ESCOLTA ACTIVA
Anàlisi de tendències a Twitter
Tuits escrutats
Idiomes
Rànquings
Influencers
Mapes de tuits sobre la marca
Tuits destacats per illa

Setembre 2017

Índex
Tuits escrutats
Idiomes
Rànquings

......................... 3
......................... 4
......................... 5

Mallorca

............................... 5

Menorca

............................... 8

Ibiza

............................... 11

Formentera

............................... 14

Influencers

......................... 18

Mallorca

............................... 18

Menorca

............................... 19

Ibiza

............................... 20

Formentera

............................... 21

Mapes de tuits sobre la marca
Tuits destacats per illa
Metodologia

......................... 23
......................... 26
......................... 28

ESCOLTA ACTIVA
Setembre 2017

Tuits escrutats (tuits+retuits) i variació interanual - Setembre 2017
Al mes de setembre de 2017, el nombre de tuits associats a les marques turístiques de
les Illes Balears va enregistrar davallades notables a Ibiza (gairebé un 30%) i Formentera
(17%) sempre comparant amb el mateix mes de l'any anterior. La marca Ibiza ha anotat
disminucions respecte 2016 en gairebé tots els mesos de 2017, tot i que diàriament és la
marca més tuitejada (només Mallorca la supera en un dia del mes). Mallorca i Menorca
s'apunten aquest mes pujades entre el 4 i el 6% després dels dígits negatius de l'agost.

Mallorca 165.155 tuits
Menorca 39.757 tuits

Ibiza 318.474 tuits
Formentera 19.505 tuits

Marca

Número de tuits

Variació interanual

Mallorca

165.155 tuits

4.31 %

Menorca

39.757 tuits

5.93 %

Ibiza

318.474 tuits

-29.67 %

Formentera

19.505 tuits

-17.44 %
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Idiomes
L'anglès (38% sobre el total) i el castellà (35%), són els dos més utilitzats a l'hora de
tuitejar sobre les marques a Twitter tot i que continuen perdent quota. Analitzant per
illes, l'idioma del Regne Unit és el més relacionat amb Ibiza, on suposa el 50% del total
de tuits relacionats. A la resta el castellà és majoritari suposant més de la meitat dels
tuits. A Ibiza un 25% de mencions són en altres idiomes (superant el castellà) i
Formentera arriba al 10%. A Menorca, l'anglès suposa una quarta part del total.

Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Total

%Total

Castellà

90.330

21.021

64.798

13.143

189.292

34.87 %

Català

17.795

5.486

3.172

1.237

27.690

5.1 %

Anglès

36.376

10.100

158.462

2.978

207.916

38.3 %

Alemany

10.047

304

5.018

129

15.498

2.85 %

Altres

10.607

2.846

87.024

2.018

102.495

18.88 %

Total

165.155

39.757

318.474

19.505

542.891

100.0 %
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Rànquings Patrimoni

de Mallorca

La Seu
Castell de Bellver
Raixa
Es Baluard
Reial
Cartoixa
Valldemossa

de

La Seu acapara molta atenció aquest mes, suma 35 RT amb el tuit de @TurismeBalears
dedicat a informar sobre el rosetó. @SitiosdeEspana n'aporta 24 amb la seva foto des del
Parc de la Mar. I el bloc @escapadasviajes en suma 11 amb el seu planning de viatge a
Mallorca. Del Castell de Bellver també sobresurt un tuit que ressalta la seva planta circular
(@SitiosdeEspana, 17 RT) amb més de 50 likes.

Rànquings Platges

de Mallorca

Caló des Moro
Es Trenc
Sa Calobra
Platja de Muro
Cala Agulla

Els comptes de @spain i @UnMundoHermos0 s'han posat d'acord en encalçar Es Caló
des Moro com a la platja més viral del mes. Cadascuna ho fa amb un punt de vista
diferent, el primer destacant les casetes de la vorera sense perdre de vista les seves aigües,
mentre la segona és una foto panoràmica vist des de dalt (54 i 35 RT respectivament).
També podem destacar el collage del polonès @wojkob amb quatre fotos de Sa Calobra
des de diferents punts de vista, que anota 20 RT.
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Rànquings Naturalesa

de Mallorca

Cap de Formentor
Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Coves del Drach
Parc Natural de Mondragó

El tuit destacat d'aquesta categoria el capitalitza el Parc Natural de Mondragó, i el
publica el compte oficial de Turespaña (@spain). Es destaca, lateralment, la zona d'arena
i mar envoltada per la vegetació de la zona, comptabilitzant 37 RT i superant els 100 likes.
El comte @Spain_in_CH (Turespaña a Suïssa) també publica el tuit però no aconsegueix
els mateixos resultats (8 RT).

Rànquings Esports

de Mallorca

Ciclisme
Golf
Submarinisme
Senderisme
Running

L'esport amb el tuit més destacat del mes (10 RT o més) ha sigut el submarinisme.
@rosataberner acostuma a generar contingut d'aquest esport i aquest mes aconsegueix 11
RT i més de 50 likes amb una foto d'un banc de sardines a El Toro.
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Rànquings Topònims

de Mallorca

Palma
Alcúdia
Pollença
Sóller
Magaluf

Palma compta amb tres tuits destacats, centrats especialment en el seu patrimoni. El
blocaire @javier_hdez publica un collage on inclou la Seu, o els correfocs acompanyant un
reportatge sobre Mallorca a l'hivern. @AFrenchForTrump es centra en la façana de la Seu
mentre l'agrupació @_Itinerem posa el seu objectiu en els patis. L'altra topònim que
despunta és Sóller, gràcies al tuit de @spain i la seva foto del tren que comunica palma
amb el poble i mencionant el bell paisatge que recorr (anota 45 RT i més de 125 likes).

Rànquings Esdeveniments

de Mallorca

Mallorca in Winter
Legends Cup

El #MallorcainWinter (esdeveniments per descobrir l'illa a l'hivern) obté ressò a Twitter
gràcies als diversos tuits de presentació del bloc @travel_rocks que n'és part activa. L'altre
esdeveniment destacat, la Legends Cup, s'apunta un tuit destacat, publicat per
@ATPChampions on el tenista Carles Moyá parla sobre la celebració de (torneig de
ex-tenistes professionals) a Mallorca el pròxim octubre.
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Rànquings Patrimoni

de Menorca

Far de Favàritx
Naveta des Tudons
Catedral de Menorca
Museu de Menorca
Far de Cavalleria

El far de Favàritx és el gran protagonista en aquesta secció, amb una vistosa foto de
@MagicalEurope que registra 46 RT i més de 100 likes. També ha tingut molt de
protagonisme un cap de fibló registrat des de la zona del far però que no el mostra. Per
altra banda, la Naveta dels Tudons s'apunta 15 RT d'un collage de fotografies de l'illa
publicat per la blocaire @IsabellaMNoble.

Rànquings Platges

de Menorca

Platja de Macarella
Cala Galdana
Arenal d'es Castell
Platja de Macarelleta
Cala en Porter

Els tuits destacats d'aquest mes que mencionen ses platges no tenen textos ni fotografies
amb turístiques, si no de caire meteorològic. Especialment, es fa menció del cap de fibló a
prop d'Es Grau.
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Rànquings Naturalesa

de Menorca

Camí de Cavalls
S'albufera des Grau

Els dos elements del rànquing compten aquest mes amb tuits destacats. El Camí de
Cavalls despunta gràcies a la promoció que fa @MaiteSalord, Vicepresidenta del Consell
Insular de Menorca de la web temàtica. Per la seva banda, de S'Albufera des Grau ens
quedem amb el cap de fibló que va retratar des d'allà @PonsBiel.

Rànquings Esports

de Menorca

Navegació a vela
Submarinisme
Golf
Triatló
Kayak

La navegació a vela és l'esport que anota el tuit destacat del mes amb els 11 RT acumulats
per @JohnTheCrowd, que publica la classificació final de la Menorca 52 SUPER SERIES
Sailing Week. La resta de d'esports no compten amb tuits virals aquest setembre.
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Rànquings Topònims

de Menorca

Maó
Ciutadella
Sant Lluís
Alaior
Fornells

Maó compta amb varis tuits destacats, fent referència gairebé tots a les festes de Gràcia.
Despunta el de @TurismeBalears, on les compara amb altres festes populars, amb 35 RT.
També aquest compte s'apunta el tuit destacat de Ciutadella, amb una foto del pont
natural Pont d'en Gil que de fet, es publicà dos cops, i els dos fou viral. Per la seva banda,
l'escriptora @MrsAmandaProwse també sobresurt per les seves fotos dels carrers de la
ciutat, on s'ambientarà la seva nova novel•la.

Rànquings Esdeveniments

de Menorca

Festes de Gràcia
Better in Winter
Ecoruta de Vehícles Elèctrics
Trobada de biblioteques
virtuals en ciències de la
salut
Festes de Sant Martí

La Trobada de biblioteques virtuals en ciències de la salut s'apunta el tuit destacat del
mes amb les seves conclusions. Però és @TurismoMenorca, amb diversos tuits, el compte
que genera viralitats, dos, amb fotografies de la mar, sobre la campanya d'esdeveniments
per desestacionalitzar el turisme #betterinwinter i un sobre (L'inici) de les Festes de Gràcia
a Maó amb els cavalls com a grans protagonistes.
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Rànquings Patrimoni

de Ibiza

Dalt Vila
Castell d'Eivissa
Ses Paisses de Cala d'Hort
Sa Punta des Molí
Necròpolis Puig des Molins

No es troben aquest mes publicacions destacades (tuits amb 10 RT o més) que mencionin
el patrimoni de l'illa d'Eivissa.

Rànquings Platges

de Ibiza

Platja d'en Bossa
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Salada
Cala Llonga
Cala Tarida

Cala Conta s'anota el tuit més viral del mes (105 RT) gràcies al RT de @RichFMXibiza
amb un posat a la platja orientat a la mar (el tuit original no tenia RT's). El compte
d'agenda i continguts @ibiza5sentidos ajuda a situar-la la segona amb un tuit de
fotografia panoràmica acompanyada de reportatge. @World ha publicat el tuit més
mediàtic de Cala Salada, amb una presa aèria de les seves aigües, apuntant-se 46 RT i més
de 200 likes. La platja d'en Bossa ha sigut la més anomenada però no ha generat tuits
amb 10 RT o més.
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Rànquings Naturalesa

de Ibiza

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines
Es Vedranell

Alguns del comptes que habitualment generen més contingut viral, com @RichFMXibiza,
@RichTVXTrends i @spain s'han posat d'acord i han publicat fotografies aèries
espectaculars d'Es Vedrà (des d'un avió i també posta i sortida del Sol). com a resultat
més de 250 RT entre les tres. A tot això hi podem afegir quatre publicacions més amb més
de 10 RT.

Rànquings Esports

de Ibiza

Fitness
Running
Surf
Ciclisme
Submarinisme

No es troben aquest mes publicacions destacades (tuits amb 10 RT o més) que relacionin
la pràctica de l'esport amb la marca Ibiza.
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Rànquings Topònims

de Ibiza

Sant Antoni de Portmany
Santa Eulària des Riu
Jesús
Es Canar
Sant Josep de Sa Talaia

No es troben aquest mes publicacions destacades (tuits amb 10 RT o més) que mencionin
els topònims de l'illa d'Eivissa.

Rànquings Esdeveniments

de Ibiza

Garden of Madness
Paris by Night
Circoloco
Nervo Nation
Pachá

L'activitat a les sales de festes i discoteques copa tot el rànquing i les seves festes s'anoten
els tuits més virals del mes. Certament són cridaners els 431 RT de @tomorrowland amb
la festa Garden of Madness. Per la seva banda, el dj @TaaoKross arriba als 122 RT amb la
promoció de la festa Paris by night. A aquesta xifra se li pot sumar els dos RT que fa
@RichFMXibiza de la mateixa foto que anoten més de 100 RT cadascun. En qualsevol cas,
tots els components del rànquing aconsegueixen contingut viral en consonància amb la
posició que ocupen.
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Rànquings Patrimoni

de Formentera

Far de La Mola
Molí Vell de La Mola

El gran actiu del patrimoni de Formentera a Twitter aquest mes és el Far de la Mola,
gràcies al tuit de @lonelyplanet. Aquest compte turístic acumula sis milions de seguidors, i
dedica un tuit a un dels dos emblemàtics fars de l'illa. Concretament, és un collage de tres
fotografies on és veu un primer pla, la vista del mar i un bar on gaudir de les vistes. A final
de mes acumulà 17 RT i 70 likes.

Rànquings Platges

de Formentera

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Cala Saona
Es Pujols
Caló des Mort

La platja que compta amb el tuit més destacat és Ses Illetes, publicat per @BMarianaya.
És una fotografia dominada completament per la mar i va sumar 9 RT i 40 likes. S'Estany
des Peix, tot i no entrar al rànquing de les mes nomenades, és l'altra platja que s'anota un
tuit notable, en aquest cas una panoràmica posta de sol tuitejada per @TurismeBalears
(25 likes i 6 RT). La resta de platges no compten amb tuits virals aquest setembre.
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Rànquings Naturalesa

de Formentera

Praderies de Posidònia
Es Vedrà

Les Praderies de Posidònia continuen com el gran reclam natural de Formentera i a
Twitter. D'aquest mes ens quedem amb el tuit del bióleg @RJLilley i la seva fotografia
submarina acompanyant un reportatge. 26 RT i gairebé 50 likes són els seus registres, que
el converteixen en un dels tuits més virals del mes per la marca.

Rànquings Esports

de Formentera

Submarinisme
Running
Surf
Navegació a vela
Ciclisme

El presentador de televisió @_JesusVazquez_ és qui ha publicat el tuit més viral en aquesta
categoria, però la fotografia entra més dins el selfie que en ressaltar algun lloc concret de
l'illa, tot i que menciona la pràctica de l'esport al tuit. Així, aquesta publicació anota 26
RT i més de 700 likes.
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Rànquings Topònims

de Formentera

Es Pujols
Illa Espalmador
La Savina
El Pilar de la Mola
Sant Francesc Xavier

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.

Rànquings Esdeveniments

de Formentera

Copa del Rei de Futbol
Better in Winter
ballpages

Tot i que queda per veure l'impacte turístic que tendrà, el club de futbol SD Formentera
rebrà la visita d'aficionats de Bilbao, ja que s'enfrontarà pròximament a l'AC Bilbao.
Aquesta noticia ha reactivat la Copa del Rey entre els esdeveniments més tuitejats
relacionats amb la marca. La resta d'aquests no aconsegueixen generar tuits virals amb 10
RT o més.
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Freqüència de rankings (Tuits + Retuits)
Setembre 2017
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

La Seu
Castell de Bellver
Raixa
Es Baluard
Reial Cartoixa de Valldemossa

489
75
53
37
31

Far de Favàritx
Naveta des Tudons
Catedral de Menorca
Museu de Menorca
Far de Cavalleria

177
19
10
8
8

Dalt Vila
Castell d'Eivissa
Ses Paisses de Cala d'Hort
Sa Punta des Molí
Necròpolis Puig des Molins

109
9
7
5
5

Far de La Mola
Molí Vell de La Mola

26
3

Caló des Moro
Es Trenc
Sa Calobra
Platja de Muro
Cala Agulla

177
128
104
104
93

Platja de Macarella
Cala Galdana
Arenal d'es Castell
Platja de Macarelleta
Cala en Porter

72
64
60
45
43

Platja d'en Bossa
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Salada
Cala Llonga
Cala Tarida

410
357
168
126
121

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Cala Saona
Es Pujols
Caló des Mort

119
77
55
31
20

Cap de Formentor
Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Coves del Drach
Parc Natural de Mondragó

216
94
90
76
74

Camí de Cavalls
S'albufera des Grau

136
19

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines
Es Vedranell

917
42
2

Praderies de Posidònia
Es Vedrà

68
2

Ciclisme
Golf
Submarinisme
Senderisme
Running

513
218
162
89
87

Navegació a vela
Submarinisme
Golf
Triatló
Kayak

89
68
45
28
21

Fitness
Running
Surf
Ciclisme
Submarinisme

340
144
98
67
41

Submarinisme
Running
Surf
Navegació a vela
Ciclisme

74
25
19
14
4

Palma
Alcúdia
Pollença
Sóller
Magaluf

25.327
899
830
611
608

Maó
Ciutadella
Sant Lluís
Alaior
Fornells

1.864
667
180
169
139

Sant Antoni de Portmany
Santa Eulària des Riu
Jesús
Es Canar
Sant Josep de Sa Talaia

295
173
138
90
73

Es Pujols
Illa Espalmador
La Savina
El Pilar de la Mola
Sant Francesc Xavier

31
8
6
2
2

Mallorca in Winter
Legends Cup

42
17

Garden of Madness
Paris by Night
Circoloco
Nervo Nation
Pachá

517
484
450
139
113

Copa del Rei de Futbol
Better in Winter
ballpages

563
25
3

Festes de Gràcia
130
Better in Winter
115
Ecoruta de Vehícles Elèctrics
84
Trobada de biblioteques virtuals en ciències de la salut
49
Festes de Sant Martí
22
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Mallorca: Influencers 2016/2017
En un mes dominat per comptes relacionats amb temes polítics o reivindicatius, el
turístic @TravelVSCO és manté entre els més retuitejats (cinquè, el mes passat sisè), Així
mateix, l'escriptora @EvaFarohi s'ha convertit en una habitual de la llista amb els seus
llibres relacionats amb l'illa. El compte de fotografies de viatges @Hippie_Travel
s'estrena entre els primers.

Menorca: Influencers 2016/2017
Si habitualment els comptes dedicats a la política o a la meteorologia ja dominen
aquesta classificació, aquest mes és especialment significatiu. Tot i això, un sol tuit ha
servit el compte de fotografies de viatges @TravelTexts per situar-se entre els deu
primers. @TurismeBalears ha obtingut rèdit d'haver convertit quatre de les seves
publicacions en virals.
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Ibiza: Influencers 2016/2017
Dominen els comptes d'oci i, especialment els que segueixen l'activitat dels clubs
nocturns (@RichFMXIbiza, @RichTVXTrends). Sol ser habitual que despuntin els DJ's
que tenen alguna actuació en aquell mes o són residents (@RealBlackCoffee,
@TaaoKroos, @arminvanbuuren). @letsexplore i @TravelVSCO ocupen la quota de
comptes de fotografies de viatges.

Formentera: Influencers 2016/2017
Entre tot un seguit dedicats al futbol, aconsegueix el seu espai @visitformentera (amb
resultats similars al setembre de 2016) tot i no aconseguir una alta viralitat en els seus
tuits. @EstrellaDammES també obté plaça amb un únic tuit/fotografia del Cap de
Barbaria. I la blocaire @AidaDomenech continua entre els més influents amb les seves
fotos a l'illa.

19

TAULA RESUM
Retuits per influencer
Setembre 2017
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

RafaelNadal
EvaFarohi
RCD_Mallorca
rosadiezglez
zaforteza_diego

2.244
1.197
719
356
259

rosadiezglez
AidaDomenech
lluis_llach
JohnTheCrowd
52SUPERSERIES

309
152
151
108
94

RichFMXibiza
RealBlackCoffee
AtticusIndepand
arminvanbuuren
TaaoKross

7.015
1.554
1.455
1.253
743

AidaDomenech
sdformentera
AthleticClub
RuthLorenzo1
UDLogrones

256
223
217
154
111

escudellat
mfullanaa
YisucristoxDD
GobernoAlem
Silvia_Mallorca

2.741
1.324
1.018
348
308

lunagaIla
LaiaObrador
Marta_Garcia
ecampsabegao
mcyava

912
187
109
107
81

Toooto_13
Adriian_rd1
PhilMphela
AdamL_Daily
RaveFootage

7.005
3.558
843
773
539

DolcaCatalunya
InLibertatem
xicumayans
wannartcom
realfrance_fr

289
156
135
103
63

dbalears
jlianodesmarque
PabloMM
diariomallorca
margasoli

979
633
609
582
540

okdiario
DiariJornada
menorcaaldia
CarmeCRS
IB3noticies

436
276
123
121
115

0
0
0
0
0

tjcope
RafaelEscrig
smorenolaya
Formentera_Avui
Diario_de_ibiza

165
75
71
58
58

TravelVSCO
Hippie_Travel
MancTraveller
spain
TravelTexts

1.838
664
562
363
317

JoshNapperTV
TravelTexts
TurismoMenorca
TurismeBalears
TravelVSCO

463
390
380
155
107

RichTVXTrends
ushuaiaibiza
Ietsexplore
TravelVSCO
IbizaClubNews

2.910
2.486
1.653
1.276
604

visitformentera
EstrellaDammEs
spain
TurismeBalears
SpiaggeDaSogno

106
83
65
61
57

VictorGonz54
guardiacivil
MiguelUrban
MateuXuri
davidmartinezg

2.824
2.687
1.806
907
516

AlbertPonsBagur
Albert_Rivera
MaiteSalord
wagensberg
GirautaOficial

1.085
760
506
415
345

CBescansa

787
0
0
0
0

Albert_Rivera
Juangayasalom
BMarianaya
PahAlmoradi
TorreviejaPAH

1.227
210
188
130
73

Mapes de tuits sobre la marca
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Tuits destacats de Mallorca
https://goo.gl/jSfVT3
https://goo.gl/pwmbwY
https://goo.gl/pXaHR8
https://goo.gl/ocYQ6c
https://goo.gl/NePAF3

Tuits destacats de Menorca
https://goo.gl/J3sT27
https://goo.gl/v9Wkx6
https://goo.gl/THPsD5
https://goo.gl/1ngKQm
https://goo.gl/fJ3RB6
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Tuits destacats de Ibiza
https://goo.gl/Zk7uR8
https://goo.gl/Lq2LZ5
https://goo.gl/gc85o6
https://goo.gl/h8njng
https://goo.gl/4LHMw2

Tuits destacats de Formentera
https://goo.gl/XR8h2n
https://goo.gl/m9XA8w
https://goo.gl/ZkWnvp
https://goo.gl/4FzkLE
https://goo.gl/zm7Lze
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Notes sobre la metodologia aplicada
Abast temporal de l'informe
Aquest informe comprèn un període d'1 mes, de l'1 al 31 d'agost de 2016. Dins
aquest rang de dates, la recollida de dades és diària.

Termes monitorats (destinacions turístiques)
Tots els indicadors s'extreuen d'un conjunt de tuits dels quals el text conté un terme
concret. Es realitza el seguiment de paraules que previsiblement apareixen en els tuits
que fan referència a les Illes Balears com a destinació turística, aquestes paraules són;
Mallorca, Majorca, Menorca, Minorca, Ibiza, Eivissa i Formentera. Per a l'anàlisi de
cada destinació turística es considera que els tuits, per exemple els referents a
Mallorca, són la suma dels obtinguts amb els termes Majorca i Mallorca.

Mapes
Es representen damunt mapes els tuits geolocalitzats. Aquests són només una part
del total de tuits escrutats, ja que els usuaris de Twitter han d'habilitar la
geolocalització perquè aquesta informació estigui disponible.

Blacklist
Perquè l'anàlisi es centri, en la mesura del possible, en les marques turístiques, es
descarten els tuits escrutats per a cada marca que contenen la paraula clau
determinada a la blacklist. P. ex. en els tuits escrutats de la marca Eivissa, es troben
tant els que parlen de la marca turística com els que parlen del model de cotxe Seat
Ibiza. Per evitar aquest fet, que pot conduir a un increment desvirtuat dels indicadors
de la marca, s'han establert una sèrie de termes que han estat utilitzats per
determinar que tuits excloure. La següent taula mostra els termes que han estat
emprats com a criteri d'exclusió:
Marca

Termes de blacklist

Mallorca

"rcd", "el mallorca", "elmallorca", "real mallorca", "realmallorca"

Menorca

"thetruth", "lowell", "iglesianicristo", "abscbn", "incthreat", "manalo", "lowel",
"tvpatrol", "iglesia ni cristo", "inc minister"

Eivissa

"seat ibiza"

Formentera
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Indicadors emprats
Tuits escrutats (tuits + retuits)
És un dels indicadors emprats per extreure conclusions. Fa referència a la suma de
tuits i retuits que s'han generat en un dia per a una destinació turística. P. ex. si l'1
de gener va haver-hi 100 tuits i 100 retuits amb la paraula Mallorca, a més de, 100
tuits i 100 retuits amb la paraula Majorca, l'indicador prendrà el valor de 400 per a
aquest dia i per aquesta destinació turística. Sumar tuits i retuits en el mateix
indicador i per a la mateixa destinació té sentit des del moment que se cerca mesurar
el número de vegades que es menciona explícitament una destinació a Twitter.

Termes seleccionats per activitat. Rànquings.
L'altre indicador és el número d'aparicions d'un terme preseleccionat al conjunt de
tuits escrutats en un dia i en referència a una destinació. La selecció de termes es fa
manualment, ja que només ens interessen els que tenen significat dins el context del
turisme i que demostren ser d'interès pel seu alt nombre d'aparicions. Agafem els
cinc més freqüents dins les sis categories que descrivim a continuació:

Patrimoni
Elements del patrimoni històric o cultural d'una destinació. Monuments,
edificis o zones delimitades amb ubicació geogràfica ben delimitada.

Naturalesa
Elements del patrimoni natural d'una destinació. Parcs, camins o àrees
d'interès natural, espècies animals o vegetals i fenòmens singulars de la
naturalesa.

Esdeveniments
Festivitats, esdeveniments musicals, culturals, científics, etc. Esdeveniments
ben delimitats en el temps que es repeteixen amb certa periodicitat.

Platges
Les platges i cales de les Illes Balears.

Activitats esportives
Esports d'aigua, roda, raqueta, etc. Qualsevol activitat esportiva que pugui
resultar atractiu practicar a les Balears durant un període vacacional. Hem
descartat els relacionats amb futbol dins aquesta categoria, ja que el gran
volum de tuits que el mencionen seran en general referències a la lliga
professional, Champions League, mundial, etc., no a l'activitat dels turistes
en destí.

Topònims/zones
Noms oficials dels municipis i dels nuclis poblacionals de cada
destinació/marca. S'ha de tenir en compte que les mencions a Eivissa poden
ser referències tant a l'illa com a la seva capital.
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