi havia comunicació i retroalimentació immediata. El sorgiment al segle XX dels 

mitjans de comunicació massius com la televisió, la ràdio, la premsa i altres, va portar 

múltiples avantatges, però també inconvenients d'una banda va simplificar, va massificar 

va fer ràpida la comunicació: però per un altre va limitar de manera significativa la 

retroalimentació, o dit en altres paraules es va passar d’una comunicació d’un a un, a una 

comunicació d’un a molts (Mejía Llano, J.C.,  La guía del Community Manager, 2013). 

Mejía exposa, en el llibre citat anteriorment, que alguns dels exemples de xarxes socials 

quotidians són les nostres famílies, els nostres treballs, així com xarxes generades al 

voltant d'interessos comuns, esports, àries professionals seus passatemps. Una altra 

xarxes socials són els llocs d'estudi i els grups de recerca, així com el barri on vivim. 

A més a més, afirma que les comunitats virtuals i xarxes socials digitals permeten 

recuperar la comunicació d’un a un que hi havia abans dels mitjans massius. Ara estem 

definitiva i permanentment connectats en un espai públic. 

5.2. El naixement de les Xarxes Socials fins l’actualitat

Com bé afirma Manuel Moreno al seu llibre Cómo triunfar en las redes sociales (2015), el 

concepte bàsic de xarxa social acompanya l'home des que és home, social i associatiu 

per naturalesa, encara que si ens referim als programes informàtics que permeten que 

l'usuari es posi en contacte amb altres per establir relacions entre si hem de situar-nos en 

primera meitat de la dècada de 1990, per trobar les primeres xarxes socials tal com avui 

dia a les entenem. 

Tot i així Moreno prèviament, a El gran libro del Community Manager (2014), ja deia que 

no era possible fixar una data concreta pel naixement dels social media. “És impossible 

fixar una data exacta per al naixement dels social media. N'hi ha que situen el seu inici en 

1994, quan es va llançar la primera web considerada social, Geocities, creada per David 

Bohnett i John Rezner. Es tractava d'un servei que permetia als usuaris crear i allotjar en 

els seus servidors pàgines web de manera gratuïta i que, a més, comptava amb servei de 

xat, newsletter i fòrum”. 

Manuel Moreno fa un repàs per la història del naixement de les xarxes socials a El gran 

libro del Community Manager (2014). Aquest n’és un resum: 
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El 1995 neix de theglobe.com, considerat com un dels primers mitjans socials. Es tractava 

d'una comunitat d'usuaris registrats a tot el món que tenien llibertat per personalitzar la 

vostra experiència en línia, publicant el seu propi contingut en interactuant amb altres 

usuaris d'interessos similars, a través ja de la xarxa. 

Segons diu la pàgina web Antevenio, a l'any 1997 va sorgir per primera vegada Instant 

Messenger. Era un programa de missatgeria instantània creat per Microsoft Windows amb 

el qual els usuaris podien trobar els serveis més bàsics de xat i llista de contactes. COm 

bé diu Antevenio, es pot considerar el precursor d'una de les xarxes socials més 

poderoses actualment, el servei de missatgeria instantània actual, WhatsApp. 

El 1998, a Gran Bretanya, sembla Friends Reunited, la primera xarxa social que goig de 

gran popularitat fora dels Estats Units i que va ser una limitació funcional de 

Classmates.com. Va ser comprada anys després per la cadena de televisió britànica ITV. 

En aquest mateix any comencen a sorgir els serveis de Blogger, però no va ser fins a 

1999 que es va crear Blogger (plataforma adquirida per Google quatre anys més tard). 

El 2002 neix Friendster, creada pel programador canadenc Jonathan Abrams. És la 

primera xarxa social l'objectiu és connectar a Internet als amics que tenim a la vida real.  

El 2003 neix MySpace que havia estat creada com una còpia del Friendster. 

El 2004 és un gran any ja que sorgeix el llançament de Facebook per part de Mark 

Zuckerberg.El objectiu inicial d'aquesta xarxa social era connectar als estudiants de la 

facultats nord-americanes. 

El 2005 Txad Hurley, Steve Chen i Jawed Karim fundar YouTube, perquè els usuaris 

puguin pujar els seus vídeos a la xarxa i compartir-los amb altres internautes. 

Twitter va néixer un any més tard. Al març de 2006 i va ser creat per Jack Dorsey, Evan 

Williams i Biz Stone. Esta aplicació permet als usuaris seguir entre ells i enviar missatges 

de menys de 140 caràcters. 

El 2007 neix Tumblr.com, però és en l'any 2010 que es duu a terme el gran llançament de 

l'eina Instagram. 

El 2011 llançament de Google, un sistema amb tots els trets de xarxa social de Google. 

Uns anys més tard en 2012 sorgeix Pinterest.com, una xarxa social per compartir imatges
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Tot i que no hi són totes, aquí podem veure l’story time del sorgiment de les xarxes socials 

més conegudes actualment. Algunes d’elles no s’utilitzen o han disminuït el seu públic 

degut a què han aparegut moltes més que els hi fan la competència.  

Font: Elaboració pròpia 
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Aquest petit resum del progrés de xarxes ens fa arribar a la mateixa conclusió a la qual 

arriba Manuel Moreno en El gran libro del Community Manager (2014). “La veritable 

història de l'univers del social media està encara per escriure. La velocitat amb la qual 

sorgeixen, es popularitzen i deixen d'utilitzar-se avui dia les eines 2.0 fa pràcticament 

impossible definir quin és eren més empleades de llavors només uns mesos. 

Possiblement, en el futur parlem de mobilitat, geolocalització avançada i cercadors 

semàntics, entre d'altres realitats sigui com sigui, el que ha de quedar més clar és que els 

mitjans socials no són una invenció d'ara, ni una cosa estranya, ja que no són més que 

l'evolució natural de la necessitat de l'ésser humà de comunicar-se i interactuar amb els 

altres”. 

Per tal de plasmar de manera directa la importància i penetració que tenen les xarxes 

socials entre la població actual, vaig a plasmar uns gràfics, duts a terme per IAB Spain, 

sobre l’Estudi Anual de les Xarxes Socials durant el 2018, on es pot observar la gran 

incidència que totes elles tenen en la societat, quin són els tipus d’usuaris que les fan 

servir i com ha augmentat el seu ús. 

Font: IAB Spain 
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5.3. Definició d’Instagram

El treball es basa en l’aplicació Instagram, per tant, anem a conèixer què és i com va 

sorgir. Per començar m’agradaria compartir una afirmació que Eduardo Lazcano de Rojas 

fa al llibre, Instagram ¡Mucho más que fotos!: Instagram ha vingut a posar en valor la 

imatge com a codi de comunicació. Igual que segons com facis servir les paraules aportes 

subtileses al que vols comunicar, els matisos de les imatges que publiques a Instagram 

comuniquen aspectes que les paraules no poden. Instagram va venir a validar que, moltes 

vegades, una imatge val més que 1000 paraules. 

Daniel Matesa, consultor estratègic de la pàgina web Negocios Online, descriu Instagram 

com una xarxa social enfocada a la pujada i tractament d'imatges que amb els seus retocs 

i filtres fotogràfics avançats la fan única i diferent, ja que pots donar-li un tractat 

professional a qualsevol imatge i compartir-la amb la teva xarxa d'amistats tant a 

Instagram com en altres llocs com pinterest, Facebook, tumblr, etc. A més, és ser una 

xarxa social divertida i visual, i té un gran poder de connectivitat entre els seus usuaris. 

Molts d'ells la utilitzen per apropar-se a les seves marques preferides o a altres persones. 

En relació, al significat del seu nom, poca gent se sap la història. Matesa explica que 

Instagram està format per dues paraules INSTA, referint-se a la paraula instantani, en 

honor a les antigues càmeres instantànies, i la paraula GRAM, referint-se a la paraula 

telegrama (Telegram en anglès), en honor a l'antiga forma de compartir missatges. 

5.4. Història d’èxit d’Instagram

La història d'Instagram és un relat increïble que, segons Eduardo Lazcano de Rojas al 

llibre, Instagram ¡Mucho más que fotos!, comença el dia en què Kevin Syström rebutjar 

una oferta de treball d'un tal Mark Zuckerberg. Zuck estava muntant una web anomenada 

Facebook que permetria connectar als estudiants dels seus camps a través d’Internet. Li 

va semblar que Kevin, de 22 anys d'edat, seria la persona idònia per ajudar a 

desenvolupar una interfície de fotografies. Segons la història, Kevin Syström, concentrat 

en els seus estudis, va preferir seguir servint expressos per treure-li uns calerons extra i, 

sense saber-ho, li va donar l'esquena Facebook, un dels majors èxits empresarials de la 

història.  

Lazcano de Rojas escriu també que Kevin va ser becari de Twitter durant un temps. 

D'aquí que tingui el nom d'usuari més envejable a la xarxa social. Es es diu @kevin. Allà 
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és on va fer certa amistat amb Jack Dorsey (un dels seus fundadors) i probablement se li 

va ocòrrer la idea de crear un “twitter de fotos”. Durant una curta temporada va estudiar 

fotografia a Itàlia i es va enamorar de la seva vessant analògica començant la seva 

col·lecció de càmeres vintage. I com es diu que darrere d'un gran home sempre hi ha una 

gran dona, es rumoreja que la idea dels filtres que va ser un dels pilars de l'èxit 

d'Instagram se li va assessorar la seva nòvia com en un passeig romàntic per la platja. 

Matesa publica que Instagram va ser creada per Kevin Syström i Mike Krieger, i el seu 

llançament va ser a l'octubre del 2010. El seu èxit va ser rotund ja que a l'abril de 2012 

tenien 100 milions d'usuaris i més de 300 al desembre de 2014. Aquest èxit va venir donat 

per ser la primera xarxa social a incorporar avançats filtres fotogràfics a la pujada de les 

imatges (idea com hem dit abans de la seva dona).  

Aquests retocs avançats faciliten la teva estratègia digital ajudant-te amb les imatges: 

donar-los un major color, controlar la seva calidesa, augmentar o disminuir la brillantor, 

intensificar el contrast, els llums i ombres o la seva nitidesa, entre d'altres de les seus 

múltiples efectes. Tot això fa que les imatges que es pugen a aquesta xarxa social 

augmentin la seva qualitat i així al compartir-les amb la teva xarxa d'amistats mostri la 

millor de les aparences possible. D'aquí el seu èxit i el content de tots els usuaris que la 

utilitzen. Instagram va ser partícip del creixement del que coneixem com selfie (paraula de 

l'any el 2013) ja que aquests retocs fotogràfics animaven a les persones a prendre fotos a 

elles mateixes. (Matesa, 2018). 

D’altra banda, Navneet Alang a la revista setmanal online The Week també afirma que 

part de l’èxit d’Instagram són les elegants opcions de disseny d'Instagram. Però l’èxit  

també és perquè Instagram ha pogut vincular el desig de la gent de connectar-se a un flux 

d'ingressos creixent millor que qualsevol altra plataforma. 

Segons Matesa, Instagram va ser una de les xarxes socials pioneres en sortir sol com a 

aplicació i enfocada per a ser usada només per dispositius mòbils, ja que la seva primera 

versió era només per a iPhone. Això va fer que inicialment fos una xarxa social un tant 

selecta (només per a usuaris IOS). Amb el temps també van implementar una versió per 

Android i una versió web, per poder ser utilitzada tant en telèfons mòbils, com tauletes o 

PC. Aquesta versió web segueix sent una versió força limitada actualment encara molt 

més avançada que les primeres versions. 
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Del futur d'Instagram sabem poc també. El que sí podem notar és que, en aquests últims 

mesos, l'aplicació ha anat evolucionant a una velocitat vertiginosa, afegint noves eines 

cada setmana. Ja no és l'app edició de fotografies de format quadrat i una senzilla xarxa 

social mòbil per compartir-les. S'ha anat integrant tecnològicament alguna cosa dels 

imperis Facebook, aconseguint no perdre la seva genuïna toc personal. Va ser parlant 

amb rapidesa les últimes tendències i la tecnologia puntera de la seva germana gran de 

Melo Park. A aconseguit enganxar i entretenir a centenars de milions d'usuaris i 

permetre'ls gaudir. Videos en directe, Instagram Stories, bumerang, hiper lapse, 

missatgeria directa, i es tera. Tot el necessari per comunicar-se amb els altres d'una forma 

directa i divertida. Recordem que, a Instagram, la fotografia va ser sempre una excusa per 

conèixer i gaudir de la gent (Moreno, 2018, Instagram ¡Mucho más que fotos!). 

A Negocios Online, Daniel Matesa afirma que part del seu èxit és haver creat una 

comunitat molt fidel a la marca. L'ús d'aquesta app pels seus usuaris és molt freqüent tant 

que provoca addicció entre els usuaris convertint-los en veritables fans d'Instagram, els 

anomenats instagramers. 

“Una aplicació de fotografia fiable i robusta, uns filtres vintage i una comunitat que 

descobreix el plaer de compartir instantànies amb la resta del món les 24 hores al dia van 

ser els ingredients de l'èxit d’Instagram”, Manuel Moreno. 

Són per tots aquests motius que la gran majoria de marques, empreses o mitjans de 

comunicació tenen obert un perfil en aquesta plataforma per tal d’arribar a més audiència i 

de manera més directa tenint en compte l’èxit de l’aplicació.

5.5. Instagram Xarxa Social que més creix

Darrell Etherington va publicar a TechCrunch (2017) que Instagram segueix creixent a un 

ritme ràpid, havent afegit 100 milions d'usuaris nous mensuals actius en tan sols un mes 

des que va informar una nova xifra. Ara compta amb 800 milions d'usuaris que participen 

en el servei almenys mensualment, segons va revelar la companyia en un esdeveniment a 

Nova York, i també compta amb 500 milions d'usuaris que utilitzen el servei diàriament. 

Instagram va anunciar l'abril de 2017 que comptava amb 700 milions d'usuaris mensuals 

actius, que van créixer de 600 milions en quatre mesos. Tot i la gran població d'usuaris de 

la xarxa social, el seu creixement no s'està alentint, cosa que fa que el camí cap a la xarxa 

principal pugui connectar-se al número d'usuari de Facebook (Etherington, 2017). 
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A més, Instagram va afirmar a TechCrunch que al 2017 tenia 2 milions d'anunciants a la 

plataforma. La major part d'aquest creixement ha vingut de les PIMES, diu l’empresa. La 

companyia també va dir que el temps transcorregut pels usuaris que visualitzen vídeo a 

Instagram és superior al 80% any rere any. A més, els usuaris estan produint més vídeos, 

quatre vegades més per dia que l'any anterior, de fet. Aquestes estadístiques són 

encoratjadores per a qualsevol persona que investigui a Instagram com a plataforma i per 

a les ambicions més grans de Facebook. El creixement creixent d'Instagram ha arribat 

quan l'empresa va copiar i implementar una sèrie d'experiències de productes Snapchat, 

incloent-hi les històries (Etherington, 2017). 

El V Informe del uso de las redes sociales en España: Facebook, Twitter e Instagram de 

The Social Media Family (2019) va començar a dur a terme aquests informes arran del 

creixement que l’aplicació va tenir el 2016. 

The Social Media Family afirma que Instagram ha renovat el seu logotip, redissenyat la 

seva aplicació i ha modificat els seus algoritmes de personalització. Tot i que continua 

sense permetre als usuaris incorporar un enllaç a les imatges i vídeos pujats (tot i que sí 

que ho admet fer a Stories), les marques han vist en aquesta xarxa social una eina de 

gran interès d'incorporar a la seva estratègia de màrqueting. El 2016, Instagram va 

esdevenir la xarxa social amb major taxa de creixement (+ 35,41%) de les analitzades en 

el nostre informe, passant de 7,4 a 13 milions en tan sols dos anys i aconseguint els 15 

milions el 2018. És més: des que Facebook la va adquirir el 2012 per 1.000 milions de 

dòlars ha multiplicat per més de 20 la seva base d'usuaris. 

Al llarg de 2018 Instagram ha portat sota el braç contínues actualitzacions, entre les quals 

Instagram Shopping i IGTV. D'altra banda, s'ha incorporat la inserció d'enllaços a Stories 

(encara que de moment només està disponible per a aquells comptes amb més de 10.000 

seguidors) i ha anunciat un nou canvi d'algoritme, seguint els passos de Facebook. Totes 

aquestes funcionalitats fan d'Instagram una de les xarxes socials que més atrau les 

marques per dur a terme la seva estratègia de màrqueting digital (The Social Media 

Family, 2019). 

De la mateixa manera que va passar amb Facebook, Madrid, Barcelona i Sevilla són les 

tres ciutats que tenen més perfils registrats a Instagram. Madrid compta amb 1.800.00 

perfils, Barcelona amb 1.300.000 i València amb 440.000, segons el V Informe del uso de 

las redes sociales en España: Facebook, Twitter e Instagram (2019). 
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Si analitzem el percentatge calculant la taxa de penetració de la xarxa social que més 

creixia aquests dos últims anys, observarem com Madrid queda relegada, fins i tot fora de 

la llista del Top 3, amb un 56,86%. La primera d'elles seria Barcelona, amb un 87,02%, 

seguida de Sevilla, amb un 76,75%. Per trobar Madrid, hauríem d'anar fins a la sisena 

posició, just per darrere de Granada (76,67%), València (63,28%) i Màlaga (58%) (The 

Social Media family, 2018). 

Segons IAB Spain a l'Estudi Anual de les Xarxes Socials durante el 2018, Facebook i 

Twitter segueixen sent les xarxes més esmentades, tot i que Twitter ha disminuït les seves 

taxes de notorietat vs. 2017. Instagram ja se situa com la 3a xarxa més present en la ment 

dels internautes de forma espontània. A més, Facebook i WhatsApp segueixen sent les 

Xarxes Socials per excel·lència, encara que a diferència del 2017, Facebook perd 

penetració entre els usuaris i, d’altra banda, YouTube i Instagram són les següents 

Xarxes. Instagram és la que puja més en usuaris. L’informe també afirma que WhatsApp 

es posiciona com la Xarxa més ben valorada entre els seus usuaris, seguit de Youtube, 

Instagram i Spotify. Instagram destaca per ser de les top Xarxes que més han augmentat 

la freqüència de visita. 

Després de tot l’estudi, IAB Spain arriba a diferents conclusions. En primer lloc, les Xarxes 

Socials que regnen el panorama espanyol són WhatsApp, Facebook, Instagram i Youtube. 

Facebook perd presència a favor d'Instagram que no para de créixer i que a més encara 

té recorregut entre els usuaris (49%). Els espanyols usuaris estan 58 min diaris de mitjana 

a les Xarxes Socials, sent els més joves els dediquen més temps a elles (1h 10 min). El 

mòbil lidera la connexió a les xarxes socials (95%), encara que existeixen Xarxes 

específiques per dispositiu: WhatsApp i Instagram són mòbil, Facebook més ordinador i 

Youtube tant ordinador com tablet. 
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Font: Statista

5.6. Instagram després de la compra de Facebook

Segons afirma Kara Swisher a la revista Vanity Fair, va ser a l’abril de 2012 quan es va 

produir l’acció de compra d’Instagram per part de Facebook. Mark Zuckerberg va negociar 

la compra de l'aplicació de fotografia que Kevin Systrom i Mike Krieger havien llançat 

només 18 mesos abans. El preu ofert per Zuckerberg va ser de 1000 milions de dòlars, 

300 milions en efectiu i la resta en accions de Facebook, un acord especialment generós, 

tenint en compte que era una aplicació molt nova al mercat i que no tenia tants beneficis 

com actualment. 

L'oferta va ser encara més impressionant donada la grandària i l'edat d'Instagram. En 

aquella època, l’aplicació tenia només 13 empleats, que operaven des d'un espai reduït a 

la secció de South Park de San Francisco. Tot i així, la petita empresa havia aconseguit 

atreure a 30 milions d'usuaris d'iPhone en només un any i mig oferint un servei que 

permetia a una persona pujar ràpidament, mitjançant l'ús de filtres, publicar imatges a la 

web perquè els seus seguidors les veiessin. Una setmana anterior es va llençar una 

versió pel sistema operatiu per a mòbils Android de Google. Aquesta va obtenir un altre 

milió d'usuaris en un sol dia. A més, tot i que l'aplicació no va generar ingressos, havia 

atret tanta atenció als capitalistes de risc que la posada en marxa havia tancat gairebé 

una nova ronda de finançament impressionant amb una valoració extremadament alta de 

500 milions de dòlars. (Swisher, 2013).  
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El redactor Jesús Martínez, al diario El Español, afirma que avui en dia Facebook i 

Instagram són independents una de l’altra. Però, amb el creixement de la plataforma 

també han crescut els seus empleats. Instagram el 2017 ja comptava amb un equip que 

superava els 400 empleats I uns 1200 milions d’usuaris actius mensuals. 

La companyia ha viscut aquests cinc anys (de 2012 a 2017) en una rampa de creixement 

que ha recorregut a gran velocitat. Va passar dels 30 milions d'usuaris amb els quals 

comptava el 2012 als 600 milions que va superar el passat mes de desembre de 2017, és 

a dir, els ha multiplicat per 20. No han Passat factura ni la presència dels anuncis, que va 

arrencar una mica més d'un any després de la compra amb els fòrums que podria suposar 

la ruptura amb una comunitat molt "enganxada" a l’eina, ni el reordenament dels articles 

en base a l'algoritme de Facebook. (Martínez, 2017). 

L’agència EFE publica al diari Expansión (2018) l’última novetat que ofereix la plataforma. 

Instagram va presentar IGTV, una nova aplicació que permet veure vídeos de fins a una 

hora de durada centrada en els creadors professionals de continguts i celebritats que fan 

servir aquesta xarxa social. IGTV és una aplicació independent i també una opció dins de 

la plataforma d’Instagram. Està especialment dissenyada per veure al telèfon mòbil vídeos 

o programes de llarga durada en format vertical creats per estrelles de les xarxes socials o 

del món de l'espectacle amb milions de seguidors a Instagram. IGTV funciona com quan 

s'encén una televisió: en obrir l'aplicació, comencen a reproduir-se els vídeos.

5.7. Instagram i periodisme

La plataforma d’Instagram, a més de ser una aplicació per penjar fotos amb efectes i 

compartir-les als teus seguidors, ha anat evolucionant fins al punt de passar a ser una 

nova vía pels mitjans de comunicació. La plataforma et permet, a tavés de cada post, 

informar als seguidors de l’actualitat i acompanyar cada fotografia d’un peu de foto que 

creï una atracció al lector i se senti informat i actualitzat constantment. És per aquest 

motiu, que la gran majoria de mitjans de comunciació tradicionals s’han obert un compte 

dins d’Instagram per arribar a l’audiència tradicional, que compra diaris o consumeix la 

ràdio i la televisió, amb una audiència nova, els usuaris que viuen immersos en l’era de la 

Internet i les novetats tecnològiques. 

Com bé afirma Coobis News a la seva pàgina web, Instagram és la xarxa social que més 

engagement genera. Per això, també ha passat a ser el canal estrella de moltes marques, 

professionals i usuaris de tot tipus de sectors. El fet de poder combinar una gran 
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comunitat digital i les diferents funcions interactives que la plataforma proposa, crea una 

infinitat d'oportunitats per als professionals dels mitjans de comunicació. Sobretot si el que 

es busca és cobrir l'aquí i l’ara. I què millor que jugar amb la barreja entre la creació de 

continguts i la interacció amb l'audiència per donar un gir a la comunicació i al periodisme 

en general. 

De la mateixa manera en la qual els mitjans de comunicació envien, avui dia, als seus 

periodistes amb un iPhone a capturar moments i pujar-los a la xarxa a l'instant, l'ús 

d'aquesta eina afegeix un plus a les agències. Es tracta d'un canal amb un gran potencial 

informatiu per als mitjans de comunicació. Però, a més, és molt útil per a la construcció de 

la marca personal del propi periodista (Coobis News, Por qué Instagram es la herramienta 

favorita de los periodistas, 2017). 

Parlant de la marca personal que vol crear cada periodista, aquí apareixen també els 

productors de continguts, coneguts com a influencers.  

Els periodistes han emprat cada vegada més tàctiques similars als productors de 

continguts en la utilització de les xarxes socials per a la marca pròpia (Molyneux i Holton, 

2015). En temps d'incertesa econòmica, els periodistes tradicionals es dirigeixen als 

mitjans socials per fomentar i commodificar les relacions amb els seus públics. 

Estableixen una marca independentment del seu entorn organitzatiu, que els permet 

acumular capital econòmic i social. D'aquesta manera, podem observar un canvi de poder 

en el camp periodístic, des de l'organització a l'individu (Molyneux i Holton, 2015). 

Informació extreta de l’article de Phoebe Maares i Folker Hanusch, citat anteriorment. 

A diferència de la majoria dels usuaris de mitjans socials que fotografien la banalitat de la 

vida quotidiana (Ibrahim, 2015), els influenciadors d'Instagram faciliten les aspiracions 

sobre certs estils de vida, similar al periodisme d'especial interès (Abidin, 2016). 

Informació extreta de l’article de Phoebe Maares i Folker Hanusch. 

Com bé diu l’article Exploring the boundaries of journalism: Instagram micro-bloggers in 

the twilight zone of lifestyle journalism, de Phoebe Maares i Folker Hanusch, mentre que 

els periodistes ciutadans poden ser un recurs complementari al periodisme tradicional, hi 

ha raons per creure que els aficionats a algunes àrees d'estil de vida poden ser una 

amenaça per als periodistes tradicionals. És per aquest motiu, entre altres explicats a 

l’inici, que molts mitjans de comunicació s’han obert un compte, per tal de lluitar amb 

aquesta amenaça. 
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Si reprenem el tema de la comunicació, Coobis News afirma que aquesta cada vegada és 

més personal. S'ha passat de crear missatges per a un públic de masses a generar 

contingut personalitzat. I s'està abandonant el contingut fred i merament informatiu per 

començar a explicar històries, generar emocions. En definitiva, la comunicació cada 

vegada és més de carn i ossos. I això és una cosa en el que Instagram per periodistes, 

concretament, està treballant. Veure de prop i transmetre a través de la plataforma 

històries i vivències pot crear vincles especials amb el públic. 

Per concloure aquest apartat, Coobis News exposa que Instagram té aspectes que 

reforcen el fet que la plataforma sigui un bon mitjà informatiu: 

-Facilita la instantaneïtat de la notícia. 

-Es comparteixen fets d'última hora. 

-Es poden conèixer les opinions dels usuaris. 

-És una alternativa per ampliar la informació que els mitjans han transmès sobre un 

succés. 

-Serveix com una carpeta en el núvol, gràcies als hashtags. 

5.8. Usuaris

Matthew Royse publica a Ragan’s PR Daily  que L’equip de Make a Video Hub ha publicat 

en el seu estudi algunes estadístiques, fets i xifres sobre Instagram: 

En primer lloc, Instagram té més de mil milions d'usuaris actius mensuals (MAU), és a dir, 

més del 13% de la població de la Terra. Instagram va anuniciar que superaven els 1000 

milions d’usuaris mensuals actius a tot el món en una confèrencia a San Francisco (2018). 

“Des del nostre llançament el 2010, hem vist amb sorpresa com la comunitat ha prosperat 

i crescut. Aquest és un gran èxit ", va assenyalar el conseller delegat d'Instagram, Kevin 

Systrom. 

En segon lloc, l’usuari típic gasta una mitjana de 55 minuts per dia a Instagram. A més,  el 

compromís de l'usuari és 58 vegades més gran a l'Instagram en comparació amb 

Facebook i el compromís per seguidor és 120 vegades més que el de Twitter. 
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En tercer lloc, afirma que actualment, Instagram té més de 25 milions de perfils de 

negocis actius. 

En quart lloc, publica que el 72 per cent dels usuaris d'Instagram han comprat un producte 

que han vist anunciat a l'aplicació. 

Quan es tracta de compres de productes, Instagram és molt influent i els comerciants han 

d'aprofitar al màxim les publicacions que es poden emmagatzemar. 

Per tal d’analitzar quin tipus d’usuaris estàn presents a la plataforma m’he basat en el V 

Informe del uso de las redes sociales en España: Facebook, Twitter e Instagram de The 

Social Media Family (2019). Aquest equip de treballadors ha analitzat per sexe, edat, 

gènere, nivell d’estudis i localitat els usuaris de d’Instagram. L’estudi analitza l’evolució 

entre els anys 2017 i 2018 i les dades de 2018. 

Com he dit anteriorment en un altre apartat, les localitats d’Espanya amb més usuaris a la 

plataforma són Madrid amb 1.800.000, Barcelona amb 1.300.000 i València amb 440.000 

usuaris. 

En primer lloc, parlaré sobre l’evolució d’usuaris entre els anys 2017-2018. A Espanya, hi 

ha un total de 15 milions d'usuaris registrats a Instagram, 2 milions més que el 2017, fet 

que suposa passar d'un creixement del 35,41% a un del 15,38% interanual. No obstant 

això, respecte a les 50 ciutats més poblades, al llarg de 2018, Instagram ha experimentat 

un creixement del 0,89%, finalitzant l'any amb més de 8 milions d’usuaris (The Social 

Media Family, 2019). 

Font: The Social Media Family
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En relació a l’edat, The Social Media ha analitzant dues franges de 18-39 i de 40-65. En 

un dels grups augmenta i en l’altre baixa. De la mateixa manera que el 2017, la plataforma 

mostra un major nombre de perfils entre els usuaris de 18 a 39 anys d'edat, presentant 

una taxa de creixement del 2% respecte a l'any anterior. En canvi, els perfils d'usuaris 

compresos entre els 40 i els +65 anys ha baixat lleument. 

Font: The Social Media Family        

De cara al gènere, The Social Media Family afirma que el nombre de perfils masculins 

s'ha reduït gairebé un 4% enfront del període anterior, alhora que creixia el de dones que 

fan servir la xarxa social un 1%. Els perfils restants, uns 180.000 usuaris, van optar per 

l'opció 'sense especificar', el que pot justificar-se amb l'increment de perfils d'empresa. 

Font: The Social Media Family
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Tal com mostra l’infome, el número de perfils de persones casades (-3,2%) i solters 

(-1,6%) s’ha vist reduït. 

Font: The Social Media Family

Pel que fa a perfils amb estudis universitaris, els perfils amb estudis universitaris acabats 

ha baixat un 3,23% durant 2018  (The Social Media Family, 2019).

Font: The Social Media Family 
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Deixant enrrera les comparacions del 2017-2018, The Social Media Family se centra en 

l’any 2018. 

En relació a l’edat dels usuaris d’Instagram, aquesta xarxa social continua sent, 

majoritàriament, una plataforma de millennials: el 66% dels usuaris, residents a les 50 

ciutats espanyoles més poblades, té menys de 39 anys, i el 34% entre 40 i 65 anys. 

Font: The Social Media Family 

Si ens fixem en el gènere, les dones continuen sent de les que predominen el contingut 

pujat a Instagram, en un 56% enfront del 46% que es corresponen amb perfils masculins, 

tot i que de manera molt igualada. 

Font: The Social Media Family 
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Per acabar aquest apartat, m’agradaria mostrar l’evolució que han tingut els usuaris de les 

Xarxes socials més importants (Facebook, Twitter i Instagram), sobretot Instagram que és 

la plataforma de la que tracta el treball, durant els últims anys.  

Font: Statista que utilitza les dades del IV Informe del uso de las redes sociales en 
España: Facebook, Twitter e Instagram de The Social Media Family (2018) 

6. Investigació de camp

La investigació de camp està basada en les publicacions realitzades a la plataforma 

Instagram pels 4 diaris esportius de referència a l’Estat espanyol: Mundo Deportivo, Sport, 

Marca i As. Les imatges que s’analitzen són les pujades entre el 24 de gener fins al 7 de 

febrer de 2019. Per tal de fer-ho, he realitzat una taula d’anàlisi prèvia amb determinats 

paràmetres. 
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6.1. Taula d’anàlisi

Aquest és el model de la taula d’anàlisi que he utilitzat per dur a terme la investigació. 

Com es pot veure està dividida en 10 columnes que tracten els temes en què es basa 

l’anàlisi. 

A la fila superior, es plasmarà el nom del diari que s’està investigant. De cara a les 

columnes, en primer lloc, la taula comença per l’ordre cronològic. L’objectiu és poder tenir 

el recompte de fotos i vídeos que ha penjat durant els 15 dies cada diari. 

En segon lloc, trobem l’apartat de foto o vídeo. Aquí es vol plasmar quina és la quantitat 

de fotos i vídeos penja cada diari. En aquesta columna es pretén ficar una foto o captura 

del vídeo per tal que es pugui veure l’anàlisi realitzat, i el lector el senti més proper. 

En tercer lloc, hi ha la columna de la informació. Aquí es pretén explicar quin text 

acompanya la imatge i quina és la informació que es vol transmetre amb aquella 

publicació i de quina manera ho fa. 

En quart lloc, està el club. L’objectiu és saber a quins equips donen més veu els diaris o 

si, per altra banda, els hi donen a tots per igual. 

En cinquè lloc, l’apartat d’esport. Es pretén mostrar quin o quins esports publiquen amb 

més freqüència. 

En sisè lloc, he posat el paràmetre del sexe. Actualment s’està lluitant per aconseguir que 

els equips i esportistes femenines tinguin més ressò i més espai als mitjans de 

comunicació. Veurem si també estan introduint l’esport femení en les seves publicacions 

d’Instagram. 

En setè lloc, està el màrqueting. Vull analitzar si els comptes dels 4 diaris fan un ús 

exclusiu de comunicació esportiva o també l’aprofiten per publicitar objectes, llocs, etc. 

En vuitè lloc, he plasmat el número de likes o reproduccions que tenen les publicacions 

dels diaris esportius. És a dir, quina repercussió tenen dins la plataforma, a quina quantitat 

d’usuaris d’Instagram arriba i agraden els posts. 

En novè lloc, les etiquetes. Vull veure si utilitzen etiquetes en les seves publicacions i en 

cas afirmatiu, quines són. 

�27



En desè lloc, i, per tant, últim estan els enllaços. Aquest paràmetre hi és per tal de veure si 

els comptes dels diaris volen ampliar la seva informació mitjançant enllaços. 

Aquesta és la imatge de la taula d’anàlisi. Per visualitzar-la completa, i veure l’anàlisi 

exhaustiu, cal visitar els annexos. Estan col·locades allà a causa de l’extensió d’aquestes.

Font: Elaboració pròpia

6.2. Mundo Deportivo

El diari Mundo Deportivo té un total de 7.048 publicacions i 1 milió de seguidors (en el 

moment de l’anàlisi). És el segon dels diaris esportius de referència en nombre de 

seguidors i el tercer diari més actiu en nombre de publicacions. La Community Manager 

de Mundo Deportivo, Alexia Rodríguez, explica que el compte d’Instagram de Mundo 

Deportivo segueix un llibre d’estil on publiquen unes 4-5 imatges per dia. Després de 

l’anàlisi dut a terme, hemcomprovat que en la majoria de dies les publicacions ronden 

entre els 4-5 posts, però, tot i això, hi ha dies que poden publicar 2 imatges o en dies 

actius, fins a 9 posts. Això sí, independentment del nombre de posts diaris, el compte de 

MD publica cada dia. 

En relació al nombre de seguidors, Rodríguez afirma que tot i ser els tercers en el 

rànquing de diaris més actius, el seu rati d'interacció per post o vídeo és el més elevat de 

tots els diaris.  Quan parlem de l’estudi concret del target del diari, l’Alexia assegura que el 

tenen controlat, però que no ens poden facilitar les dades, a diferència del diari Sport que 

si ens van desglossar la informació. Tot i això, observant el sexe dels seguidors del 

compte, podem deduir que en la gran part, els seguidors són homes. 

Després de l’anàlisi exhaustiu sobre l’ús d’Instagram per part del diari Mundo Deportivo, 

he pogut observar com durant 15 dies han publicat un total de 81 posts. Entre aquests, 76 

són imatges i només han pujat a la plataforma 5 vídeos.  

El número de likes per part dels usuaris oscil·la entre 4.475 (una imatge de la tenista 

Naomi Osaka, número 1 del món a l’Open d’Austràlia) i 50.974 (una imatge on es mostra 
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a Messi celebrant un gol del Barça. Al peu de foto se’l defineix com a generositat). El 

vídeo menys vist compta amb 22.971 reproduccions i es mostra a l’altleta estadounidenc, 

Bob Beamon, durant la gala de Mundo Deportivo. El vídeo amb més reproduccions és un 

en què surt el fill mitjà de Messi cantant i que acaba amb un cop de pilota a la càmera 

(vídeo penjat per la dona de Messi, Antonella Roccuzzo). Aquest vídeo compta amb 

143.237 reproduccions.

Hi ha 71 de 81 publicacions, és a dir, quasi el 90% del contingut, que tracten el mateix 

esport, el futbol. Només hi ha 3 posts sobre tenis, 3 sobre futbol americà (Super Bowl), 2  

posts d’atletisme (Gala MD), 1 de Moto Gp (Gala MD), 1 on engloben diversos esports.  

Durant el període seleccionat, trobem 80 posts d’esportistes masculins i només 1 femení. 

Aquesta imatge és la de Naomi Osaka, número 1 del món a l’Open d’Austràlia (cal 

recordar que és el post amb menys interacció). Alexia Rodríguez remarca que “Instagram, 

al igual que les altres xarxes, és un reflex del que surt al diari. El mateix passa amb els 

altres esports vs el fútbol. Per què surt més fútbol que tenis? Doncs perquè es parla més 

d'això. I per què es parla més d'això? Perquè és el que la gent vol consumir”. És a dir, 

segons Rodríguez, no donen la veu que necessitaria l’esport femení, ja que al públic no li 

interesa i no el consumeix. 

A més, 46 dels posts parlen sobre el Barça, és a dir, més de la meitat del contingut 

publicat. El segon equip amb més publicacions és l’Atlètic de Madrid amb 4 i el Reial 

Madrid amb 3 pròpies i 5 que parlen sobre el clàssic. També hi ha 1 publicació dels 

següents equips: Chelsea, València, Manchester United, Betis, Espanyol, Juventus i 

Cardiff. El Sevilla, l’Ajax i l’Arsenal també tenen 1 publicació, però la informació que donen 

és sobre alguna notícia que vincula el club amb el Barça. Trobem diverses imatges que no 

especifiquen cap club en concret o que parlen sobre la desaparició del jugador argentí, 

Emiliano Sala. 

El diari no fa cap ús d’enllaços en cap dels posts ni cita el diari online, simplement té 

l’enllaç a la biografia del perfil. Això si, als stories sempre enllaça amb la notícia del diari 

perquè l’usuari pugui accedir fent swipe up. L’Alexia Rodríguez remarca que han notat 

molt l’augment de visites des que van activar l’Instagram stories. Això sí, de la mateixa 

manera que Sport, Mundo Deportivo afirma que Twitter està a anys llum en aquest sentit. 

En relació a les etiquetes, Mundo Deportivo no en fa ús en totes les seves publicacions, 

però les utilitza més que Sport. Algunes d’elles les publica quan pengen les seves 

portades com a #portada o #deporte. Normalment, també etiqueta al club o jugador que 
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és protagonista en la publicació #Barça #ElClásico #Messi #Vinicius. Si hi ha alguna 

informació important d’última hora també utilitzen l’etiqueta #ÚltimaHora. Alexia Rodríguez 

afirma que sí que utilitzen etiquetes, però les necessàries. En relació als enllaços, només 

els utilitzen als stories, no als posts. 

Durant els 15 dies, en general, el diari no ha utilitzat el perfil per fer publicitat, però no tot 

el contingut que publica tracta informació esportiva. Utilitza algun post per felicitar 

l’aniversari a un exjugador blaugrana, Xavi Hernández o al jugador de la Juventus, 

Cristiano Ronaldo. Malgrat no fer ús específic de publicitat en els seus posts, es pot 

observar com de manera estratègica publiquen la portada del diari, per tant, inciten als 

usuaris a comprar-la per saber-ne el contingut. Dels 81 posts que Mundo Deportivo ha 

publicat durant el temps d’anàlisi, només en 2 publicacions han fet ús del màrqueting. Han 

fet promoció de l’estrena, aquest octubre, de l’espectacle de Messi juntament amb el 

Cirque du Soleil.

Les publicacions són diàries, però el nombre de posts va variant com he dit anteriorment. 

El diari sempre intenta interactuar amb l’audiència creant debat en les seves publicacions. 

Això ho aconsegueixen fent preguntes al peu de foto dels posts perquè l’audiència 

participi en els comentaris. L’Alexia afirma que busca que els usuaris comentis les  

publicacions i li donin like. Exemples: “¿Quién estuvo mejor en el Clásico?” (Malcom o 

Vinicius) O “¿Preparados para el Clásico?, ¿Cómo acabará el partido?”. 

D’altra banda, Mundo Deportivo ha creat una plantilla pels stories del diari. De moment, 

només compta amb 2 destacats: #Visitas i #QuizzMD. Aquesta última busca la interacció 

de l’usuari creant-li una enquesta amb diverses opcions per tal de comprovar quan 

coneixen els equips dels quals parlen. El Barça ocupa gran part de la presència en els 

stories. D’altra banda, els peus de foto són breus i carregats d’emoticones. Als posts diaris 

intenten crear debat i interacció i als stories, volen que el seu follower faci swipe up per 

llegir-los a la web. 

Font: Instagram Diari Mundo Deportivo 
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Alexia Rodríguez afirma que el compte d’Instagram de Mundo Deportivo té dos objectius. 

El primer és donar visibilitat a la marca Mundo Deportivo a través dels posts. El segon és 

la captació d’usuaris a través dels stories. Fent autocrítica, Rodríguez remarca que tot i 

que estan aconseguint unes dades molt bones, encara tenen molt marge de millora en 

dos aspectes. El primer és respecte a la captació de seguidors, i, el segon, la difusió de 

continguts. L’Alexia conclou dient que la gestió a través d'un mòbil, complica que es pugui 

fer d'una forma més còmoda. 

Avui en dia, segons l’Alexia, encara estan en el procés d’aconseguir els objectius marcats. 

“El primer que hem fet és decidir quin contingut volem publicar, després ens hem marcat 

unes quotes diàries a publicar”. Tot i això, he comprovat que tot I tenir unes quotes diàries 

marcades no sempre publiquen el mateix nombre de posts. 

Alexia Rodríguez considera que la part més dèbil del compte de Mundo Deportivo és la 

constància respecte al nombre de posts. “A més, d’augmentar el contingut 

d'entreteniment, que generi uns riures entre els usuaris”. És a dir, troba a faltar una part 

d’humor en el seu contingut. 

En relació al contingut que es penja al perfil d’Instagram, el decideix ella mateixa com a 

community manager juntament amb els responsables de les xarxes socials. A més, tenen 

en compte el llibre d’estil preestablert i l’actualitat del moment. 

Per tal de seguir indagant sobre el contingut que pengen, vaig fer la següent pregunta: 

Què preval la imatge o la notícia? Rodríguez va respondre que la majoria de vegades la 

imatge, excepte si hi ha notícies importants i hi han de recórrer a una imatge que il·lustri la 

notícia. Segons Rodríguez, per tal que una imatge tingui èxit a la plataforma ha 

d’aconseguir transmetre alguna emoció a l’usuari. 

Per concloure aquest apartat Alexia Rodríguez considera que Instagram és una bona eina 

periodística i que el diari s’adapta a la plataforma. Tot i això, l’Alexia segueix veient la 

xarxa social Twitter com una eina periodística molt superior, “on les paraules segueixen 

sent les autèntiques protagonistes”. 
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6.3. Sport

El diari Sport té un total de 3.795 publicacions i 724 mil seguidors (en el moment de 

l’anàlisi). Tot i ser els tercers dels diaris esportius de referència en nombre de seguidors, 

és el diari menys actiu, ja que és el que compta amb menys publicacions. El community 

manager del diari Sport, Víctor González, creu que és millor el contingut en petites dosis i 

oferir una línia estètica amb sentit que no trencar el llibre d’estil a canvi d’uns quants likes. 

A vegades, és cert que potser ens perjudica perquè tenim un límit de publicacions que ens 

hem autoimposat a diferència de la competència, però entenem, pel ritme de creixement 

setmanal que tenim, que l’aposta val la pena, comenta en Víctor. A més, considera que 

han fet una bona feina per dotar el seu compte de personalitat pròpia i que trenca una 

mica amb la idea caòtica d’alguns mitjans de la competència. 

En relació als seus seguidors, González afirma que els seus seguidors són 

majoritàriament homes, en un 89%. Per edat, la majoria de seguidors tenen entre 18-34 

anys i són d’Amèrica del Sud. Pot sorprendre, però només un 13% dels seus followers 

són residents a l’Estat espanyol. 

Després de l’anàlisi exhaustiu sobre l’ús d’Instagram per part del diari Sport, he pogut 

observar com durant 15 dies han publicat un total de 21 posts. Entre aquests, 20 són 

imatges i només han pujat a la plataforma 1 vídeo.  

El número de likes per part dels usuaris oscil·la entre 9.930 (una imatge de Todibo, nou 

jugador blaugrana) i 32.110 (una imatge on es mostra i es pregunta si el Barça remuntarà 

al Sevilla en la classificació cap a les semifinals de la Copa del Rei). El vídeo compta amb 

23.721 reproduccions i tracta sobre la relació entre els clubs Barça i Ajax durant tota la 

història del futbol. 

Totes les publicacions tracten el mateix esport, el futbol. A més, els 21 posts publicats són 

d’esportistes masculins. Durant el període seleccionat no hi ha cap publicació femenina. 

Víctor González considera que “és un error no donar més importància a l’esport femení. 

Ho intentem, però tens raó, és massa puntual i no hauria de ser així. Avui, per exemple, 

hem decidit donar al Barça femení l’espai que estava pensat per un post sobre un rumor 

de Griezmann. Evidentment, el segon hauria tingut, mínim, el doble d’abast i 10 vegades 

més interacció, però una fita històrica com el partit al Wanda amb el rècord d’assistència 

no podia quedar invisible a Instagram. Hem de fer, com a mitjans, un treball de 
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conscienciació amb els nostres seguidors, però això implica fer-ho amb nosaltres 

mateixos abans. Hem de millorar i ho reconeixem”. 

A més, 19 dels posts parlen sobre el Barça i els 2 restants vinculen als clubs París Saint 

Germain i Arsenal amb el Barça, ja que parlen de la cessió d’algun jugador blaugrana o 

algun jugador estranger que passaria a ser-ho. 

El diari no fa cap ús d’enllaços en cap dels posts ni cita el diari online, simplement té el 

link a la biografia del perfil. Això si, als stories sempre enllaça amb la notícia del diari 

perquè l’usuari pugui accedir fent swipe up. Sempre intenten penjar-ne 3 enllaços als 

stories (si no els supera la feina i han de centrar-se en altres xarxes). Víctor González no 

hi era quan es va obrir el compte d’Instagram, però mirant les dades dels últims mesos, el 

trànsit de visites a la pàgina web és força significatiu tenint en compte els números de 

mesos d’anys anteriors. Per tant, els stories han augmentat el nombre de visites. Tot i 

això, Facebook i Twitter són a anys llum en aquest sentit. 

En relació a les etiquetes, Sport no fa un gran ús d’aquestes, però utilitza algunes d’elles 

en les publicacions de les seves portades com a #PortadaSport o etiqueta al club o algun 

jugador que és protagonista #Barça #Rakitic. Víctor González afirma que utilitzen les 

necessàries. No busquen desesperadament posicionar-nos a canvi d’utilitzar hashtags 

surrealistes. 

Durant els 15 dies, el diari no ha utilitzat el perfil per fer publicitat, però no tot el contingut 

que publica tracta informació esportiva. Utilitza algun post per felicitar l’aniversari a un 

exjugador blaugrana, Xavi Hernández. Malgrat no fer ús específic de publicitat en els seus 

posts, es pot observar com de manera estratègica publiquen la portada del diari, per tant, 

inciten als usuaris a comprar-la per saber-ne el contingut. Tot i això, no publiquen la 

portada cada dia. 

Les publicacions no sempre són diàries, ja que hi ha dies que no publiquen res i altres que 

publiquen fins a 3 posts. El diari sempre intenta interactuar amb l’audiència creant debat 

en les seves publicacions. Això ho aconsegueixen fent preguntes al peu de foto dels posts 

perquè l’audiència participi en els comentaris. Exemples: “¿Quién ha sido el mejor jugador 

del Barça?” O “¿Qué número te gustaría que luciera el jugador holandés?” (al·ludint a 

Frenkie De Jong). González afirma que la interacció amb el públic és bàsica i és la seva 

raó de ser a Instagram. “Incitar que la gent digui la seva i promoure la interacció ens 
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permet posicionar els nostres posts en posicions capdavanteres en els timeline de la gent 

i fer el fòrum més gran”. 

Víctor González afirma que, des de fa un any, han instaurat una mecànica de tres 

publicacions al dia al seu timeline, més un seguit d’stories amb els temes més virals. La 

idea és crear una estètica i estructura al nostre timeline que es pogués reconèixer, 

intentant fer de la portada l’element central connector més dos post (ja siguin foto o 

vídeo). He pogut observar com el llibre d’estil no es compleix sempre, ja que hi ha dies 

que no es publica, però altres on si es fa.  

D’altra banda, van crear una plantilla pels stories del diari Sport, utilitzant la tipografia del 

diari de paper, per donar una sensació de continuïtat, evitar la diversificació d’estil i crear 

una sensació de marca pròpia. Pel que fa al to del missatge, els peus de foto són breus i 

propers, als posts normals intenten crear debat i als stories incitar que el seu follower faci 

swipe up per llegir-los a la web. Aquest aspecte es compleix  a la perfecció. 

Font: Instagram Diari Sport 

Víctor González afirma que el compte d’Instasgram d’Sport té dos objectius. El primer és 

crear debat i interacció entre els seus seguidors i donar-los un espai de trobada virtual per 

dir la seva a partir dels seus posts i les preguntes que els plantegen. L’altre objectiu és 

crear una comunitat que “compri” el seu producte. Això es tradueix a crear un bon 

contingut i una comunitat que vagi directe a la seva web a través dels stories o indirecte 

“obligant” al seu seguidor a buscar la notícia a la pàgina web. Fent autocrítica, González 

creu que les xifres són bones, però que podrien fer més per millorar. Sempre estan 

pendents del que ofereix el mercat, de les últimes novetats per intentar introduir-ho al seu 

producte i diferenciar-se de la competència.  

Per tal d’aconseguir aquests objectius primer van crear un estil propi, que permetés al 

seguidor entrar i no sentir-se perdut entre mil fotografies sense sentit. Després van fer una 

anàlisi del seu target, per veure quin tipus de posts funcionen més i quina és la millor 

manera de generar debat i de crear contingut amb el màxim d’engagement possible. 
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“Bàsicament es tracta d’analitzar constantment el que demana l’audiència per adaptar-s’hi 

sense perdre el teu estil”. 

Víctor González considera que la part més dèbil del compte d’Sport són els stories. Estan 

molt centrats a intentar incitar el swipe up, que els hi funciona molt bé, però estan 

intentant fer un pas més per introduir contingut en format storytelling, que funcioni i creï 

engagement per si sol sense la necessitat d’haver de marxar d’Instagram. 

Malauradament, segons diu, es necessiten moltes mans per poder arribar a tot i a 

vegades la voluntat no és suficient. Personalment també li agradaria cuidar més IgTV, 

però els seus vídeos, normalment d’un minut, no casen gaire amb la filosofia d’aquesta 

eina i prefereixen llançar-los directament al timeline i en format quadrat.  

En relació al contingut que es penja al perfil d’Instagram, el decideix ell mateix com a 

community manager, el seu company de departament (que s’acaba d’incorporar a l’equip i 

treballa quan jo no hi sóc) i, en molt poques ocasions, els caps de digital. Les publicacions 

les trien des d’un punt de vista noticiable, tenint en compte que la temàtica Barça ocuparà 

el 75% de les publicacions (per no dir un percentatge més alt) perquè és el que demana el 

nostre públic. Com bé he pogut observar a les taules, totes les imatges pujades en els 15 

dies del període seleccionat són de contingut blaugrana. 

Per tal de seguir indagant sobre el contingut que pengen, vaig fer la següent pregunta: 

Què preval la imatge o la notícia? González va respondre que el contingut s’escull per la 

rellevància informativa amb la voluntat de crear debat, però per aconseguir-ho busquen 

sempre la imatge de més qualitat en primer pla de les que disposem. Almenys aquesta és 

la línia que ha volgut marcar des del seu primer dia, tot i que no sempre és possible seguir 

aquesta directriu i algunes vegades la imatge queda pobra per il·lustrar el boom de la 

notícia.  

Segons González, per tal que una imatge tingui èxit s’ha d’escollir un moment significatiu i 

aportar una perspectiva diferent. A més, d’estar en sintonia amb el copy per atrapar el 

follower, que no es pugui resistir a fer like i comentar. En aquest sentit, li agrada pensar 

que Instagram és l’evolució dels peus de fotos al diari, que moltes vegades diuen tant que 

ja no cal ni llegir la notícia. 

Per concloure aquest apartat Víctor González considera que Instagram és una bona eina 

periodísitica, “sobretot per apropar el nostre producte, la informació, a un públic jove, cada 

vegada més allunyat no només del paper, si no dels textos de més de dos paràgrafs”. 
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6.4. Marca

El diari Marca té un total de 9.200 publicacions i 1,4 milions seguidors (en el moment de 

l’anàlisi). És el diari esportiu més seguit dels 4 analitzats, però el segon més actiu a la 

plataforma. El Community Manager del diari Marca, Alberto Benítez, afirma que no sap a 

què es deuen les publicacions dels altres, però que les seves van acord amb l'actualitat i 

al codi de saturació de l'usuari. “No pugem fotos per pujar ni comptem stories per comptar. 

Imagino que entren en joc recursos humans, tècnics i de contingut”. Benítez afirma que el 

compte d’Instagram segueix el llibre d'estil de Marca. “Està adaptat al llenguatge i bon ús 

de les xarxes socials que anem aplicant a les nostres guidelines”. 

En relació als seus seguidors, Benítez assegura que a “groso modo” el públic que tenen a 

Instagram és d’usuaris espanyols, als quals els agrada l'esport, la música i la televisió. 

Comenta que el rang d’edat està compresa entre 18 i 34 anys. “Encara que per sort, amb 

més d'1 milió de seguidors, tenim una audiència heterogènia”. Amb aquestes declaracions 

podem veure com els responsables de la plataforma coneixen molt bé als seus seguidors i 

saben quin tipus de contingut els agrada més. Segurament, és per aquest motiu pel qual 

són els més seguits. 

Després de l’anàlisi dut a terme, he comprovat que en la majoria de dies les publicacions 

ronden entre els 6-12 posts, però, tot i això, hi ha dies que poden publicar 4 imatges o, en 

dies actius, fins a 20 posts. A diferència dels altres diaris. Això sí, independentment del 

nombre de posts diaris, el compte d’Instagram del diari Marca publica cada dia. “El 

compte d'Instagram no estava treballada des del departament de xarxes socials. Fent el 

recompte a les taules de dades, el diari Marca ha pujat 129 publicacions durant els 15 

dies analitzats. Entre aquests, 99 són imatges i han pujat a la plataforma 30 vídeos.  

El número de likes per part dels usuaris oscil·la entre 2.182 (una imatge de futbol americà 

de l’equip New England Patriots que disputava la final de la Super Bowl) i 55.594 (una 

imatge del jugador argentí Emiliano Sala. Publiquen, com a última hora, l’aparició del seu 

cos sense vida després de dies de recerca). El vídeo menys vist compta amb 24.567 

reproduccions. És un vídeo de Denís Suárex, jugador del Barça, cedit a l’Arsenal. El vídeo 

amb més reproduccions és un en què surt Kylian Mbappé (jugador actual del París Saint 

Germain) fent la següent declaració: “ Pregunta a Valverde si es difícil jugar sin Messi”. 

De les 129 publicacions, 113, és a dir el 87% del contingut, tracten el mateix esport, el 

futbol. El següent esport més publicat és el tenis amb 6 publicacions. La diferència de 
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publicacions entre els diferents esports amb el futbol és abismal. Fent el recompte, Marca 

ha publicat 4 publicacions de futbol americà, 3 de patinatge sobre gel, 1 de Fórmula 1, 1 

de futbol platja i 1 d’hoquei sobre gel (on es mostra la caiguda de José Mourinho, no 

parlen de l’esport). Durant el període seleccionat, trobem 127 publicacions d’esportistes 

masculins i només 2 d’esportistes femenines. Un dels posts femenins és de Naomi Osaka, 

la número 1 del món a l’Open d’Austràlia. L’altra publicació és de futbol. La imatge 

escollida és la del camp de l’Atlètic de Bilbao, on es disputa un partit de lliga contra 

l’Atlètic de Madrid.  Per Alberto Benítez l’esport femení surt menys, però van per bon camí 
perquè cada cop surt més. “Deixa’m incloure en aquesta resposta que l'esport femení 
està creixent molt en tots els canals de Marca, però no confonguem amb el públic 
femení. A les dones no els ha d’agradar més el futbol femení que el futbol d'elit. 
M'agradaria que l'esport masculí tingués més en compte el públic femení, això sí”. 

Després del recompte de publicacions, en relació als equips publicats, han sortit les 

següents xifres: Marca ha publicat 28 posts sobre el Reial Madrid, 12 sobre l’Atlètic de 

Madrid, 9 del Barça, 9 sobre el clàssic i 7 sobre el Betis. Tot i que l’equip més publicat és 

el Reial Madrid, Marca ha publicat fins a 9 posts sobre l’etern rival, el Barça. També 

trobem publicacions soltes dels següents equips: Espanyol, Manchester United, Mònaco 

(3), Sampdoria, Feyernoord (2), París Saint Germain, Sporting Club Portugal, Milan (2), 

Atalanta (2), Chicago fire Soccer Club, Real Societat, Tottenham, Brazil, Qatar, Selecció 

Espanyola, Juventus, Villarreal, València (3), Getafe, Reus, Arsenal, Manchester City (2), 

New Englans Patriots (2). En relació al futbol americà, totes les publicacions tracten del 

guanyador de la Super Bowl, el New England Patriots. Els altres esports tracten a figures 

individuals com Rafa Nadal o Novak Djokovic. Trobem diverses imatges que no 

especifiquen cap club en concret, que tracten jugadors individuals d’altres esports o que 

parlen sobre la desaparició del jugador argentí, Emiliano Sala. En total hi ha 31 posts 

d’aquests. 

El diari no fa cap ús d’enllaços en cap dels posts, però sí que cita el diari online en alguns 

d’ells. Això si, als stories alguns cops enllaça amb la notícia del diari perquè l’usuari pugui 

accedir fent swipe up. Alberto Benítez assegura sí que han notat un augment de visites a 

la pàgina web des que Instagram va permetre incloure enllaços als stories. 

En relació a les etiquetes, per Benítez haurien de fer més ús d’aquestes, però sense 

arribar a saturar-ne l’ús. Algunes d’elles les publica quan pengen les seves portades  del 

diari físic com a #Portada. Normalment, també etiqueta la competició a la qual fa 
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referència la publicació #LaLiga #CopadelRey #ElClásico #SuperBowl, entre altres. Si hi 

ha alguna informació important d’última hora també utilitzen l’etiqueta #ÚltimaHora. 

Durant el període analitzat, en la majoria dels posts, el diari no ha utilitzat el perfil per fer 

publicitat. Tot i això, no tot el contingut que publica tracta informació esportiva. Utilitza 

algun post per fer ús de l’humor. Malgrat no fer ús específic de publicitat en els seus 

posts, es pot observar com de manera estratègica publiquen la portada del diari, per tant, 

inciten als usuaris a comprar-la per saber-ne el contingut, de la mateixa manera que ho 

fan els altres diaris. A més, en relació a uns dels posts sobre esport femení, Marca sí que 

aprofita per fer publicitat i animar als usuaris a comprar el pòster de futbol femení de 

l’Atlètic de Bilbao i de l’Atlètic de Madrid. 

Les publicacions a Instagram són diàries, però el nombre de posts va variant com he dit 

anteriorment. El diari sempre intenta interactuar amb l’audiència creant debat en les seves 

publicacions. Segons Alberto Benítez, la interacció la duen a terme perquè els interessa 

prendre el pols als usuaris. “El que mai fem són incitar als usuaris adonar la primera 

paraula que se’ls vingui a la ment en determinada imatge per aconseguir x comentaris i 

després no donar-li feedback quan l’usuari s’ha molestat a donar-te el seu punt de vista”. 

És a dir, sempre que inciten als seguidors a comentar, tenen en compte la seva opinió i 

participació. 

D’altra banda, el diari Marca és l’únic dels 4 diaris analitzats, que no ha creat una plantilla 

pels stories destacats del diari. No en fa ús d’aquesta opció. 

Alberto Benítez exposa que l’objectiu del compte d’Instagram del diari Marca és informar 
de tots els esports mundial i entretenir. És a dir, estar a prop de la gent amb l’esport com 
a nexe. Per Benítez aquest és un objectiu constant, una missió. “Els objectius amb data 
de caducitat, les metes, van depenent dels diferents projectes que treballem a Marca: 
Desenvolupament d'audiències, campanyes de màrqueting, concursos, entre d’altres”.  
Segons Benítez, els encantaria tenir els drets de més esports, per poder, per exemple, 

pujar el gol de Benzema en el moment en què succeeixi, o, almenys, quan ho pugin els 

mitjans de comunicació. De moment no és possible, però seria quelcom que podria 

millorar el seu contingut. En relació al contingut que es penja al perfil d’Instagram, és el 

responsable de xarxes socials, al costat del seu equip, en constant contacte amb l'equip 

directiu de Marca (director, subdirectors, redactors en cap) qui decideix el 100% del 

contingut de les publicacions, segons afirma Alberto Benítez. 
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Per tal de seguir indagant sobre el contingut que pengen, vaig fer la següent pregunta: 

Què preval la imatge o la notícia? Benítez em va contestar que el seu objectiu és pujar 

contingut que sigui notícia o interessant per a l’usuari. És a dir, no prioritzen imatge a  

notícia. Alberto Benítez va respondre obertament a la pregunta: Què necessita una imatge 

perquè tingui èxit a la plataforma? “Buf! Pregunta oberta. La xarxa és immensa. Què és 

triomfar? Què es faci viral? Només cal un meme. Si hem de confessar que triomfa més 

una imatge per ser atractiva que per la “bellesa”. 

Benítez conclou l’apartat afirmant que “Instagram possiblement és la xarxa social menys 

adequada per trobar històries, però és molt bona eina per treballar la marca personal d'un 

periodista. També depèn de cada situació”. En relació a si el diari s’adapta a la plataforma, 

Benítez assegura que el diari Marca és l'estendard, la seva bandera. “Aquest té poc a 

veure amb el compte d'Instagram pel que fa a llenguatge, usos i costums, però sens 

dubte, el compte d'Instagram lluita i ha de mantenir la imatge de Marca com a institució”. 

6.5. As

El diari As té un total d’ 11.040 publicacions i 450 mil seguidors (en el moment de l’anàlisi). 

És l’últim dels diaris esportius de referència en nombre de seguidors i el diari més actiu en 

nombre de publicacions. El Community Manager del diari As, Darío Montero, explica que 

el compte d’Instagram del diari As segueix un llibre d’estil que ho marca la responsable de 

disseny. Després de l’anàlisi dut a terme, he comprovat que en la majoria de dies les 

publicacions ronden entre els 16-25 posts, però, tot i això, hi ha dies que poden publicar 

11 imatges o, en dies actius, fins a 34 posts. A diferència dels altres diaris, As és molt més 

actiu. Per això, aquest nombre tan elevat de publicacions totals. Això sí, independentment 

del nombre de posts diaris, el compte del diari As publica cada dia. “El compte d'Instagram 

no estava treballada des del departament de xarxes socials. És per això que, des de la 

meva arribada, publiquem més que la resta. Hem d'aconseguir mantenir les xifres de 

creixement que tenim”, assegura Darío Montero que valora que són els quarts en nombre 

de seguidors. 

En relació als seus seguidors, Montero afirma que tot i ser els menys seguits a Instagram 

coneixen bé a la seva audiència. Tenen un estudi propi sobre el target i es valen del que 

ofereix la plataforma. “El nostre target és públic jove i està interessat en l’esport, fins aquí 

puc llegir”, remarca Montero. De la mateixa manera que Mundo Deportivo, el diari As no 

ens van desglossar la informació com va fer Sport. Tot i això, observant el sexe dels 
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seguidors del compte, podem deduir que en la gran part, els seguidors són homes. De la 

mateixa manera que passa en els altres diaris analitzats.

Després de l’anàlisi exhaustiu sobre l’ús d’Instagram per part del diari As, he pogut 

observar com durant 15 dies han publicat un total de 252 posts. Entre aquests, 230 són 

imatges i només han pujat a la plataforma 22 vídeos.  

El número de likes per part dels usuaris oscil·la entre 690 (una imatge on s’enfronten Real 

Societat i Osca) i 13.856 (una imatge d’humor. Apareixen Busquests i Vinicius durant un 

clàssic. As aposta per l’humor i la compara amb una d’Oliver i Benji, els dibuixos animats). 

El vídeo menys vist compta amb 254 reproduccions i es mostra un partit de futbol entre 

Nantes i ST Étienne mentre fan homenatge al futbolista desaparegut Emiliano Sala. El 

vídeo amb més reproduccions és un en què surt Álvaro Morata (jugador fitxat en aquell 

moment per l’Atlètic de Madrid) durant el seu primer dia al Reial Madrid. Aquest vídeo 

compta amb 62.048 reproduccions. 

Hi ha 228 de 252 publicacions, és a dir, el 90% del contingut, que tracten el mateix esport, 

el futbol. El següent esport més publicat és el tenis amb 8 publicacions i el futbol americà 

amb 8 posts també. La diferència de publicacions entre els diferents esports és enorme. 

Després, trobem 2 posts de bàsquet, 2 on barregen diferents esports, 1 post de Rubgy, 1 

de Fórmula 1, 1 de ciclisme, i 1 de base ball. Durant el període seleccionat, trobem 250 

publicacions d’esportistes masculins i només 2 d’esportistes femenines. Un dels posts 

femenins és de Naomi Osaka, la número 1 del món a l’Open d’Austràlia. L’altra publicació 

és de futbol. Apareix l’equip Benfica que portava 296 gols a favor i 0 encaixats. Darío 

Montero comenta que tot i la gran diferència de publicacions entre homes i dones  “no hi 

ha cap contingut de màxim interès informatiu, basant aquest criteri en l'audiència que 

generen els continguts esportius a la nostra web, que no hagi estat publicat a Instagram. 

Independentment de l'esport o de qui el practiqui tot el que conté un contingut de màxim 

interès informatiu es publica”. És a dir, segons argumenta Montero, durant aquests 15 dies 

analitzats les úniques notícies de gran contingut informatiu femení van ser les 2 

publicacions que van fer. 

Després de fer el recompte de publicacions en relació als equips dels quals parlen han 

sortit les següents xifres. El Diari As ha publicat 50 posts sobre el Reial Madrid i 26 sobre 

el Barça. Tot i ser el Reial Madrid, l’equip més publicat, a diferència de Mundo Deportivo, 

As ha publicat bastant contingut sobre l’etern rival, el Barça. A més, ha publicat 20 posts 

parlant sobre el clàssic de Copa. També trobem publicacions soltes dels següents equips: 
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Chelsea, Juventus, Bayern de Múnich, París Saint Germain, Atlètic de Madrid, Arsenal, 

Sevilla, Getafe, València, Manchester City, Benfica i les seleccions d’Argentina, Brazil i 

Portugal. En relació al futbol americà, totes les publicacions tracten del guanyador de la 

Super Bowl, el New England Patriots. Els altres esports tracten a figures individuals com 

Rafa Nadal o Novak Djokovic. Trobem diverses imatges que no especifiquen cap club en 

concret o que parlen sobre la desaparició del jugador argentí, Emiliano Sala.  

El diari no fa cap ús d’enllaços en cap dels posts ni cita el diari online. Això si, als stories 

aluns cops enllaça amb la notícia del diari perquè l’usuari pugui accedir fent swipe up. 

Darío Montero assegura que no han notat cap augment de visites des que van activar 

l’Instagram stories. 

En relació a les etiquetes, Montero afirma que no les utilitzen, però després de l’anàlisi he 

comprovat que en algunes publicacions sí que en fan ús. Algunes d’elles les publica quan 

pengen les seves portades com a #PortadaAs o #FelizJueves (canviant de dia). 

Normalment, també etiqueta la competició a la qual fa referència la publicació #LaLiga 

#CopadelRey, entre altres. Si hi ha alguna informació important d’última hora també 

utilitzen l’etiqueta #ÚltimaHora. En relació als enllaços, només els utilitzen als stories, no 

als posts. 

Durant el període analitzat, el diari no ha utilitzat el perfil per fer publicitat, però no tot el 

contingut que publica tracta informació esportiva. Utilitza algun post per felicitar l’aniversari 

a un exjugador o fa ús de l’humor. Malgrat no fer ús específic de publicitat en els seus 

posts, es pot observar com de manera estratègica publiquen la portada del diari, per tant, 

inciten als usuaris a comprar-la per saber-ne el contingut, de la mateixa manera que ho 

fan els altres diaris.

Les publicacions són diàries, però el nombre de posts va variant com he dit anteriorment. 

El diari sempre intenta interactuar amb l’audiència creant debat en les seves publicacions. 

Això ho aconsegueixen fent preguntes al peu de foto dels posts perquè l’audiència 

participi en els comentaris. Montera afirma que volen conèixer l’opinió dels lectors a cada 

una de les xarxes socials. A més, d’oferir un canal de participació a través del perfil del 

Diari As. 

Per una altra banda, As també ha creat una plantilla pels stories del diari. Compta amb 5 

destacats: #LaLiga123,  #LaLiga 18/19, #UCL 18/19, #LigaAS i Biwenger. Aquesta última 

incita a l’usuari a unir-se al joc online vinculat al Diari As i a la Cadena Ser. És un 
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simulador de futbol en el qual administres un equip amb jugadors reals en una lliga virtual, 

competint contra els teus amics per aconseguir el millor equip i guanyar la lliga, segons 

explica la mateixa web. El compte del diari AS, té l’enllaç directe al simulador Biwenger a 

la biografia del perfil. 

 

                                                     Font: Instagram Diari As

Darío Montero afirma que el compte d’Instagram de Mundo Deportivo té un objectiu 

principal. Aquest és fer créixer la marca d’As a les xarxes socials. Montero assegura que a 

poc a poc van rebent resultats molt positius. Això ho han aconseguit fent un estudi dels 

interessos de la comunitat i esbrinant de quina manera, el diari As, els podia complir. Fent 

autocrítica, Montero afirma que encara han de millorar, sobretot en un aspecte. Aquest és 

la presència de vídeos al perfil d’Instagram. Tot i ser un dels 4 perfils amb més contingut 

de vídeos (22), consideren que haurien d’augmentar el nombre de vídeos. En relació al 

contingut que es penja al perfil d’Instagram, és l’equip de xarxes socials qui decideix el 

100% del contingut de les publicacions.

Per tal de seguir indagant sobre el contingut que pengen, vaig fer la següent pregunta: 

Què preval la imatge o la notícia? Montero em va dir els dos aspectes pesen per igual en 

el moment de decidir el post. Segons Darío Montero, per tal que una imatge tingui èxit a la 

plataforma ha de tenir criteri informatiu i sort. “La viralitat no està assegurada ni ningú pot 

assegurar-la. El nostre objectiu és intentar que els continguts que oferim informin i 

entretinguin a la comunitat sobre fets rellevants de l'actualitat esportiva”. 

Per concloure aquest apartat el Community manager, Darío Montero, considera que 

Instagram és una bona eina periodística perquè “a Instagram no hi ha recerca del clic, que 

és el principal problema dels mitjans a la resta de xarxes socials. A Instagram som més 

verges”. A més, Montero assegura que el diari s’adapta a la plataforma, ja que entenen 

com és el treball a Instagram i les seves diferències amb la resta de xarxes. 
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7. Conclusions

Un cop realitzada una extensa recerca, he arribat a certes conclusions envers l’ús que fan 

de la plataforma Instagram els quatre mitjans esportius de referència en l’àmbit nacional. 

Després d’analitzar un total de 483 publicacions entre Mundo Deportivo, Sport, Marca i As,  

i parlar amb els quatre community manager respectius, puc afirmar que la primera hipòtesi 

del treball es compleix. Instagram és una bona eina periodística per part dels mitjans 

esportius. La plataforma permet que la informació arribi a un públic més jove de l’habitual, 

que és el que preval a la xarxa social investigada. Com Víctor González afirma “els joves 

no només estan lluny del paper, sinó també dels textos de més de dos paràgrafs”. 

Mitjançant Instagram, les notícies es publiquen en forma d’imatge i com a titular en les 

publicacions i els peus de foto. Aquests permeten als usuaris conèixer la notícia sense 

llegir-se l’article sencer. A més, promocionen la publicació als stories, on enllacen amb la 

notícia sencera del diari online. Per tant, si algun usuari vol saber més informació només 

ha de fer swipe up. D’altra banda, també seria considera una bona eina periodística, ja 

que prioritzen el vessant informatiu a la de màrqueting. Exceptuant les publicacions de les 

portades del diari en paper, no utilitzen la plataforma per fer publicitat. Per tant, es podria 

dir que els comptes dels diaris tenen dues funcions principals, informar els usuaris sobre 

les novetats periodístiques i interaccionar amb el públic. 

Instagram, a més de ser considerada una bona eina periodística, segons Alberto Benítez, 

és molt bona eina per treballar la marca personal d’un periodista. Per contra, Alexia 

Rodríguez tot i opinar que Instagram és una bona eina, considera que Twitter és superior 

perquè les paraules segueixen sent les protagonistes a l’hora de retransmetre informació. 

En segon lloc, Instagram és una de les xarxes socials que més creix i que genera més 

interacció per part dels usuaris. Aquesta interacció és un punt fort que gràcies a les xarxes 

socials els mitjans tradicionals poden aprofitar. Abans de l’existència de les xarxes socials, 

la interacció que hi ha avui en dia amb els seguidors era impensable. Actualment només 

cal mirar les xifres de seguidors dels quatre comptes. Oscil·len des de 450 mil a 1 milió 

400 mil seguidors. La plataforma genera molta interacció i això és gràcies a l’ús d’aquesta 

com a lloc de debat entre els usuaris. Els 4 diaris aprofiten algunes publicacions per obrir 

debat sobre les situacions actuals i conèixer de manera instantània l’opinió de l’audiència. 

Aquests se senten part del diari i s’animen a comentar. Les publicacions on es pregunta 
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quelcom a l’audiència compten amb un nombre superior de comentaris que les que no ho 

fan. 

En tercer lloc, els diaris esportius analitzats creixen de la mà de les noves tecnologies i 

s’adapten a les novetats tecnològiques. De la mateixa manera que ho fan a les xarxes 

socials de referència, com en aquest cas, Instagram. Això ho he comprovat veient com 

s’han adaptat a l’aparició dels stories i dels stories destacats. Excepte el diari Marca que 

no utilitza destacats, els altres 3 sí que en tenen. Utilitzen la tipografia del diari de paper, 

per donar una sensació de continuïtat, evitar la diversificació d’estil i crear una sensació 

de marca pròpia, segons comenta Víctor González. Aquestes noves tecnologies els 

permeten plasmar en els seus comptes, un dels criteris periodístics més importants com 

l’actualitat informativa de manera instantània. A més, de poder ser més innovadors i 

creatius que en el contingut dels mitjans tradicionals. 

Des del naixement d’Instagram l’any 2010, les grans empreses i mitjans de comunicació 

han anat sumant-se a la plataforma. Tot i que l’aplicació fa 19 anys que funciona, cada 

any apareixen novetats a les quals, tan individuals com comptes professionals, s’han 

d’anar adaptant. En relació a la segona hipòtesi, que feia referència a si els comptes dels 

mitjans esportius encara estan en període d’adaptació, la resposta seria que si, ja que 

l’aplicació evoluciona i creix de la mateixa manera que ho fan les noves tecnologies. Per 

tant, els mitjans sempre estan en període d’adaptació. Actualment la novetat  ja no són els 

stories ni els directes, sinó l’Instagram tv. Una opció que permet als comptes penjar petits 

vídeos a la plataforma de més d’un minut que és el que permet el post normal. Els 4 diaris 

analitzats, ja en fan ús d’aquesta novetat i la tenen guardada com a destacats. Per tant, 

tot i estar en continu període d’adaptació, estan molt actualitzats en relació a les novetats 

d’Instagram. 

A la hipòtesi comentava que la immediatesa i la constant actualització de continguts 

podrien ser punts forts, i després de l’anàlisi em reafirmo. D’altra banda, però, la 

impossibilitat de linkar enllaços a peu de foto i de sintetitzar massa el contingut no els juga 

en contra com deia, sinó que és un factor positiu. La síntesi els juga a favor, perquè els 

usuaris, que entren a la plataforma amb la intenció d’assabentar-se d’informacions de 

manera ràpida, prefereix un contingut sintetitzat i clar, que al final és un dels objectius dels 

comptes, oferir avantatges diferents als tradicionals. 

En relació al contingut publicat, els 4 diaris reconeixen haver de millorar i començar a 

publicar més contingut relacionat amb l’esport femení. El nombre de publicacions està 
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molt descompensat per sexes. El 90% del contingut és masculí. Sí que és veritat, que 

publiquen més que fa uns anys, però, ara més que mai, han d’aprofitar la tirada i la veu 

que tenen a la xarxa social per fer més eco d’aquest vessant. Darío Montero, però, afirma 

que “independentment de l'esport o de qui el practiqui tot el que conté un contingut de 

màxim interès informatiu es publica”. Els diaris també han de canviar i variar els esports 

dels posts que publiquen. Els 4 diaris es focalitzen molt en el futbol, considerat com 

l’esport rei, i, de manera minoritària, tracten els altres esports com el tennis, el bàsquet o 

la fòrmula 1, entre d’altres. De cara al contingut en relació als equips, va en funció de la 

ideologia del mitjà. Mundo Deportivo i Sport tracten de manera prioritària al Barça en els 

seus posts, i As i Marca fan el mateix amb el Madrid. De manera desglossada, Mundo 

Deportivo va publicar 46 posts sobre el Barça, 4 de l’Atlètic de Madrid i 3 del Reial Madrid. 

Sport va pujar 19 del Barça i 2 del París Saint Germain. D’altra banda, As va publicar 50 

del Reial Madrid, 26 del Barça i un nomnre inferior  de posts d’altres equips com: Atlètic de 

Madrid, Juventus o París Saint Germain. Marca, per la seva part, va penjar 28 del Madrid, 

12 de l’Atlètic de Madrid, 9 del Barça i 7 del Betis. En general, els 4 comptes prioritzen els 

equips espanyols als europeus.  

Per concloure el treball, i tenint en compte la recerca realitzada, es podria afirmar que el 

món creix i evoluciona de la mateixa manera que ho fa el periodisme. Això el porta a 

reestructurar-se dins la societat i anar adaptant-se a les novetats que ofereixen la web 2.0 

i les xarxes socials. Plataformes on els joves i els futurs consumidors estan més presents 

que en els mitjans tradicionals. És per això, que els mitjans de comunicació han hagut de 

buscar presència en plataformes com Instagram i expandir la manera de fer periodisme. 

Avui en dia, ho han aconseguit i informen la societat de manera immediata i actualitzada 

adaptant-se a la plataforma, on les imatges són igual d’importants o més que les paraules. 

Ara caldrà esperar al futur per veure quins canvis i novetats presentarà i si el periodisme 

seguirà en canvi constant i de la mà de la societat com actualment. 
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