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Tuits escrutats (tuits+retuits) i variació interanual - Febrer 2018
Al mes de febrer de 2018, el nombre de tuits associats a les marques turístiques de les
Illes Balears va enregistrar les pujades més altes en el que es duu d'any a Mallorca
(13,7%) i Formentera (44,6%) sempre comparant amb el mateix mes de l'any anterior.
Les marques Menorca i,especialment, Ibiza s'anoten percentatges negatius respecte
2016. La primera perd un 16,8% de tuits publicats, mentre la major de les Pitiüses
s'anota un 31,5% menys.

Mallorca 140.585 tuits
Menorca 22.347 tuits

Ibiza 149.569 tuits
Formentera 16.147 tuits

Marca

Número de tuits

Variació interanual

Mallorca

140.585 tuits

13.67 %

Menorca

22.347 tuits

-16.79 %

Ibiza

149.569 tuits

-31.5 %

Formentera

16.147 tuits

44.61 %
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Idiomes
El castellà (representa al voltant del 50% sobre el total de tuits) és el més utilitzat a
l'hora de tuitejar sobre les marques,superant en un 18% de quota a l'anglès. Analitzant
per illes, l'idioma del Regne Unit és el més relacionat amb Ibiza, on suposa el 45,3% del
total de tuits relacionats. A la resta el castellà és majoritari suposant el 75% a
Formentera. A Ibiza un 16,4% de mencions són en altres idiomes (superant el castellà)
però en general individualment són percentatges residuals (entre el 5 i el 7% del total).

Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

Total

%Total

Castellà

83.551

13.904

50.269

12.052

159.776

48.62 %

Català

17.704

3.689

3.729

1.387

26.509

8.07 %

Anglès

26.116

3.098

67.710

1.669

98.593

30.0 %

Alemany

6.725

145

3.370

91

10.331

3.14 %

Altres

6.489

1.511

24.491

948

33.439

10.17 %

Total

140.585

22.347

149.569

16.147

328.648

100.0 %
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Rànquings Patrimoni

de Mallorca

La Seu
Ensaïmada
Oli
Museu de Mallorca
Santuari de Lluc

La Catedral de Mallorca és un dels recursos habituals dels comptes @spain i
@SitiosdeEspana. Aquest més s'anoten 35 i 10 RT respectivament gràcies a les fotografies
tuitejades, que ja s'han usat en mesos anteriors. La neu al monestir de Lluc li serveix per
obtenir una mica més de visibilitat del que és habitual, ja que no sol ser un dels recursos
patrimonials més presents a la xarxa. Aquest tuit amb vídeo d'@ariasbonacho s'apunta
21 RT. També inusual és el tuit d'@olgatuleninova sobre Raixa, ja que és tracta d'un
quadre pintat per S. Rusiñol. Finalment, en clau gastronòmica, destaquen les ensaïmades
que ens conviden a degustar des de @Spain_inMexico.

Rànquings Platges

de Mallorca

Es Trenc
Platja de Muro
Cala d’Or
Platja de Palma
Caló des Moro

Tot i ser a l'hivern, les fotos de platges tenen recorregut. Especialment, el vídeo gravat per
@AndreaOmdo de la platja des Trenc (anota 95 RT en un compte de gairebé 700
seguidors). @ElMundoEnFoto opta per una foto ja vista d'Es Caló des Moro en
perspectiva aèria i frontal des de la costa, registrant 35 RT. Altres comptes habituals, com
@spain i @SpiaggeDaSogno també aconsegueixen tuits virals (22 i 17 RT respectivament),
el primer opta per una àmplia vista de Cala Llombards i el segon per un vídeo de l'aigua
de Cala Blava.
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Rànquings Naturalesa

de Mallorca

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

En aquest apartat trobam dos tuits que comparteixen temàtica i localització, la neu i les
muntanyes de la Serra de Tramuntana. Ambdues superen els 30 RT.

Rànquings Esports

de Mallorca

Ciclisme
Golf
Senderisme
Fitness
Triatló

Es dona la curiosa circumstància aquest mes, que els dos tuits destacats són sobre
l'esport del Golf però tenen ressò gràcies a la participació del tenista Rafael Nadal. Els ha
publicat una fan russa del manacorí, @SitTanyusha, complementats amb links a
reportatges del torneig que organitza el tenista, Rafa Nadal Golf Challenge.
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Rànquings Topònims

de Mallorca

Palma
Marratxí
Sóller
Alcúdia
Manacor

@MagicalEurope opta (a banda d'una fotografia) per una mica d'història de la Catedral
en el tuit més viral de la categoria (65 RT). El blocàires @mapaymochila_ i
@Recuerdos_Mo també opten per la Seu per il·lustrar els seus tuits, els segons ho
acompanyen d'un link amb les seves recomanacions.

Rànquings Esdeveniments

de Mallorca

Gira loco por cantar
Carnaval
Antonio José
San Valentín
Dia de les Illes Balears

La maquinària de les xarxes funciona a ple rendiment per al cantant Raphael i el seu
compte oficial, amb tretze tuits anunciant el seu concert a Mallorca del pròxim juliol va
superar la barrera dels 10 RT. Però el tuit més viral sobre aquest esdeveniment el publica
@RAKEL_PH23. Per altra banda també destaquen @SmartIslandCon anunciant el congrés
a Calvià del mes d'abril, el tuit commemoratiu del president del Consell d'Eivissa on
apareixen els hashtag de les quatre illes i l'anunci del concert de Bunbury previst per
l'agost.
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Rànquings Patrimoni

de Menorca

Far de Favàritx
Formatge
Avarca
Carquinyols
Naveta des Tudons

Els comptes turístics institucionals @BalearicTour i @TurismoMenorca s'apunten els tuits
destacats. El primer opta per la posta de sol vista des del Far de Favàritx (15 RT), mentre
el segon s'inclina per la Naveta dels Tudons (10 RT) amb un link a la fitxa de la seva web.

Rànquings Platges

de Menorca

Cala Galdana
Platja de Macarella
Platja de Binigaus
Cala en Porter
Platja de Punta Prima

@SitiosdeEspana publica el tuit més viral (51 RT) amb Cala Galdana com a protagonista,
on s'ha optat per una vista frontal aèria per captar-la en tota la seva extensió. El compte
de Turespaña en anglès (@spain) opta per una vista lateral des dels penya-segats que
bordegen Cala Macarella (44 RT). Uns escalons més baix pel que fa a viralitat, trobem el
tuit de @TurismeBalears dedicat a Binigaus, acompanyant la foto d'una fitxa explicativa.
Finalment, @BepGomila publica un vídeo de Cala Mitjana en calma, potser més orientat a
la meteorologia però que en aquest cas compleix una funció promocional (15 RT).
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Rànquings Naturalesa

de Menorca

Camí de Cavalls
S'albufera des Grau

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

Rànquings Esports

de Menorca

Golf
Navegació a vela
Kayak
Running
Pàdel

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

09

ESCOLTA ACTIVA
Febrer 2018

Rànquings Topònims

de Menorca

Maó
Ciutadella
Alaior
Ferreries
Sant Lluís

El Pont d'en Gil, un arc de roca natural situat prop de Ciutadella, li atorga a aquest
municipi el tuit més destacat de la categoria (34 RT i 15 RT per la versió en anglès).
@TurismoMenorca, autor del tuit anterior, s'anota també el segon lloc per una vista aèria
del Port de Maó (17 RT). @SitiosdeEspana opta pel port de l'altra punta de l'illa, el de
Ciutadella, en horari nocturn i l'acompanya d'un article. El biòleg @xavicardona76 arriba
als 14 RT amb la seva presentació sobre la catalogació del Camí de Cavalls i, finalment,
els blocaires @Janonautas destaquen amb la seva foto del Port de Maó des del mar (12
RT).

Rànquings Esdeveniments

de Menorca

Carnaval
Dia de les Illes Balears
San Valentín
Festes de Sant Martí

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. Tan sols trobam el
tuit commemoratiu del president del Consell d'Eivissa on apareixen els hashtag de les
quatre illes.
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Rànquings Patrimoni

de Ibiza

Dalt Vila
Casa Broner
Flaó
Herbes
Molí del Puig d’en Valls

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

Rànquings Platges

de Ibiza

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

Fins a set tuits s'han publicat aquest mes que superen els 10 RT. D'aquests, quatre
corresponen a Cala Salada. @SpiaggeDaSogno tuiteja la foto més viral (32 RT), si bé, tots
els tuits tenen fotografies en angles similars. @ElMundoEnFoto i @itsbeautynature
comparteixen imatge, aconseguint 19 i 15 RT respectivament. @ibizaradio opta per una
perspectiva més frontal (13 RT). @spain obté rèdit de les seves publicacions en anglès de
Cala Tarida (on s'hi destaquen visualment els vaixells) i Cala Comte. Mentre
@periodicibiza opta per la bellesa inusual de Cala Sant Vicent coberta de calamarsa.
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Rànquings Naturalesa

de Ibiza

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines

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

Rànquings Esports

de Ibiza

Running
Fitness
Golf
Ciclisme
Surf

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

de Ibiza

Santa Eulària des Riu
Sant Antoni de Portmany
Jesús
Portinatx
Corona

Santa Eulària des Riu (via @peixnostrum) s'anota els tres tuits destacats gràcies a la IV fira
des gerret d'Eivissa.

Rànquings Esdeveniments

de Ibiza

Carnaval
Circoloco
Festival de Concerts Ibiza
Rocks
San Valentín
Pachá

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT. 13
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Rànquings Patrimoni

de Formentera

Sal
Far del Cap de Barbaria
Far de La Mola
Peix Sec

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

Rànquings Platges

de Formentera

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Arenals
Platja de Llevant
Es Pujols

El compte temàtic italià @SpiaggeDaSogno col•loca dos dels seus tuits entre els més
virals del mes amb sengles tuits de Ses Illetes i Els Arenals. La primera, presentada en
format vídeo, anota 42RT mentre la segona es queda en 30. Les dues opten per les
reconegudes aigües que envolten l'illa en primera plana.
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Rànquings Naturalesa

de Formentera

Praderies de Posidònia

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

Rànquings Esports

de Formentera

Navegació a vela
Submarinisme
Surf
Running
Ciclisme

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

de Formentera

La Savina
Es Pujols
Illa Espalmador
Sant Ferran de ses Roques

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

Rànquings Esdeveniments

de Formentera

Carnaval
Dia de les Illes Balears
San Valentín
ballpages

Aquesta categoria no registra cap tuit viral amb un mínim de 10 RT.
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Freqüència de rankings (Tuits + Retuits)
Febrer 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

La Seu
Ensaïmada
Oli
Museu de Mallorca
Santuari de Lluc

186
78
50
41
36

Far de Favàritx
Formatge
Avarca
Carquinyols
Naveta des Tudons

37
28
27
21
14

Dalt Vila
Casa Broner
Flaó
Herbes
Molí del Puig d’en Valls

45
37
13
12
7

Sal
Far del Cap de Barbaria
Far de La Mola
Peix Sec

13
5
4
2

Es Trenc
Platja de Muro
Cala d’Or
Platja de Palma
Caló des Moro

162
101
78
77
69

Cala Galdana
Platja de Macarella
Platja de Binigaus
Cala en Porter
Platja de Punta Prima

86
77
50
30
28

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

169
121
90
83
68

Platja de ses Illetes
Platja de Migjorn
Arenals
Platja de Llevant
Es Pujols

146
37
30
15
10

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

418
337
94
37
33

Camí de Cavalls
S'albufera des Grau

17
14

Es Vedrà
Parc Naural de Ses Salines

71
8

Praderies de Posidònia

6

Ciclisme
Golf
Senderisme
Fitness
Triatló

368
276
81
71
56

Golf
Navegació a vela
Kayak
Running
Pàdel

9
8
8
6
6

Running
Fitness
Golf
Ciclisme
Surf

94
91
87
40
34

Navegació a vela
Submarinisme
Surf
Running
Ciclisme

7
7
5
4
4

Palma
Marratxí
Sóller
Alcúdia
Manacor

12.800
1.194
475
448
434

Maó
Ciutadella
Alaior
Ferreries
Sant Lluís

837
595
204
92
84

Santa Eulària des Riu
Sant Antoni de Portmany
Jesús
Portinatx
Corona

273
97
92
79
51

La Savina
Es Pujols
Illa Espalmador
Sant Ferran de ses Roques

29
10
9
2

Gira loco por cantar
Carnaval
Antonio José
San Valentín
Dia de les Illes Balears

396
192
135
122
68

Carnaval
Dia de les Illes Balears
San Valentín
Festes de Sant Martí

102
51
28
10

Carnaval
Circoloco
Festival de Concerts Ibiza Rocks
San Valentín
Pachá

443
216
204
120
88

Carnaval
Dia de les Illes Balears
San Valentín
ballpages

35
31
19
18
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Mallorca: Influencers 2017/2018
Només un compte associat al turisme i l'oci (el bloc de viatges @petitsvoyages1)
aconsegueix fer-se un lloc entre els vint-i-cinc influencers del mes. L'actualitat política
mana, i els comunicadors i els perfils més orientats a comentar-la copen els primers
llocs, i la majoria, dels llocs de la classificació.

Menorca: Influencers 2017/2018
A Menorca, els comptes de turisme oficials del Consell i del Govern tenen un lloc
rellevant. El primer ocupa un lloc al podi amb tuits com el del Pont d'en Gil (acumulant
fins 34 RT). @TurismeBalears registra dos tuits especialment virals (Binigaus i el calçat)
mentre el blog @SitiosdeEspana també aconsegueix presència gràcies a cinc tuits (on
destaquem el de Cala Galdana).
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Ibiza: Influencers 2017/2018
De manera diferent a com succeeix amb altres marques, els comptes de turisme i oci en
general, i els promocionals en particular (tant oficials com privats) tenen escassa
viralitat a Twitter. Aquest mes tan sols podem destacar les "discos" @pacha i
@IbizaBrandsen, entre tota una diversitat d'ocupacions dels primers perfils de la llista.

Formentera: Influencers 2017/2018
Dels tres comptes turistics de la llista, @spain es el compte més ben posicionat (vuitè) ja
que compta amb varis tuits virals, amb vídeos de concepte global i fotos de platges. Més
a baix, @FormenteraOffer @TurismeBalears han estat més actius però menys virals
(posant el sostre als 12 RT). @SpiaggeDaSogno s'ajuda de dos dels tuits més potents
del mes per entrar al rànquing.
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Retuits per influencer
Febrer 2018
Mallorca

Menorca

Ibiza

Formentera

EvaFarohi
EvilAFM
marinamaral2
fashionsnap
Ricky_ot2017

2.511
642
602
472
345

BepGomila
macarqueologia
Arcdelahistori
basquet_menorca
thehumanxp

181
107
69
66
56

postbadclothes
HistoriaEnFotos
djchrisjamaica
ZodiacRecordsJA
ElectricNP

648
625
547
523
379

lvpandeR
ARA_fotografia
sdformentera
AnaZaragozaFoto
CD_Ebro

118
116
113
41
34

edsbs
thestylespics
cescesteve
Juanmi_News
eltivipata

1.644
1.030
989
813
527

JDescane
gormen_lazim
Mallorquiino
mobiplayer
gminguell8

593
192
119
98
96

JamieClay_
podecreMari
wofa_slayzie
sccpclleiton
StephenTries

2.234
508
411
388
387

Oriol_Corral
juanbaroman
ManuelaSesIlles
CiottolinaB
josealcaraz79

77
41
30
29
27

neustomas
dbalears
VilaWeb
diariomallorca
Nacho_Abad

1.405
863
777
595
426

TempsIB3
menorcaaldia
BalearsFCiencia
elmundobaleares

86
69
67
45
0

periodicibiza
cafemamboradio
oneto_p
Diario_de_ibiza
gaceta_es

414
283
279
255
227

crpandemonium
ftejerina5
SpheraSports
iescolar
stanzaselvaggia

574
250
97
95
87

petitsvoyages1

254
0
0
0
0

TurismoMenorca
TurismeBalears
SitiosdeEspana
spain
BalearicTour

363
126
99
85
72

pacha
IbizaBrandsen
ViajaEnElMundo
hiibizaofficial
IbizaExpress

387
367
336
325
284

spain
FormenteraOffer
TurismeBalears
SpiaggeDaSogno
BestEarthPix

100
98
77
72
58

NataliaPastor
CarlesMundo
SergiAtienza_
guardiacivil
XSalaimartin

1.779
1.689
1.370
1.108
857

bibiloni
ppmenorca
JuntsXTabarnia
SomMesMenorca
AjuntamentMao

471
267
218
190
180

NickDowningSCD
campsoscar
Goudie15
GirautaOficial
Terraferida

2.282
587
388
349
300

BMarianaya
correoderobert
F_Armengol
GOBMallorca
goib

294
132
72
66
66

Mapes de tuits sobre la marca
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Tuits destacats de Mallorca
https://twitter.com/gr8liga/status/967415
020949852161
https://twitter.com/petitsvoyages1/status/
950765020941570048
https://twitter.com/Tonibornthisway/status
/966019252573663232
https://twitter.com/amantes_cycling/status
/961708466430709761
https://twitter.com/tuniet/status/9685604
50119102465

Una vistosa foto nocturna del far de Formentor (publicada per @gr8liga) ha resultat el
tuit més viral del mes a Mallorca amb 296 RT. @petitsvoyages1 (153 RT) publica una
foto ben diferent: una vista de la mar des de la costa de l'illa a la llum del dia, sense
especificar la localització. La serie de fotografies de @Tonibornthisway d'un horabaixa a
Palma amb el cel taronja arriba als 141 RT i, tot i no haver estat publicades amb
intencions promocionals, es pot no infravalorar el seu recorregut a la xarxa (mostrant a
més, un punt de vista poc habitual). En un altre àmbit, trobam el tuit
d'@amantes_cycling amb una foto a gran escala de les corbes que duen a Sa Calobra.
@tuniet i el seu video de fabricació pròpia de diversos indrets de Mallorca, arriben a 88
RT.
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Tuits destacats de Menorca
https://twitter.com/gormen_lazim/status/9
66534017406439424
https://twitter.com/thehumanxp/status/96
7353195717713922
https://twitter.com/spain/status/95906607
6373049344
https://twitter.com/nature1nside/status/96
2219587273031681
https://twitter.com/SitiosdeEspana/status/
960415231418753024

La costa menorquina (la mar i les platges) copen tot el protagonisme en aquesta secció.
Tres dels cinc tuits destacats opten per la mateixa fotografia (ja usada en anteriors
ocasions per altres comptes), on es veuen vaixells que, literalment, "pareixen flotar a
sobre l'aigua". Aquest comentari, també usat anteriorment, és repetit per
@nature1nside (41) mentre @gormen_lazim, el compte que obté més RT (191) i
@thehumanxp (56RT) opten per ser menys poètics en el text. El compte de Turespaña en
anglès @spain tria una vista lateral des de dalt de Cala Macarella, mentre
@SitiosdeEspana elegeix Cala Galdana amb una presa més frontal però també des de
l'aire per captar-la en tota la seva extensió.
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Tuits destacats de Ibiza
https://twitter.com/postbadclothes/status/
967274975144026112
https://twitter.com/ericprydz/status/96089
2313508679680
https://twitter.com/ViajaEnElMundo/status
/967805671604477962
https://twitter.com/ushuaiaibiza/status/96
4122160292823040
https://twitter.com/hiibizaofficial/status/95
9414226807902208

El tuit més destacat del mes (647 RT) ve marcat per la sessió de fotos de la model Gigi
Hadid per la reconeguda revista Vogue a les platges de l'illa (Tot i que no es fa una
referència de localitzacions concreta al tuit de @postbadclothes). Pel que fa a la resta,
exceptuant la publicació de @ViajaEnElMundo sobre la ciutat d'Eivissa en format
"collage", es nota que la temporada d'oci s'aproxima a començar ja que trobam tuits
promocionals del dj @ericprydz, i les sales @ushuaiaibiza i @hiibizaofficial. Els tres
coincideixen en el format adjunt, el vídeo.
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Tuits destacats de Formentera
https://twitter.com/BestEarthPix/status/95
9888228089253888
https://twitter.com/spain/status/96163122
0890251265
https://twitter.com/SpiaggeDaSogno/statu
s/968107740588584960
https://twitter.com/SpiaggeDaSogno/statu
s/960498536575111168
https://twitter.com/vicenttorres1/status/96
8872293203095553

El tuit de @BestEarthPix sobre el "paradís" de Formentera amb una foto d'una platja
sense especificar és el més destacat, comptabilitzant 58RT durant el mes de febrer. El
recurs de la platja, tot i que amb una visió més amplia (de nou sense especificar la
localització), és el que usa també @Spain per col·locar el seu tuit en anglès en segon lloc
(38 RT). A continuació, vendrien dos tuits del compte temàtic italià @SpiaggeDaSogno
també destacant platges, com no podria ser d'altra manera pel tipus de compte, en
aquest cas si anomenades. El video-tuit de Ses Illetes anota 42 RT mentre la segona, Els
Arenals, se n'apunta 30. Les dues opten per centrar-se en les aigües que envolten l'illa.
Finalment, podríem afegir el tuit commemoratiu del president del Consell d'Eivissa on
apareixen els hashtags de les Balears, entre elles, òbviament Formentera.
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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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