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Resum Executiu 

La comunicació política és cada vegada més necessària i essencial en la societat de segle XXI, 

i prova d'això és la introducció d'internet i les xarxes socials com a agents polítics, que s'han 

posicionat, segons el baròmetre postelectoral del CIS, com la segona opció per informar-se durant 

la campanya de les eleccions al Congrés el passat 28 d'abril de 2019, tenint només per davant a la 

televisió. 

Pel que fa als objectius, aquest treball pretén explicar el perquè de la importància, ja no només, 

de la comunicació política i de xarxes socials, sinó també d'experts en aquests àmbits en una 

escala municipal. És més, s'espera donar una explicació teòrica de quines són les parts de les quals 

es compon, i com funciona, un social media strategy plan, a més de com es pot determinar quines 

són les eines necessàries per a dur a terme l'anàlisi. 

D'altra banda, s'analitzaran: quines són les principals característiques de les diferents xarxes 

socials, com es poden gestionar, com fer-les créixer i com generar Engagement, entre altres 

objectius, per a analitzar, en el cas d'estudi, si les xarxes socials del partit polític a estudiar 

compleixen, o no, amb el que les estratègies en xarxes demanen. I tot això, amb l'objectiu de 

determinar si les xarxes socials del partit tenen, o no, un ampli marge de millora. 

Respecte a les preguntes de recerca, es plantegen les següents: És realment necessària la 

comunicació de xarxes socials per a guanyar eleccions i suport a llarg termini? El social media 

strategy plan és útil? Hi ha factors que determinen l'èxit, o no, d'un pla de xarxes socials? És 

diferent l'evolució d'Engagement en les xarxes socials o, al contrari, és igual? 

A partir d'aquestes preguntes, podrem determinar si la nostra hipòtesi sobre: "s'està fent un 

bon ús de les xarxes socials d'Esquerra Republicana de Catalunya a Santa Coloma de Gramenet", 

és correcta o es veurà refutada. 

Hem d'entendre que les xarxes socials són, i seran, una de les eines més importants, per a la 

difusió dels missatges dels partits polítics i que, per tant, la comunicació a les xarxes socials no 

pot ser fruit de l'atzar o de la mera improvisació, ja que, tal com asseguren els experts, necessiten 

una gran professionalització basada en un pla de comunicació política composat per: un social 

media strategy plan (on trobarem: el costumer acquisition, l'Engagement, la conversió i la 

fidelització), les mètriques i KPIs essencials i instruccions sobre com obtenir més Engagement a 

les xarxes socials de Twitter, Facebook i Instagram. 

Pel que fa al disseny metodològic, analitzarem la comunicació del partit amb l'ajuda de les 

mètriques i KPIs, com són les de comunitat i interacció des del dia 4 de maig de 2019 (dia en què 
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va començar oficialment la campanya electoral municipal de l'any 2019) fins al 4 de maig de 

2020. 

A més a més, als mètodes que utilitzarem serà: la grandària de la comunitat, el nombre total 

de publicacions, quines d'aquestes són contingut multimèdia o no, el número de m'agrades, els 

comentaris, les vegades que va ser compartida una publicació, el total d'interaccions i 

Engagement. 

Els resultats obtinguts mostren que: a Facebook tenen una tendència a l'alça de publicacions 

(on la majoria tenen fotos), amb un decreixement de l'Engagement total; a Instagram mantenen 

una estabilitat de publicacions, on les fotos predominen per sobre dels vídeos, i amb un 

Engagement estable; i a Twitter hi ha un major nombre de publicacions i diversitat de contingut 

multimèdia però amb un Engagement que disminueix al llarg de l'any. Tot i això, l'Engagement 

presentat per Instagram és molt superior, en comparació, al de Twitter i Facebook. 

En conclusió, s'ha demostrat que la comunicació de xarxes socials, en l'àmbit municipal, és  

és necessària per a guanyar eleccions i suport a llarg termini. Pel que fa a la utilitat i necessitat de 

la creació i elaboració del social media strategy plan, s'ha evidenciat que: proporciona un 

coneixement, una professionalització i un control major sobre xarxes socials. D'altra banda, molts 

són els factors que determinen l'èxit, o no, de les xarxes socials, però no existeix una fórmula que 

asseguri, al 100%, la popularitat, o no, de la marca. Finalment, podem afirmar que l'evolució de 

l'Engagement en les xarxes és diferent i que requereix diferents estratègies en diferents xarxes 

socials. 

Després d'haver analitzat un total de 768 tuits, 342 publicacions en Instagram i 484 en 

Facebook, i haver estudiat les seves mètriques i Engagement, podem arribar a la conclusió que no 

s'està fent un bon ús de les xarxes socials d'ERC Gramenet perquè: no s'afavoreix la participació 

dels seus seguidors, han de crear un contingut que proporcioni entreteniment, hauran de generar 

un missatge més sofisticat, amb una narrativa visual única, amb un relat i amb experiències amb 

la marca i han d'aprofitar les possibilitats d'interacció amb els usuaris. 


