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Tuits escrutats (tuits+retuits) i variació interanual - Gener 2018
Al mes de gener de 2018 es va enregistrar un descens en el nombre de tuits associats a
les marques turístiques de les Illes Balears comparant amb l'activitat respecte del mateix
mes de l'any passat: baixades entorn del 10% a Mallorca (-10,5%) i Eivissa (10,4%) i del
doble a Menorca (-22,1%). Aquest darrer cas a causa segurament del menor volum en el
nombre absolut de tuits. Possiblement pel mateix motiu que Menorca però amb signe
invers, Formentera creix a més del doble (102,3%); sempre comparant amb el mateix
mes de l'any anterior.

Mallorca 136.923 tuits
Menorca 26.119 tuits

Ibiza 176.997 tuits
Formentera 18.983 tuits

Marca

Número de tuits

Variació interanual

Mallorca

136.923 tuits

-10.52 %

Menorca

26.119 tuits

-22.07 %

Ibiza

176.997 tuits

-10.42 %

Formentera

18.983 tuits

102.25 %
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Idiomes
El castellà (representa al voltant del 45% del total de tuits) és el més utilitzat a l'hora de
tuitejar sobre les marques, seguit pel 35,5% de quota de l'anglès. Analitzant per illes,
l'idioma del Regne Unit és el més relacionat amb Ibiza, on suposa el 53,4% del total de
tuits relacionats. A la resta el castellà és molt majoritari suposant el 75% a Formentera i
el 58,4% a Mallorca. L'alemany és poc representatiu, en part perquè segons l'estudi de
ARD/ZDF Onlinestudie d'octubre de 2016,representa només el 5% de les xarxes socials
del pais.
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Total

%Total

Castellà

79.983

16.854

49.682

14.277

160.796

44.79 %

Català

15.173

3.807

3.931

1.090

24.001

6.69 %

Anglès

26.541

3.411

95.153

2.164

127.269

35.45 %

Alemany

8.037

148

2.526

151

10.862

3.03 %

Altres

7.189

1.899

25.705

1.301

36.094

10.05 %

Total

136.923

26.119

176.997

18.983

359.022

100.0 %
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Rànquings Patrimoni

de Mallorca

Ensaïmada
La Seu
Castell de Bellver
Sobrassada
Museu de Mallorca

Encapçalen el contingut viral de patrimoni de Mallorca durant aquest mes de gener la Seu
amb un tuit molt destacat de @archpics, compte relacionat amb l'arquitectura, que
aconsegueix 193 RT i un altre escrit en anglès de @Spain que s'anota 51RT. Entre d'altres,
un altre tuit de la tradicional @SitiosdeEspana amb 42 RT situa al Castell de Bellver en
segona posició.

Rànquings Platges

de Mallorca

Es Trenc
Caló des Moro
Sa Calobra

Aquest mes, com no pot ésser d'alta forma, les referències a les platges de Mallorca són
molt variades. En valor absolut destaca el tuit de @AndreaOmdo publicat a final de mes
amb una imatge d'Es Trenc que arriba als 582 RT. Altres referències són els 151 RT del
tuit de @EstrellaDammEs amb es Caló des Moro com a protagonista.

05

ESCOLTA ACTIVA
Gener 2018

Rànquings Naturalesa

de Mallorca

Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Cap de Formentor
Ses Fonts Ufanes
Arxipèlag de Cabrera

El tuit més viral és una imatge del cap de Formentor de @EnjoyNature. El segueix un tuit
de @territoriocat sobre l'hotel d'insectes instal·lat a s'Albufera amb 50 RT. S'Albufera
continua amb el seu protagonisme aquest mes per, entre d'altres, un tuit de
@GOBMallorca celebrant el seu aniversari.

Rànquings Esports

de Mallorca

Ciclisme
Golf
Triatló

La Challenge Mallorca i el ciclisme copen els tuits més virals relacionats amb la pràctica
dels esports a l'illa. Destaca el tuit del ciclista professional @BaukeMollema celebrant el
seu temps entrenant a la Serra de Tramuntana amb 38 RT. Al llarg del mes trobam tuits
de golf i triatló.
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Rànquings Topònims

de Mallorca

Valldemossa

En aquesta nova ocasió, un tuit de @Spain destacant el poble de Valldemossa és el que
obté 35RT.

Rànquings Esdeveniments

de Mallorca

Challenge Ciclista Mallorca
Antonio José
Any nou
Festes de Nadal
Better in Winter

L'esdeveniment del mes, mencionat a l'apartat d'esports és la Challenge Mallorca on
comencen els equips ciclistes la temporada. Un tuit de @Movistar_Team té 18 RT i la
posada a la venda de les entrades del proper concert de Antonio José a l'illa.
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Rànquings Patrimoni

de Menorca

Far de Favàritx
Far de Cavalleria

Aquest mes un far torna a encapçalar el llistat. Com no podia ésser d'altre, Favàritx és
l'elegit. El tuit de @MagicalEurope aconsegueix 61RT. El segueix amb 12 RT un altre far, el
de Cavalleria.

Rànquings Platges

de Menorca

Cala Morell
Cala en Porter
Cala Pilar
Platja de Binigaus
Platja de Macarella

Les cales de Menorca no perden interès en aquest mes de gener. Amb 15 RT un dia i 12 RT
un altre, un tuit de @TurismoMenorca de les platges de la costa nord de l'illa. A Cala
Morell, @BepGomila va fer un time lapse de la super lluna que va ésser viral amb també
dos tuits: un de 14 RT i un de 12 RT.
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Rànquings Naturalesa

de Menorca

Camí de Cavalls

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. L'habitual camí de
cavalls aquest mes es queda amb un tuit de @esRadio971 amb 6 RT.

Rànquings Esports

de Menorca

Submarinisme

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. El més destacat un
tuit sobre un vídeo de promoció del submarinisme de @menorcaaldia amb 7 RT.
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Rànquings Topònims

de Menorca

Maó
Ciutadella
Alaior
Cala Morell
Sant Lluís

El topònim més destacat del mes és Maó per una efemèride històrica: la rendició de la
guarnició anglesa al 1780. Els comptes que amb més viralitat ho conmemoren, per ordre,
són @EjercitoTierra, @Armada_esp i @TerciosESP entre d'altres. El primer amb 639 RT i
el darrer amb 153 RT. El segueix una fotografia de la posta de sol a Ciutadella pel compte
@Spain amb 34 RT.

Rànquings Esdeveniments

de Menorca

Better in Winter
Fitur
Any nou

Aquesta categoria no registra cap esdeveniment amb un tuit amb un mínim de 10 RT. Hi
ha els relacionats amb el programa #betterinwinter que celebren els primers dies de l'any,
diversos tuits relacionats amb les celebracions tradicionals i la promoció turística que es
va fer a FITUR.
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Rànquings Patrimoni

de Ibiza

Dalt Vila
Flaó
Greixonera

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. Els tres primers que
trobam estan relacionats amb la gastronomia.

Rànquings Platges

de Ibiza

Cala Salada
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Talamanca
Cala Vedella
Cala Tarida

Aquest mes també hi ha referències a les platges d'Eivissa. Destaca especialment la
viralitat de dos tuits mencionant Cala Salada amb una mateixa foto de gran viralitat de
@I_love_nature i @BeautyNature (85 i 45 RT respectivament). La segueixen Talamanca
amb un tuit amb 28 RT de @alovelynature i no pot faltar entre les fotografies amb més
viralitat una de @SpiaggeDaSogno, en aquesta ocasió Cala Comte.
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Rànquings Naturalesa

de Ibiza

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines

En aquesta categoria destaca la viralitat d'un tuit d'un fotògraf afeccionat que ha
aconseguit fotografiar Eivissa des de Catalunya en la que es pot distingir es Vedrà. Té
23RT i el publica @finestresdaire. Li segueix una altra fotografia d'es Vedrà que publica en
aquesta ocasió @El_Neyra i té 19 RT.

Rànquings Esports

de Ibiza

Senderisme
Submarinisme

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. Només comentar que
l'ajuntament de Sant Josep promociona el trekking amb un tuit amb 8 RT.
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Rànquings Topònims

de Ibiza

Eivissa

@Spain s'apunta 36RT recordant que al 1999 Eivissa va ésser declarada ciutat patrimoni
de l'humanitat per la UNESCO.

Rànquings Esdeveniments

de Ibiza

Any nou
Fitur
Better in Winter
Festes de Nadal
Festival de Concerts Ibiza
Rocks

@IbizaTravel destaca en un tuit anunciant a la fira de turisme FITUR la celebració de les
jornades gatronòmiques a Eivissa al mes d'abril amb 20RT i la segueix el compte
TurismeBalears convidant a visitar l'esdeveniment d'aquesta fira amb 16 RT.
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Rànquings Platges

de Formentera

Cala Saona
Es Pujols
Caló des Mort
Platja de Migjorn

Tot i el mes ser al mes de gener, aquesta categoria continua essent viral. Destaca el tuit de
@SpiaggeDaSogno amb una imatge de Cala Saona, que aconsegueix 30 RT. El segueix en
rellevància dins aquesta categoria, com és habitual, @Spain amb 20 RT amb una
fotografia de una barca a la platja d'es Pujols.

Rànquings Esports

de Formentera

Submarinisme

Aquesta categoria no registra cap tuit relacionat amb la pràctica dels esports des del punt
de vista turística amb una viralitat mínima de 10 RT. Per altra banda, l'activitat
relacionada amb l'esdeveniment de la participació de l'equip de l'illa a la "Copa del Rey"
de futbol contra l'Alavés ha tengut un tuit amb 241 RT.
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Rànquings Topònims

de Formentera

La Savina
Es Pujols

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

Rànquings Esdeveniments

de Formentera

Copa del Rei de Futbol
Fitur
Better in Winter
Any nou

Aquesta categoria no registra cap tuit viral de contingut turístic amb un mínim de 10 RT
excepte els que es ressenyen a l'apartat d'esports sobre la participació de l'equip SD
FORMENTERA a la "Copa del Rey.
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TAULA RESUM
Freqüència de rankings (Tuits + Retuits)
Gener 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Ensaïmada
La Seu
Castell de Bellver
Sobrassada
Museu de Mallorca

192
182
107
69
42

Far de Favàritx
Far de Cavalleria

72
14

Dalt Vila
Flaó
Greixonera

32
11
9

Es Trenc
Caló des Moro
Sa Calobra

523
413
106

Cala Morell
Cala en Porter
Cala Pilar
Platja de Binigaus
Platja de Macarella

44
33
32
28
27

Cala Salada
Cala Conta i Racó d'en Xic
Cala Talamanca
Cala Vedella
Cala Tarida

179
111
78
71
35

Serra de Tramuntana
S'Albufera de Mallorca
Cap de Formentor
Ses Fonts Ufanes
Arxipèlag de Cabrera

344
265
208
73
37

Camí de Cavalls

36

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines

144
9

Ciclisme
Golf
Triatló

749
96
41

Submarinisme

28

Senderisme
Submarinisme

Valldemossa

594

Maó
Ciutadella
Alaior
Cala Morell
Sant Lluís

2.038
452
57
43
38

Challenge Ciclista Mallorca
Antonio José
Any nou
Festes de Nadal
Better in Winter

578
151
142
135
128

Better in Winter
Fitur
Any nou

164
57
14

Cala Saona
Es Pujols
Caló des Mort
Platja de Migjorn

40
30
16
15

25
20

Submarinisme

6

Eivissa

127.348

La Savina
Es Pujols

35
30

Any nou
Fitur
Better in Winter
Festes de Nadal
Festival de Concerts Ibiza Rocks

516
330
322
221
45

Copa del Rei de Futbol
Fitur
Better in Winter
Any nou

1.219
48
29
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Mallorca: Influencers 2017/2018
A més dels diferents artistes o figures mediàtiques com EvaFarohi, en aquesta ocasió
una fotografia d'@AndreaOmdo destaca amb el seu tuit sobre la platja d'Es Trenc.
Fotògrafs com @alfons_pc i @Marcos_Molina aconsegueixen amb les seves imatges
viralitzar l'illa. Destaca també en aquesta ocasió @archpics, un compte relacionat amb
l'arquitectura que difon la Seu.

Menorca: Influencers 2017/2018
Encara que no siguin els habituals, el fet històric de la rendició de Maó per part dels
anglesos, ha fet aquest mes que els comptes militars com @EjercitoTierra i
@Armada_esp hagin estat els que major viralitat han aportat. De caire turístic destacam
el publicat per @MindBlowing mostrant la transparència de les aigües.
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Ibiza: Influencers 2017/2018
Els comptes d'oci i turisme proposen imatges de racons idílics a l'illa com fa
@PostingNature. D'altres promocionen els seus establiments com poden ésser
@ushuaiaibiza i @avvenice1.

Formentera: Influencers 2017/2018
El més destacat influencer d'àmbit turístic que obté presència és
@SpiaggeDaSogno,amb una foto de la platja de Cala Saona que fa viral. També @Spain
destacant l'illa com a paradís.
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Retuits per influencer
Gener 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

EvaFarohi
FCBarcelona
TeamSky
raphaelnet_com
RCD_Mallorca

3.258
544
441
363
341

BepGomila

122
0
0
0
0

ElectricNP
RealStoneBridge
bpmmalmoeplayi1
BombonRecords
ibizarocks

858
641
584
306
272

sdformentera
Alaves
LaLiga
javirosa84
LaLigaEN

258
203
56
44
39

Juanmi_News
vintage_stats
AlboranTeam
Llibertatcat

661
342
268
240
0

RogerPala
xiscoroig

98
51
0
0
0

alejandrosanmo
NUET
DeanoWeekender
naturelovings

707
588
506
275
0

FutbolModestoEs

228
0
0
0
0

dbalears
VilaWeb
324cat
diariomallorca
el_pais

359
304
301
289
245

IB3noticies
menorcaaldia
el_pais

77
71
60
0
0

periodicibiza
Diario_de_ibiza
soler_toni

349
260
205
0
0

Diario_de_ibiza
periodicibiza
tjcope
carrusel
RADIOIBIZASER

83
82
51
44
43

spain

379
0
0
0
0

TurismoMenorca
spain
TurismeBalears

498
110
81
0
0

PostingNature
ushuaiaibiza
IbizaExpress
Ibiza_Travel
ibiza5sentidos

1.746
648
432
362
269

TurismeBalears
SpiaggeDaSogno
spain
FormenteraOffer
playasencanto

77
47
40
38
29

guardiacivil
SosAbuelos1
Terraferida
COMGEBAL_ET
alfons_pc

2.976
356
352
320
240

EjercitoTierra
Armada_esp
AjuntamentMao
COMGEBAL_ET
ppmenorca

608
455
308
262
211

guardiacivil
peixnostrum
vicenttorres1

1.034
276
274
0
0

asef_ibsalut
BMarianaya
TurRibas
peixnostrum
COMGEBAL_ET

56
52
34
33
32

Mapes de tuits sobre la marca
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Tuits destacats de Mallorca
https://goo.gl/URSg96
https://goo.gl/Stp3py
https://goo.gl/rcyECA
https://goo.gl/85ynJH

El més destacat és el tuit de la platja d'Es Trenc de @AndreaOmdo el que aconsegueix la
màxima viralitat. La imatge de Alfons Puertas de l'illa des de Barcelona i, especialment
la de la Seu per un compte dedicat a la difusió de l'arquitectura obté 193RT. Les platges
no deixen d'estar presents tenint a continuació un tuit de @EstrellaDammES.
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Tuits destacats de Menorca
https://goo.gl/3uJdKj
https://goo.gl/UmcFDH
https://goo.gl/VoPXUS

Aquest mes els tuits que major viralitat han aportat celebren la rendició de Maó per part
dels anglesos al 1782t. De totes formes, no ens hem de deixar aquells que destaquen la
natura i la transparència de les aigües.
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Tuits destacats de Ibiza
https://goo.gl/obrpnb
https://goo.gl/AwLsab
https://goo.gl/ipFXqt
https://goo.gl/CNfuEm

Unes imatges de gastronomia i relax a una terrassa de @PostingNature repeteix com el
més destacat d'aquest mes. @naturelovings proposa l'illa amb un "Take me to Ibiza".
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Tuits destacats de Formentera
https://goo.gl/yNHLYG
https://goo.gl/SLG1A2
https://goo.gl/WEjwVa

Hem de deixar de banda els tuits sobre la participació de l'equip de l'illa a la "Copa del
Rey" de futbol, que ha disparat les mencions de la marca a principis de gener de
comptes relacionades amb l'esport. Són la publicació de fotografies i els comptes
turístics tradicionals com @SpiaggeDaSogno i @Spain els que mínimament 'animen'
durant el mes de gener l'activitat turística de la marca Formentera a Twitter.
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Notes sobre la metodologia aplicada
Abast temporal de l'informe
Aquest informe comprèn un període del primer dia al últim del mes. 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.

Tuits destacats
Considerem que un tuit és destacat quan genera 10 RT (retuits) o més del primer dia
al últim de cada mes de l'any.

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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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.
Un 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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