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Estudi de la de les xarxes socials a la premsa local del Occidental i
sobre digital del Tribuna Maresme

Estudio de la de las redes sociales en la prensa local del
Occidental y sobre la estrategia digital del medio Tribuna Maresme

Study of the management of social networks in the local press of
Occidental and application to the digital strategy of the media Tribuna Maresme

Gemma Ponce Torres

Joan Vila i
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Social networks, Local media, Written press

La de les xarxes socials als mitjans de local una tasca essencial i complexa. En aquest
Treball de Fi de Grau s'aprofundeix en aquesta labor a partir d'una dels mitjans de locals
escrits i de la comarca del Occidental, juntament amb entrevistes a diferents treballadors dels mitjans
analitzats. Finalment, es posa el focus a Tribuna Maresme, una local i de la qual s'analitza

actual i es proposen millores pels seus perfils a les xarxes socials.

La de las redes sociales en los medios de local es una tarea esencial y compleja. En este
Trabajo de Fin de Grado se profundiza en esta labor a partir de una de los medios de
locales, escritos y gratuitos de la comarca del Occidental, juntamente con entrevistas a distintos trabajadores
de los medios analizados. Finalmente, se pone el foco en Tribuna Maresme, una local y gratuita de la
cual se analiza la audiencia actual y se proponen mejoras para sus perfiles en redes sociales.

Social network management in the local media is an essential and complex task. This Final Degree Project explores
this task in depth based on an observation of the local, written and free media in Occidental region,
complemented with interviews with different employees from the analysed media. Finally, the focus is placed in
Tribuna Maresme, a free and local publication whose current audience is analysed and improvements are proposed
for its social network profiles.
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1.  

Les xarxes socials han suposat un gran canvi en la manera de treballar dels 

periodistes. Els canals digitals pels quals 

conviuen amb el format tradicional. 

, en canvi, en la premsa de proximitat encara  

model de negoci basat en el paper, mentre busquen altres vies i alternatives per 

sustentar- e ser presents a les xarxes socials, 

 

com gestionen les plataformes 

A part

 

analitzades, unes conclusions que serviran per millorar les xarxes 

socials de Tribuna Maresme, una revista dedicada a la  de proximitat 

 

a, 

 Aquesta ha estat una tasca 

de monitoritzar  les xarxes 

. el seu dinamisme als 

 

 

cebook que, per 

la seva banda, . Instagram obliga a un 

tracte especial, per potenciar la imatge, i 

 

Al mateix 

 i d



els reptes que afronten cada dia i les inquietuds dels responsables 

 

Amb les entrevistes, 

les xarxes socials pels pocs recursos que tenen les 

Tots se centren, encara, en un model de negoci tradicional basat en el paper i 

de les xarxes 

actius a Internet, hi ha una incertesa clara sobre com gestionar Instagram, Facebook 

argumenten que 

cies.  

 aquesta primera part del treball 

-ne una 

radiografia que ca respecte a les 

Tribuna Maresme.  

Les motivacions per a 

p el en el qual 

 de periodisme. 

-me un tema, vaig 

tenir en compte , 

plantejar propostes de millora a les xarxes socials de Tribuna Maresme, per tal 

-les en un futur proper.  

Per fer-ho, a terme una 

Twitter  

 



desconegudes. Aquestes  propostes de millora i dels 

 

Entre les fites proposades, destaca la de potenciar el sentiment de comunitat al 

voltant de la marca i arribar a tanta gent com sigui possible. tit 

 

acostar-  

-

buna Maresme.  

  



2. La velocitat de les xarxes, un repte per als mitjans de 

 

desenvolupament de les xarxes imparable i desconcertant (Guillamet, 2013). 

, avui en dia, encara suposa un gran repte per als mitjans 

 

models de negoci, , 

itute, 2021). Aquestes crisis els ha marcat la manera de 

treballar i, actualment, ho continuen fent.  

Internet ha estat -li una nova 

- proximitat, a 

 

mu

(Martori, 201

 

I

i de les redaccions dels mitjans (Martori, 2021). La figura del Community manager o 



tasca transversal entre tots els periodistes.  

Avui dia, 

digital first 

Inter , per exemple, un 50,2% 

dels habitants de Barcelona ho fa, mentre que tan sols un 13,4% la consumeix en 

 

(Reuters Institute, 2021).  

(McLeod, 1996). Un bon funcionament dels ecosistemes 

influeix e

recomanada. Se centra 

-se en els mateixos interessos i 

problemes 

-lo, publicar i promocionar 

 (Smith, 2018).  

  



3.  

 

als responsables de les publicacions als treballadors encarregats de 

converses mantingudes

sobre la realitat que afronten al dia a dia a les xarxes socials.  

Pel que fa a la segona part, aquesta es focalitza en la 

i proposar idees per millorar- tur. En total es forma un conjunt 

coherent: de la primera part en surten conclusions que assenten les bases per la 

segona.  

  



Primera part: Les xarxes socials 

 

4.  

ll

relacionen en un entorn i context social similar entre ells, sense haver-

accentuades. 

a l

permet.  

4.1.  

el fet que es 

per fer les entrevistes amb els responsables dels mitjans. En aquest 

del Maresme. Si tenim en compte que la 

o fos la mateixa comarca, 

 

En concret, hi ha 16 

 

  



4.2.  

La 

, Sant 

Cugat i Cerda  ciutats importants.  

, 

 

 

 

habitants/km2. 

s (Consell Comarcal del 

 

15,6%. 

 

  



4.3.  

n primer moment es va posar el focus 

als que pertanyen a  de Mitjans 

.  

Dels 16 ls 

criteris esmentats anteriorment, i es van reduir a 8. (Consultar annex 1: Taula dels 

Mitjans de 

).  

a inicial era formada per un total de 8 publicacions. Per tal 

, e la comarca, la Revista 

, actiu a les xarxes 

socials.  

 

tal de 

Els mitjans escollits formen part de 

en el control 

 (PGD).  

 

 

 



 

CERDANYOLA AL DIA 

Periodicitat: Setmanal 

Zona  

Tiratge: 6.000 exemplars setmanals 

1999. Es defineix com una revista setmanal, 

cohesionador de l

patrocina diferents activitats de Cerdanyola. 

 

 

 

Periodicitat: Setmanal 

 

Tiratge: 6.000 exemplars setmanals 

ciutat. Es defineix com a informatiu 

 

 



 

-

PLEGAMANS 

Periodicitat: Mensual 

Zona -  i Plegamans i 

Sentmenat 

Tiratge: 4.000 exemplars  

-

Plegamans des de fa 30 anys. A finals del 

2019 van iniciar la seva tasca a les xarxes 

soc

-ne el logotip i el 

disseny.  

 

 

MOGODA 

Periodicitat: Quinzenal 

 

Tiratge: 11.400 exemplars  

fan.  



 

 

Periodicitat: Setmanal 

Oriental i Occidental 

Tiratge: 10.467 exemplars  

i  Oriental 

a en una 

per Cerdanyola.  

 

 

MALARRASSA 

Periodicitat: Mensual 

 

Tiratge: 7.000 exemplars  

comunic

informatiu de proximitat que defensa el dret a 

 

 



 

REVISTA DE RIPOLLET 

Periodicitat: Setmanal 

 

Tiratge: Desconegut  

Ripollet. Asseguren no dependre de cap grup 

completament independent. Per aquest 

motiu

fer-

permeti seguir amb la seva tasca.  

 

SANT CUGAT MAGAZINE 

Periodicitat: mensual 

 

Tiratge: Desconegut  

 

informa enlloc del seu tiratge.  



 

TOT CERDANYOLA 

Periodicitat: setmanal 

Zona  

Tiratge: 6.000 exemplars setmanals 

grup Tot Media. Assegura tenir 22 mil lectors 

web.  

 

TOT SANT CUGAT 

Periodicitat: setmanal 

 

Tiratge: 20.000 exemplars setmanals 

forma part del grup Tot Media. Fa 35 anys 

que surt al carrer cada divendres i ara, a 

 a 

   



 

 

Revista digital 

 

revista nativa digital de la comarca. La 

 

 

 



5. Resu  

de la mostra dels mitjans elegits, 

 

. 

N , 

Revista del Va

fan cap 

 

5.1. tzada 

 

analitzats

-  

TOTAL DE PUBLICACIONS



 

La xarxa social, 

de fet un estudi del 20

.308 publicacions respecte a 

Facebook.  

-lo, per dirigir cap 

 En un mateix 

Cerdanyola al dia

Malarrassa

Revista de Ripollet

Sant Cugat Magazine

Tot cerdanyola

Tot Sant Cugat

TOTAL DE PIULADES



a del Tot 

Cerdanyola i Sant Cugat, que en un dia poden arribar a les 40 piulades. 

Imatge 3

 

timeline predominant de les publicacions del mateix perfil.  



 

Imatge 4: Exemple de  

5.2.  

Una altra eina per la qual es caracteritza Twitter , 

cada piulada indiquen, amb un hashtag, 

ha etiquetes que ens indiquen el nom de la  



 

Imatge 5 i 6: Exemple 

plataformes i de les comparticions a grups locals.  

cebook. No obstant, els 



  

 

5.3.  

Amb les dades extret

-

publicacions que no queden al perfil, - 

ja que no va fer cap p

etiquetar al seu Instagram.  

 

Imatge 7: 

de febrer. 



Si ens centrem en aquesta xarxa social en concret, veiem que no ofereix la possibilitat 

feed o perfil. 

de posar un enlla -se fer a les publicacions del 

- na web a 

plataforma on poder visualitzar els arxius PDF de les edicions de la revista.  

5.4. Fer present la marca a Instagram 

publicacions abans de pujar-

dos ho fan en totes les seves publicacions, dos 

quatre

menys actius opten per publicar-les sense modificacions.  

 

 

Imatge 8 i 9: -

a en elles.  



feed 

ixen la mateixa 

 

 



6.  

Per tal de -se 

 als responsables de 

xarxes socials o continguts dels mitjans analitzats. Malgrat contactar amb tots ells, 

tan sols 

 

 

   

 Marta Cabrera Redactora 

Revista de Ripollet  Director 

 

Pep i Carles Puig  

Tot Sant Cugat  Directora adjunta 

 Anna Corbatera Responsable 

 

6.1. Paper o digital, el gran dilema 

Instagram, Facebook i Twitter

-

 



s, tenen un model de negoci basat en encara els marca 

entre el paper i el 

de fer la feina i centrar-  

-

-

 la COVID-19, que la va reobrir de nou per justificar cobrar 

-ho a les 

xarxes socials.  

6.2.  

duu 

ora, 

amb la finalitat de publicar-

en guarden alguns exclusius per a per tal que el lector hi trobi 

 

En aquest sentit, tots els mitjans veuen les xarxes socials com a una eina per fer 



en d

Palau-

obstant, tots en destaquen la capacitat de crear comunitat que les xarxes socials els 

no els ho permet.  

6.3. 
 

Malgrat ser pr -

 

exactament igual en els mitjans locals.  

als] 

Palau-

 hi 

 

6.4.  

a. Confessa que han 

-

cada xarxa social. La directora adjunta del Tot Sant Cugat defensa que a Twitter 



De 

xarxa social. Repeteix el contingut del dia al llarg de diferents hores i en diferents 

 

 Twitter  

 

6.5.  

 

que van percebre que a la gent tam

ia, si es desitja.  

Tot Sant Cugat



en i, de fet, 

publicar.  

6.6. Quan publiquen els mitjans? 

coincidir els seus posts en hores de descans i de fer-ne un tractament diferent durant 

 

(Revista de Ripollet). Per la seva banda, tots admeten programar les publicacions, 

de feina dels redactors i deixar el cap de setmana inactiu, ja que no elaboren nou 

-lo.  

creixent molt i volem tenir- -  

6.7. Instagram, el debat obert 

Instagram 

-



del contingut que hi ha.  

-

una periodicitat mensual. Aquest fet 

  

van a remolc del contingut de  i, posteriorment, es difonen per les 

digital, comentava que volien impulsar el perfil perq

-

volien ser presents a Facebook i Twitter, per mirar de consolidar-

-hi resposta, hem 

-

ta.  

6.8.  

comparteix el contingut. En un sentit similar, u a terme una 

-

buscar la manera que es mogui la inf

 



a la 

del fet que la majoria de les seves visites entren pel cercador, i ho atribueixen a 

 

6.9. Les xarxes socials no condicionen el contingut 

sseguren els 

entrevistats, no els determina com publicar el contingut. Tampoc ho fa el seguiment 

-ne coneixement i fer-ne un 

c es continuen 

decidint de la manera tradicional.  

6.10. Una eina pels periodistes 

com a eina per contactar amb la 

director de la Revista de Ripollet, en destaca la 

funcionalitat

et robin gaire temps per

 

 



6.11. De la publicitat en paper a monetitzar les xarxes 

 encarregats de les 

cles 

pagats amb un preu afegit per publicacions a Instagram, Facebook i Twitter.  

 

Els altres mitjans no descarten buscar-

 

per 

publicitat a les grans companyies, malgrat que el Tot S

en un passat. Resulta complex, segons admeten fer-ho, ja que hi ha moltes variants i 

uina quantitat invertir, ni quants dies 



 

 creu que liquen 

 



Segona part:  
Les xarxes socials de  

Tribuna Maresme 

7. Tribuna Maresme  

abastava 

 

Imatge 12: Primera ca

En un primer moment, Tribuna Maresme apareixia com a suplement de les edicions 

publicacions mensuals, amb un tancament setmanal

2004, quan es van integrar finalment totes les edicions en una i va passar a ser 

quinzenal durant dos mesos, abans de ser, definitivament, mensual.  

repartia arreu de diferents establiments comercials i, fins i tot durant una temporada, 

 



7.1. El sotrac de la crisi 

Tribuna va 

setmanal.  

Amb el canvi a men  als continguts. En deixar 

rmat tabloide, que fins a 

aquell moment caracteritzava Tribuna, per tal de fer-

 

7.2. El canvi a revista 

Tribuna va abandonar definitivament el paper de premsa el 2017. A partir 

 

 

Imatge 13: Portada de Tribuna Maresme (abril 2022) 



Enguany la publicaci

continguts segueixen sent els mateixos des que el 2017 es va apostar per la ruptura 

amb el paper de premsa i tem  

 



8.  

El Maresme sempre ha estat una comarca on han abundat les publicacions 

Estat era 

 

lica i un espai expositiu. 

 

Per fer-  

8.1.  

Malgrat el nom, Tribuna Maresme no 

 

estat diferent. Diferents projectes 

l Diari 

Maresme (2006-2019) i el Maresme360 (2010-

 

En les publicacions de paper, al baix Maresme hi ha la revista La Clau des del 1984. 

Avui dia dis

havia estat 

mantingut el seu format de revista de butxaca, similar a un DIN-A5.  



 

Imatge 14:  

i un cop a la setmana amb els seus 

socials.  

 

 

Imatge 15:  

Forma part del grup P



 

El seu model de negoci es basa en la publicitat del paper, impresa en un format de 

revista similar a un DIN-A5 que, en el cas del Maresme, es distribueix des de 

Montgat fins a Sant Pol de Mar. La web, 

 

8.2.  

es defineixen com a magazine 

inclou, excepcionalment, Calella.  

orreu del Maresme, la Selva i Baix 

 aliena a ells per consultar 

 

 



9. Estat actual de les xarxes socials de Tribuna Maresme 

Tribuna Maresme compta actualment amb tres xarxes socials: Instagram, Facebook i 

Twitter. 

2022.  

 

Imatge 16: Total de seguidors dels perfils de Tribuna Maresme a Facebook, Instagram i Twitter 

 

finals del 2012) i, finalment, Instagram, on es va 

potenciar el 2020.  

 

com a norma ge   



 , es 

treballa amb la plataforma bit.ly des del 2014. 

9.1. Programar les publicacions  

La tasca de programar les publicacions a les tres xarxes socials es fa un cop, a 

. Les plataformes 

 Facebook Studio, que no 

Aquesta darrera plataforma permet 

que no  En cas 

Later. de 

Linkin.bio es pot afegir una  

feed en el qual, si es clica la , es redirigeix 

 

-

posts que no es 

es publica al mateix moment.  

 

Imatge 17: 

  



 

Anteriorment, 

socials a la v -

avui dia 

programa individualment a cada xarxa social.  

 

Per determinar la data de publi

programen primer els temes que tenen una data concreta o 

caducitat  

ublicar de 

respecte a aquest tema.  

En ser mensual 

 i 

el mes e ls articles 

icacions al feed del perfil.  

 



 

Imatge 18: 

 

9.2. El tracte indiferenciat de Twitter i Facebook  

 doncs, no hi ha cap 

de 280  a Twitter, la publ

sovint  

cada xarxa social si no  

que rep un tracte especia , ja que les seves 

exigeixen.  

9.3.  

naturalesa diferent de la de Facebook i Twitter. En aquest sentit, es potencia la 

 

les altres dues p es de Tribuna Maresme es 

 



 

Imatge 19: feed  

feed, 

caduquen passades 24 hores. 

 

,  no redirigeix a la 

  

10. Activitat a les xarxes socials  

Si prenem les dades de febrer de 2022 com a fotografia fixa per elaborar una 

auditoria de les xarxes 



promocionar a les plataformes. A Twitter, la xarxa social en la qual es va publicar 

respondre a 9 piulades.  

En total, les publicacions van tenir un abast de 26.532 entre les tres xarxes

les publicacions  

 

Xarxa 
social 

Nombre de 
seguidors  

Publicacions 
mensuals 

Augment de 
seguidors  

Abast de les 
publicacions  

Conversions mensuals 

Facebook 1.655 48 16 18.075 268 

Instagram 1.129 9 34 546 2 

Twitter 3.012 61 17 7.731 53 

Imatge 20: 

Dades obtingudes per Metricool.  

 



11.  

alta, entre 45 i 

Tanmateix, no tenim les dades 

at predominant a Twitter, ja que la xarxa social no les 

proporciona.  

Xarxa social Dones Homes  

Facebook 58,08% 49,83% 45-54 

Instagram 61,20% 38,70% 35-44 

Twitter 59,06% 40,94% Sense dades 

Imatge 21: 

per Metricool.  

es dades per part de 

 



 

Imatge 22: 

obtingudes per Metricool.  

 

Imatge 23: 

obtingudes per Metricool.  

 



12.  

a abril hi ha hagut un increment de seguidors tant a Facebook com a Instagram i 

seguidors. L

Twitter i Facebook, amb 23 i 22 seguidors nous, respectivament.  

P  

fer-ho 53 usuaris i, per Instagram, 2. de manera que es 

 

que els 

 

Durant el mes de febrer, la xarxa social qu S

els retweets. 

mantenir el perfil actiu. No obstant, a Twitter les publicacions caduquen 

fer visible el perfil.  

total de 9 publicacions, 14. Tot i 

potenciar-la i tenir-  

 

-54 a 



 

Els menors de 35 

 el 12,22%. 

principalment de dones. 

amb un 61,20% respecte al 38,70% 

 

 

, 

 que a Facebook hi hagi a, Tribuna 

Maresme no en fa cobertura, en els motius

 

A Instagram els seguidors provenen principalment de pobles del Maresme. En 

 

les 

 

  



13. Objectius  

itat al 

voltant de la marca i arribar a tanta gent com sigui possible.  

, pels quals haurem de tenir en compte les 

specific, mesurable, 

attanaiable, realistic i time-bound. 

-los.  

En un primer lloc, cal potenciar el nombre de conversions a la web. Com hem vist 

anteriorment, el percentatge de conversions mensuals del mes de febrer respecte a 

-la i acostar-

any. 

 xarxa 

on

falta potenciar-la per fer-

, caldria millorar engagement  de 

 

a de marcar un objectiu d

Instagram, es traspassa a Facebook i Twitter. A aquestes dues xarxes, sobretot a 

  

.800 seguidors a Facebook i als 

3.200 seguidors a Twitter en  

r- , 

 



actualment en tenim una mitjana de 15 

Pel que 

 

-

a la gent.  

14.  

 que es treballi amb una 

ons programades, un seguiment 

diari es fa essencial per no desconnectar- -

control.  

t, han seguit la majoria de 

mitjans consisteix a fer coincidir els posts amb les hores de descans de la feina, 

al oincideix amb els 

 

Pel que fa al cap de setmana, quan generalment hi ha menys activitat, seria 

interessant podrien 

destacar algunes propostes de diverses activitats a les poblacions del Maresme, la 

qual cosa seria una manera de mantenir-

la comarca que hi h

manera hi hauria moviment a les xarxes i no faria falta elaborar contingut nou.  



en el moment de treure  causa que 

, seria 

repetir contingut, fer-

interessant seria poder comptar amb entrades a la web mentre es prepara la 

  

 que seria contingut 

passaria amb 

 per les xarxes, que anirien acompanyats de la marca a la pantalla en 

tot moment.  

 i, veient les 

obrir-

otenciar 

les imatges. Per tal que les publicacions no passin desapercebudes, un punt clau 

seria acompanyar-les de fotografies

Instagram ja re Precisament en aquestes dues xarxes socials, 

atractius 

de Facebook i la de Twitter. El 

quin tipus de contingut es publica a , a 

partir de les comparticions,  creats a la xarxa social en 

en massa ocasions, 

 

tr

utilitzar, sempre que hashtags relacionats. Aquests 



servirien com a finestra per captar usuaris que visitin aquella etiqueta. Cal afegir que 

-

ordenar el contingut i permetre als usuaris poder consultar totes les publicacions del 

acionades entre elles. 

Fins 

ara la timeline de Twitter ha estat 

Maresme. Per tal de dotar-

de repiular publicacions de la com

 Al mateix temps, per repetir el contingut, 

un suggeriment seria fer retuits de publicacions antigues del mateix Amb 

na xarxa social en constant 

 

a redirigir Requereix 

treballat amb Later, una eina que posava facilitats

  

clickbait  de les 

 que les xarxes socials brinden.  



15. Conclusions 

Fer-

que . 

en aquest treball, resulta una complicada de d

 

negoci basat en la publicitat, 

el Tot Sant 

mantenen el format paper en les seves edicions setmanals.  

de voluntat si  

, pel fet que assenta les bases de la 

 

arrere dels perfils de les plataformes digitals hi ha, normalment, 

. 

el carrega un sol redacto  que la combina 

entre les publicacions a les xarxes socials  



mateix en  

els entrevistats

A la plataforma de Meta, 

-

 

No obstant, les xarxes socials no determinen el contingut dels mitjans analitzats. La 

 Internet

l

de treballar i els entrevistats valoren molt positivament la facilitat de contactar amb 

 

que tenen a Internet i no decideixen el co

a Tribuna Maresme tampoc han sigut una prioritat fins al moment, malgrat ser 

 

de manera que coincideix amb entrevistats, i 

Instagram la  

concretament del Maresme. Tot i ser a Internet, veiem com Tribuna Maresme 

continua tenint una cobertura local. 

a dels 

seguidors. Amb aquestes fites  digital implica aportar novetats a Internet. 

 entrevistes. 



seria necessari -les coincidir amb 

 

 Maresme 

periodicitat mensual, fet que provoca que els articles caduquin a la meitat de mes i 

continguts, tant canviar el text

plataformes

de Facebook i Twitter.  

l qual Tribuna Maresme es 

 seria convenient potenciar els articles 

 

conversions  xarxes 

, que no era superior als dos minuts.  

molt a millorar

xarxes socials de Tribuna Maresme i fer-  

concebre les xarxes en els mitjans analitzats. Aquesta  per molts factors, 

En aquest sentit, les entrevistes h

-la.  

El treball ha servit per veure que hi ha molt a millorar, i sempre es pot gestionar 



per no sobrepassar- -
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