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1. Tuits escrutats
Les variacions interanuals del nombre de tuits associats a les marques turístiques de les
Illes Balears que s'han registrat a l'octubre de 2018 són molt diferents entre si. Mallorca
ha registrat un augment del 139% amb els afers meteorològics com a tema capital.
Menorca, que també ha patit les inclemències del temps també augmenta un 12%. En el
costat de les davallades, Ibiza perd un 36,3% sobre l'octubre de 2017 mentre Formentera
es manté més estable comparant dades amb l'octubre de 2017 amb una disminució del
3,2%.

Marca
Mallorca
Menorca
Ibiza
Formentera

Total
Variació
408.506 138,84%
36.382 12,03%
164.769 -36,30%
20.264
-3,25%

2. Idiomes
El castellà, normalment més igualat amb l'anglès, s'apunta una quota inusualment alta
(61,5%) deguda, com ja es comenta en l'apartat anterior al mal temps meteorològic que
van patir Mallorca i Menorca durant el mes (el castellà significa el 71% i el 66% del total per
a les seves marques, respectivament). En conseqüència, l'anglès retrocedeix al 21%, si bé
a la marca Ibiza continua com l' idioma més utilitzat amb un 43%. Aquesta marca és
també la que té una xifra més alta en tuits escrits en altres idiomes (17,3%).

Idioma
Castellà
Català
Anglès
Alemany
Altres
Total

Mallorca Menorca Ibiza
Formentera Total
%Total
290.509
24.096
60.396
12.554 387.555 61,52%
35.200
5.331
3.445
3.617
47.593
7,56%
57.344
5.495
70.262
2.045 135.146 21,45%
10.681
201
2.134
128
13.144
2,09%
14.772
1.259
28.532
1.920
46.483
7,38%
408.506
36.382 164.769
20.264 629.921
100%
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3. Tuits virals d'elements turístics (tuits amb 10 RT o més)
MALLORCA

Entre els esdeveniments virals destaca la prova tennística de veterans del circuit
Legends Cup, que ja ha fidelitzat la seva cita a Mallorca. El tuit destacat correspon a
@rnadalacademy que ajuda a promocionar el torneig aconseguint 21 RT. També
trobem famosos entre els assistents que ajuden a donar-li visibilitat, en aquest cas
és un fan de l'actor @MadsMikkelsenFR qui tuiteja sobre la seva visita. @MyGolfWay
també fa present Rafael Nadal practicant el seu altre esport preferit, el golf, al XII
Circuito Golf Meliá. El cantant @antoniorozco té habitualment mencions per l'illa (i
Alcúdia en particular) a Twitter, i aquest mes es centra en la pràctica del
submarinisme a les seves aigues gràcies a un vídeo amb una demostració.
El tuit d'@anabrancal amb una fotografia del Parc Natural de l'Albufera de Mallorca i
una cita que venim veient des del mes d'agost segueix generant viralitat (47 dels
750 RT que acumula són d'aquest mes). Però dins els elements de natura, també
trobem interessants tuits nous com els dos que ens presenta @spain, centrats en la
Serra de Tramuntana: Des de Valldemossa al Far de Formentor (26 i 21 RT). Aquest
últim també és l'objectiu del fotógraf @Jorgemerios que ens l'ofereix en horari
nocturn (10 RT).
Entre els elements de patrimoni hi ha una foto aèria del Castell de Bellver tuitejada
per @sweetrhythms que ha acumulat 30 RT i un original selfie d'un peluix als Jardins
d'Alfàbia (un element no gaire habitual en aquests informes) publicat per
@David_Wi17iams que s'anota 14 RT.
S'Albufera de Mallorca

47

Serra de Tramuntana

26

Submarinisme

38

Far de Formentor

21

Legends Cup

34

Golf

15

Cap de Formentor

31

Jardins d'Alfàbia

14

Castell de Bellver

30
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MENORCA

@MagicalEurope anota 35 RT amb el seu tuit amb una fotografia de colors vistosos
del far del Cap de Favàritx, que ja hem vist en anteriors mesos. @MelissaBWhite2 ens
dona una vista poc habitual de Cala Macarelleta tot i ser una fotografia des dels
penya-segats que l'envolten, d'on hem anat veient diferents perspectives en
informes anteriors. Finalment, @TurismoMenorca ens ofereixen en una mateixa
instantània Cala Mitjana i Cala Mitjaneta i ens recorda la condició de Reserva de la
Biosfera que ostenta l'illa.
Far del Cap de Favàritx

35 RT

Platja de Macarelleta

21 RT

Cala Mitjana

11 RT
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IBIZA

Les darreres sales d'oci nocturn apuren les últimes sessions abans de tancar les
portes fins la temporada vinent. Aquest mes s'anuncien les festes de clausura, que
compten amb un cert seguiment a Twitter com demostren els dos tuits de
@circolocoibiza anunciant els djs participants dels dies 1 i 8 d'octubre (11 i 30 RT
respectivament). Precisament és el sud-africà @euphonik qui fa ressaltar Es Vedrà
aquest mes amb una foto de colors vistosos (10 RT).
El compte @FitnessFiesta continua amb la seva promoció dels seus paquets orientats
a la pràctica del ioga i el fitness a l'illa. Publica fins a quatre tuits, acumulant 86 RT.
Fitness/ Ioga

86 RT

Circoloco

30 RT

Circoloco

11 RT

Es Vedrà

10 RT

AETIB - ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

7

ESCOLTA ACTIVA
OCTUBRE 2018

AETIB - ESTADÍSTICA I INVESTIGACIÓ DE MERCATS

8

ESCOLTA ACTIVA
OCTUBRE 2018

FORMENTERA
@antoniorozco publica el tuit amb més recorregut a Twitter, acumulant 34 RT. Es
tracta, realment, d'un link a instagram on el cantant no amaga la seva admiració per
la platja de ses Illetes en el text que acompanya la fotografia aèria.
L'altre publicació on destaca un element turístic de Formentera és tuitejat per
@EstrellaDammEs. En ella el protagonista és el Far de Barbaria, del que ens
ofereixen, a més d'una imatge frontal des de la carretera, una fitxa explicativa dins
de la seva pròpia web.

Illetes

34 RT

Far de Barbaria

21 RT
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4. Rànquings d'elements turístics per categories (Tuits + Retuits)

Esdeveniments

Legends Cup (80)

Esports

Ciclisme (522)

Evolution Mca.
Internacional Film Golf (338)
Festival (64)
Campionat Nac.
Submarinisme
natació (52)
(157)

Topònims

Platges

Patrimoni

Naturalesa

Palma (15065)

Port de Sóller
(117)

La Seu (185)

S'Albufera de
Mallorca (436)

Porto Cristo
(10563)

Platja de Muro
(60)

Jardins d'Alfàbia
(129)

Serra de
Tramuntana (280)

Pollença (3249)

Can Picafort (58)

Castell de Bellver
(98)
Museu de
Mallorca (69)

Cap de Formentor
(187)
Torrent de Pareis
(54)
Arxipèlag de
Cabrera (50)

Mallorca312 (40)

Triatló (109)

Manacor (1296)

Cala Figuera (39)

Mca. Handbike
Tour (16)

Running (88)

Sóller (977)

Es Trenc (35)

Sobrassada (51)

Esdeveniments

Esports

Topònims

Platges

Patrimoni

Naturalesa

Maó (1102)

Cala en Porter
(100)

Far de Favàritx
(43)

Camí de Cavalls
(26)

Ciutadella (750)

Son Bou (37)

Formatge (43)

Platja de
Macarelleta (29)
Cala en Turqueta
(27)

Naveta des
Tudons (27)

Better in Winter
Ciclisme (129)
(51)
Volta Menorca
Golf (15)
BTT (33)
Volta Cicloturista
Internacional (15)

Es Mercadal (356)
Alaior (236)
Cala en Porter
(100)
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Esdeveniments

Circoloco (295)
Ibiza Light
Festival (152)
Ibiza Trail
Maraton (42)
IbizaSabor18 (21)
Garden of
Madness (20)

Esdeveniments

Esports

Triatló (383)

Topònims

Jesús (194)

Running (112)
Navegació a vela
(37)

Sant Antoni de
Portmany (124)
Santa Eulària des
Riu (94)
Portinatx (40)
Sant Josep de Sa
Talaia (34)

Esports

Topònims

Fitness (297)
Ciclisme (131)

Triatló (29)

La Savina (68)

Ciclisme (28)

Es Pujols (14)

Platges

Patrimoni

Platja d'en Bossa
Dalt Vila (44)
(118)
Cala Conta i Racó
d'en Xic (73)

Naturalesa

Es Vedrà (105)

Cala Benirràs (67)
Cala Bassa (56)
Cala Talamanca
(37)

Platges

Patrimoni

Naturalesa

Platja de Migjorn Far del Cap de
(39)
Barbaria (27)
Far de La Mola
Cala Saona (36)
(11)

Submarinisme
(14)

Es Pujols (14)

Pesca (10)

Estany d'es Peix
(10)
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5. Influencers
S'analitzen els cinquanta comptes amb més retuits relacionats amb cadascuna de les
marques.
MALLORCA
Dins aquesta marca no s'ha col·locat cap influencer dedicat al turisme i l'oci (el
número cinquanta de la llista marca 895 RT). Si normalment és difícil ja que l'activitat
política i social absorbeixen la major quantitat de contingut a Twitter, aquest mes les
inclemències meteorològiques sofertes al Llevant de l'illa encara ho han fet més
difícil. Gairebé tots els noms que trobem en altres tipus d'influencers venen
relacionats amb continguts sobre aquestes succeïts: @RafaelNadal, @guardiacivil,
@Juanmi_News i @GuajeSalvaje.
MENORCA
El bloc de viatges @besttravelbook és el compte més ben posicionat del mes ja que
acumula 273 RT amb vuit tuits virals dels nou que ha publicat mencionant la marca
Menorca. Alguns d'aquests es poden veure en la secció de tuits destacats per marca.
@TurismoMenorca, per la seva banda, ha generat molt més contingut durant el mes
però es queda amb quatre tuits virals. Finalment, @mochilerostv acumula 76 RT
amb els seus tuits però cap arriba a aconseguir superar la barrera dels 6 RT per les
seves publicacions
IBIZA
Els comptes de fotografies de turisme @TravelVida, @earthvisuals i @JustTraveI amb
un sol tuit aconsegueixen gairebé tots els seus RT (el tuit del primer genera 1048
dels 1054 RT que ha generat en el mes). Aquests es poden veure a la secció de tuits
destacats per marca.

Per la seva banda el compte d'agenda i activitats

@IbizaExpress genera fins a 24 tuits però només en una ocasió (una publicació sobre
Dalt Vila) supera els 10 RT.
FORMENTERA
Els quatre tuits que publica el bloc de viatges @besttravelbook aconsegueixen fer-se
virals (El nombre de RT va des dels 52 del primer als 14 del quart), i la seva presència
dins els influencers comença a fer-se constant. El compte oficial @visitformentera ha
generat molt més contingut (57 publicacions o mencions) però en cap cas
aconsegueix la mateixa viralitat. Tampoc aconsegueix tuits amb més de 10 RT el
compte @TurismeBalears, en canvi, @spain si s'anota 22 RT amb la seva única
publicació del mes dedicada al Pas d'en Adolf (que no és mencionat a la fotografia).
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TAULA RESUM influencers (Retuits)/ Octubre 2018
COMPTES DE TURISME I OCI

Mallorca

RT

Menorca
RT
besttravelbook
273
TurismoMenorca
264
mochilerostv
76

Ibiza
TravelVida
earthvisuals
bluedisco_
IbizaExpress
JustTraveI

RT
1.054
526
291
284
253

Formentera
besttravelbook
visitformentera
TurismeBalears
spain

RT
115
73
38
23

Ibiza
brianalvarezr
FFShades
JSoLworld
_evagillespie
brendan_m96

RT
5.023
1.845
1.525
1.353
1.163

Formentera
Rafman32
TraedRuffles
rubnpulido
MarroneEmma
112IllesBalears

RT
5.117
3.302
667
268
245

ALTRES TEMÀTIQUES

Mallorca
RafaelNadal
yanina_rubia
guardiacivil
Juanmi_News
GuajeSalvaje

RT

Menorca
esdiarimenorca
10.388 arturelpayaso2
5137 112IllesBalears
3868 NataliaPastor
3713 mmcardona
13.738

RT
892
663
655
651
454
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6. Mapes de tuits sobre la marca
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7. Tuits turístics destacats per marca
MALLORCA
La vida d'estiu encara domina entre els tuits més virals de la marca Mallorca, ja que
dels cinc triats, quatre ens mostren platges. D'aquests, alguns venen localitzats, com
el tuit de @yamiljorge24 amb una foto de Cala na Clara (39 RT). També hi ha lloc per
un dia en parella a les costes de l'illa (195 RT s'apunta @itsagirlsgame) o un
suggerent collage amb aperitiu, shopping i excursions inclosos que han usat dos
comptes diferents (172 RT per @ViajaEnElMundo i 25 per @RaulLoco). Finalment,
@swenomad ha optat pels passejos pels carrers de Valldemossa que sí ens poden
recordar que ja ens trobem a la tardor.

https://twitter.com/itsagirlgame/status/1055022337643438080

195 RT

https://twitter.com/ViajaEnElMundo/status/1051139753687560195

172 RT

https://twitter.com/yamiljorge24/status/1049688647711232000

39 RT

https://twitter.com/swenomad/status/1051777824351227904

28 RT

https://twitter.com/RaulLoco/status/1055077145054248960

25 RT
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MENORCA
El blocaire de viatges@besttravelbook segueix amb la seva fórmula de tuits turístics
que, vist els resultats, no cansa entre els seus seguidors de Twitter. Com ja vam
veure, per exemple el mes passat a Formentera, aquesta fórmula consisteix en una
foto sense localitzar on gairebé sempre el que destaca és la mar (platges, ports) i ho
acompanya amb un textos i uns hashtags genèrics. Els quatre tuits tinguts en
compte anoten entre 57 i 33 RT.
Un altre compte habitual que sol optar per imatges de les marques de Balears,
@MagicalEurope també aconsegueix un bon grapat de RT (35) amb una foto ja vista
en mesos anteriors del far del Cap de Favàritx sota uns vistosos núvols.

https://twitter.com/besttravelbook/status/1057003346089967617

57 RT

https://twitter.com/besttravelbook/status/1056974116547375105

45 RT

https://twitter.com/besttravelbook/status/1057385859085987840

36 RT

https://twitter.com/MagicalEurope/status/1047922685370687488

35 RT

https://twitter.com/besttravelbook/status/1056907902638788609

33 RT
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IBIZA
Un cop s'ha acabat la temporada d'estiu i els grans DJs deixen de fer les seves visites
periòdiques als locals d'oci nocturn, són els blocs de fotografies i viatges els que es
queden amb els tuits destacats. I pel que es pot veure, quan més genèriques siguin
les fotografies i el tuit (és a dir, indrets sense localitzar ni textos explicatius) doncs
més bons resultats a nivell viral s'aconsegueixen.
Un vídeo de 15 segons on el més explícit de l'illa que es veu és Es Vedrà, atorga a
@TravelVida el primer lloc (1048 RT). Després venen un seguit d'imatges enfocades a
l'oci i la mar. Aquest mateix vídeo també el tuiteja @JustTravel, però en el seu cas
són 250 RT els que acumula durant el mes d'octubre.
@earthvisuals aconsegueix el segon lloc amb un tuit dedicat al Paradiso Ibiza Art
Hotel, acompanyat de fotografies aèries de la piscina. @ViajaEnElMundo, també
s'allunya de la costa i opta per un collage d'instantànies de localitats de l'illa.
@itsagirlgame, en canvi, prefereix la nostàlgia de l'estiu i ens mostra un muntatge
de cinc fotografies de d'una parella que s'ho passa d'allò més bé a les platges i els
seus voltants.
https://twitter.com/TravelVida/status/1052937420092657665

1048 RT

https://twitter.com/earthvisuals/status/1054192065607856129

504 RT

https://twitter.com/JustTraveI/status/1056157721811050497

250 RT

https://twitter.com/ViajaEnElMundo/status/1055946170541891584

156 RT

https://twitter.com/itsagirlgame/status/1049747825200955392

103 RT
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FORMENTERA
El bloc de viatges @besttravelbook continua convertint en virals els seus tuits amb
fotografies de les illes. Aquest mes s'apunta dues de les publicacions amb més
retuits (la primera i la quarta) amb instantànies ben estiuenques i centrades en les
platges de l'illa. @PYCousteau continua amb l'exploració, conservació i divulgació
del món marí com ja feia el seu famós pare Jacques i no és el primer cop que un tuit
seu referent a les Balears apareix en aquests informes. El cantant @antoniorozco
ens mostra via Instagram una vistosa mostra aèria de la platja de ses Illetes,
curiosament la mateixa imatge que usa Turespaña (@spain) en el seu tuit del mes
sobre la marca.
https://twitter.com/besttravelbook/status/1057028024036716545

52 RT

https://twitter.com/PYCousteau/status/1050098615933435905

42 RT

https://twitter.com/antoniorozco/status/1055739171250159616

34 RT

https://twitter.com/besttravelbook/status/1057373896280813568

33 RT

https://twitter.com/spain/status/1048989097698713601

22 RT
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8. 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 d' elements 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:
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"
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'1de
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
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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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