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INTRODUCCIÓ 

La idea de realitzar el meu treball de recerca sobre la xarxa social Instagram neix 

a partir de llegir un article de la revista Vogue on es parlava del fet que Kim 

Kardashian, una de les persones més influents a la xarxa social, havia guanyat 

cinquanta-un milions de dòlars en un any gràcies al seu compte d’Instagram. 

Vaig pensar que, si grans marques com Coca-Cola han decidit redirigir les seves 

estratègies de màrqueting i publicitat per a utilitzar els anomenats influencers 

com a forma de promoció, és perquè aquestes campanyes han de ser realment 

d’èxit gràcies a la influència que aquestes persones tenen sobre nosaltres. 

Al meu voltant, entre els adolescents i gent jove, tothom semblava parla-ne de 

seguir i tenir en compte les opinions d’aquests influencers. A l’hora d’anar de 

rebaixes, els meus amics buscaven peces de roba que havien vist en qualsevol 

influencer, de viatge volíem recrear fotografies que havíem vist als perfils 

d’aquestes persones i, fins i tot, jo, personalment, he arribat a anar a un 

restaurant perquè és el preferit d’una determinada influencer. Tots aquests 

factors em van fer adonar que la gent jove, especialment els adolescents, som 

realment els principals i majors consumidors d’aquest nou tipus de comunicació 

a través d’Instagram.  

Personalment he estat molt actiu a Instagram des que em vaig crear el meu 

compte cap al 2012 i he pogut seguir la seva evolució des de ser una xarxa social 

més a convertir-se en una màquina de fer diners. He pogut veure com, amb el 

pas del temps, persones a les quals seguia simplement perquè m’agradaven les 

seves fotografies han guanyat milions de seguidors que han sabut rendibilitzar 

fins a convertir el seu compte d’Instagram en una eina de treball que, en alguns 

casos, els ha permès deixar els seus estudis o feines per a dedicar-se a la xarxa 

social a temps complet i, fins i tot, poder fundar imperis multimilionaris. 

Rebre viatges gratuïts, anar a desfilades de moda o ser invitats a esdeveniments 

són part de la vida quotidiana d’aquests influencers i sempre ha estat un món 

que m’ha cridat molt l’atenció. Tot i això mai se m’havia acudit la idea de poder 

dedicar-me professionalment a Instagram ja que sempre havia cregut que era 

una indústria molt tancada i elitista la qual només uns pocs afortunats podien 



5 
 

convertir en la seva forma de vida. Aquesta concepció va canviar quan, en mig 

del procés de recerca d’informació per al meu treball vaig rebre una oferta d’una 

marca per a promocionar els seus productes al meu compte d’Instagram. En 

aquest moment vaig plantejar-me que, si una marca coneguda volia col·laborar 

amb mi i estava disposada a pagar pels meus serveis, potser sí que realment és 

possible convertir un hobbie de la meva vida diària, com és publicar fotos a 

Instagram, en una eina de treball per al futur. Va ser així com vaig decidir que la 

tesi del meu treball de recerca fos: puc guanyar-me la vida amb Instagram? 

Aquest treball és una investigació del món d’Instagram des de diferents sectors 

de negoci (restauració, moda, alimentació...) amb la intenció de saber si és 

possible guanyar-me la vida amb el meu Instagram i, si és així, com he de fer per 

a què això ocorri. Durant la realització del treball he pogut parlar amb nombrosos 

experts en la xarxa social que m’han ajudat a entendre com funcionen els 

negocis dins de l’aplicació. Per a contactar amb alguns d’aquests experts als 

quals vaig entrevistar vaig haver de fer una recerca online per a trobar empreses 

de Barcelona que fessin un gran ús d’Instagram. També he investigat sobre l’ús 

d’Instagram des de diferents sectors de la societat i, tal i com em va aconsellar 

la meva tutora, vaig realitzar enquestes a diversos grups de gent d’edats 

diferents. Així he tractat de comprovar l’impacte que té Instagram en les seves 

vides diàries i com de gran és la influència que els influencers tenen sobre ells. 

Acudint a diversos esdeveniments, he pogut comprovar el fenomen fan que s’ha 

produït al voltant d’aquests influencers que, sense cap talent aparent, han arribat 

a convertir-se en ídols de masses i models a seguir per a l’anomenada generació 

dels millenials.  
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COM FUNCIONA INSTAGRAM? 

Instagram és una aplicació que et permet compartir vídeos i fotografies amb els 

teus seguidors. L’aplicació està dividida en dos menús, l’inferior, és el més 

important i compta amb cinc blocs. D’altra banda el menú superior compta amb 

dos blocs diferents. Cada bloc té una icona pròpia i serveix per a una funció 

específica. 

EL MENÚ INFERIOR:  

 
 

 · La casa o timeline: més conegut com a línia del temps, és l’apartat 

d’Instagram que et mostra les publicacions dels usuaris als que segueixes. Per 

a moure’t dins d’aquest apartat cal fer scroll down, és a dir, desplaçar-se cap a 

baix per a veure la resta de fotografies.  
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Fins fa un temps Instagram mostrava les publicacions per ordre cronològic, és a 

dir, les més recents primer. En canvi, des de fa uns mesos, l’aplicació segueix el 

seu propi criteri i, segons els teus gustos i les persones amb qui més interactues 

dins de l’app, et mostra les fotografies en un algoritme personalitzat de manera 

que vegis primer les que més t’interessen. 

· La lupa: Es tracta d’un buscador en el qual podràs trobar usuaris d’arreu del 

món a través del seu nom complert, nom d’usuari, hashtags o ubicacions. Si la 

persona a la qual busques té el seu perfil configurat com a privat, només hi 

podràs veure el seu nom i fotografia de perfil, ja que per a veure les seves 

publicacions et demanarà que enviïs una sol·licitud de seguiment que l’usuari 

haurà d’acceptar o rebutjar. 

   

A més, a sota del buscador, Instagram ens mostra infinites publicacions 

recomanades segons els teus gustos i persones a les quals segueixes. 

· El + per a compartir continguts: En la part central del menú inferior trobem 

una icona de suma que ens permetrà realitzar una nova publicació.  

En fer clic en aquesta icona, s’obrirà la galeria del nostre mòbil o tableta per a 

que seleccionem la fotografia que volem publicar i, després trobarem diferents 

icones que ens ajudaran durant el procés previ a publicar la fotografia. Es poden 

afegir diferents filtres, un títol, etiquetar altres usuaris o mostrar la ubicació. 
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· El cor de likes i activitat: Aquest apartat es divideix en dues seccions. La 

primera secció ens mostrarà les interaccions que altres usuaris han realitzat amb 

nosaltres: m’agrada que ens han donat, comentaris que han fet en les nostres 

publicacions, fotografies en què ens han etiquetat, etc. A més Instagram també 

envia una notificació al teu telèfon mòbil quan qualsevol usuari interactua amb 

tu.  
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En l’altra secció dins d’aquest apartat podrem veure l’activitat dels usuaris als 

quals seguim. Allà podrem veure quins likes han donat o a qui han seguit les 

persones a les quals seguim. 

· El teu perfil: En aquest apartat trobaràs les dades bàsiques i més importants 

del teu compte. A la cantonada superior esquerra hi ha un espai per a la teva 

foto de perfil. Al costat es troba el nombre de publicacions que has realitzat i el 

teu nombre de seguidors i persones a les quals segueixes. 

A sota, trobem el nostre nom d’usuari i un espai on, amb un màxim de cent 

cinquanta caràcters, pots resumir el que vols dir de tu als teus seguidors. També 

pots afegir una direcció web o adreça electrònica de contacte. 
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EL MENÚ SUPERIOR 

 

 

· Una càmera: Aquesta icona et permet accedir a la secció Instagram Stories, 

on pots fer fotografies o vídeos de fins a deu segons horitzontals. Queden 

publicats a Instagram durant  

vint-i-quatre hores i, després, desapareixen automàticament. Sota la càmera 

trobem totes les històries que han publicat aquells usuaris als quals seguim. 

Dins d’Instagram Stories també es poden afegir filtres i stickers a les teves 

fotografies o vídeos.  

            

 

Des d’aquest apartat també podem accedir a Instagram Live, una nova funció 

que permet realitzar emissions en viu on els teus seguidors poden interactuar 

amb tu, enviant comentaris o m’agrades en directe. 

· Missatgeria: Dins d’aquest apartat, anomenat Instagram Direct, podrem 

comunicar-nos de manera privada amb altres usuaris d’Instagram. En la 

cantonada superior dreta trobarem un número que ens mostrarà quants 

missatges nous tenim sense contestar.  
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HISTÒRIA D’INSTAGRAM 

L’aplicació Instagram va ser fundada al 2010 per Kevin Systrom i Mike Krieger a 

San Francisco amb intenció de crear un sistema per a compartir fotografies fetes 

exclusivament a través de telèfons mòbils. El projecte va ser llançat el 6 d’octubre 

del 2010 exclusivament a l’App Store del sistema operatiu Apple de manera 

gratuïta. 

Kevin Systrom parla al web oficial d’Instagram de com, des del començament, 

va voler crear un producte senzill que inspirés creativitat a tothom que l’utilitzi. 

D’aquesta manera l’Instagram s’ha convertit en un lloc clau per a que tothom, 

des de celebrities i marques fins a adolescents o qualsevol persona amb una 

passió creativa, pugui compartir visualment tot tipus de continguts variats. 

Instagram va aconseguir un milió d’usuaris en tan sols dos mesos i, cap al juliol 

de l’any següent ja s’havien publicat cent milions de fotografies a través de 

l’aplicació. 

Una de les funcions més característiques d’Instagram és la possibilitat d’afegir 

filtres a les teves fotografies. Aquesta funció va aparèixer al setembre del 2011 i 
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va ajudar a que l’App incrementés exponencialment el seu èxit i aquell mateix 

mes va arribar a la xifra de deu milions d’usuaris. 

El 3 d’abril de 2012 l’aplicació va estar disponible per als dispositius Android i va 

aconseguir un milió de descàrregues en el seu primer dia. Una setmana després 

es va anunciar que la companyia de Facebook havia adquirit Instagram per mil 

milions de dòlars americans. 

Després d’aquesta compra es van actualitzar les condicions d’ús i privacitat de 

l’aplicació, que donaven dret a Instagram a vendre a tercers totes les fotografies 

penjades a la xarxa social sense cap tipus de consentiment o recompensa. 

Aquesta mesura va causar una gran polèmica i va provocar que celebritats com 

Kim Kardashian (una de les usuàries de la xarxa amb més seguidors) 

expressessin públicament la seva disconformitat amb aquestes noves condicions 

i amenacessin amb eliminar els seus comptes d’Instagram. La polèmica va 

suposar una terrible repercussió per a Instagram, ja que es calcula que en 

aproximadament un mes l’aplicació va perdre quasi la meitat dels seus usuaris 

diaris. El nombre d’usuaris actius diàriament va caure de 16.35 milions durant la 

setmana del 17 de desembre del 2012 a només 8.42 milions d’usuaris durant la 

setmana del 12 de gener de 2013. La baixada dels usuaris va provocar que 

Instagram retirés la seva nova política i desfés els canvis en els termes d’ús i 

privacitat. 

Al 2013 es van afegir novetats com la possibilitat d’etiquetar persones en 

qualsevol fotografia o intercanviar missatges privats a través d’una funció 

anomenada Instagram Direct. 

Els canvis més notables es van produir l’any passat, quan Instagram va decidir 

renovar la seva estètica completament i va substituir el seu tradicional logotip 

format per una càmera vintage per a passar a ser una càmera molt més 

acolorida. A més es van afegir novetats com la possibilitat de compartir 

fotografies o vídeos temporalment, ja que s’eliminen a les 24 hores d’haver  estat 

penjades. Aquesta funció va rebre el nom d’Instagram Stories i va ser durament 

criticada per la seva similitud amb l’app Snapchat. També es va afegir la funció 

de realitzar emissions en directe, on els teus seguidors poden comentar i 

interactuar amb tu en viu. Novament Instagram va rebre nombroses crítiques 
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perquè es considerava que aquesta funció era una copia descarada de l’app 

Periscope. 

En l’actualitat es calcula que Instagram és utilitzat mensualment per uns 150 

milions d’usuaris i ja s’han compartit més de 16 bilions de fotografies des de la 

seva creació. Diàriament es realitzen 55 milions de publicacions i s’envien 1.2 

bilions de likes. 

INFLUENCERS 

Els influencers són usuaris molt actius en xarxes socials que tenen un alt nombre 

de seguidors i algun tipus d’influència sobre aquests. A través dels seus 

continguts ajuden a expandir o crear noves modes i marcar tendència. 

Normalment es tracta de persones joves, entre els 17 i el 30 anys que utilitzen 

els seus comptes en les xarxes socials per a promocionar tot tipus de productes.  

Actualment fins i tot s’estan utilitzant els seus serveis dins del sector del turisme, 

on se’ls utilitza per a que promocionin un determinat destí turístic. A aquests 

influencers se’ls paga tots els costs del viatge a qualsevol lloc del món, a més 

d’un sou diari a canvi que ells utilitzin les seves xarxes socials per a promocionar 

la destinació turística. Per exemple, agències de viatges com EF han arribat a 

pagar estades d’un mes en llocs com Sydney o Hawaii a influencers com la 

Dulceida.  

En canvi, altres influencers amb menys seguidors no cobren un sou per realitzar 

cap publicació, sinó que les marques els envien productes gratuïtament que ells 

es poden quedar a canvi de promocionar-los en xarxes socials.  

Els influencers estan substituint a poc a poc els sistemes tradicionals de 

publicitat, ja que ells són capaços de fer que el futur comprador se senti més 

connectat amb el producte. Això ocorre perquè els potencials compradors de 

qualsevol producte no tenen la mateixa resposta davant d’una promoció feta per 

la pròpia marca a quan aquest producte és recomanat per algú aliè a la marca. 

Quan un influencer presenta un producte a l’Instagram com si l’utilitzés en la seva 

vida quotidiana aquest obté més credibilitat, ja que els seus followers el 
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reconeixen com a bo en haver estat recomanat per una persona a la qual 

admiren i que els influencia.  

Per a que els influencers no perdin la seva credibilitat és important que es 

declinin ofertes per a promocionar determinats productes que no són de qualitat 

o no tenen res a veure amb el seu estil de vida. Chiara Ferragni, una de les 

bloggers més cotitzades (amb deu milions de seguidors a Instagram) diu que va 

aconseguir créixer <<gràcies a tots els no que vaig donar. Això va ser difícil al 

principi de la meva carrera, però ara entenc com d’important va ser rebutjar 

tantes ofertes>> que no la representaven.   

 

FAMÍLIA KARDASHIAN: La família Kardashian podria ser considerada la 

família influencer per excel·lència, ja que les cinc germanes (Kim, Khloé, 

Kourtney, Kendall i Kylie) es troben dintre del top 25 dels comptes amb més 

seguidors d’Instagram.  Van saltar a la fama gràcies al seu reality show ‘’Keeping 

Up With the Kardashians’’ que actualment porta deu anys i catorze temporades 

en emissió. Segons Michael Heller, director executiu de Talent Resources 

(l’empresa que gestiona les campanyes publicitàries a Instagram de la família), 

les publicacions publicitàries a Instagram suposen un 25% dels ingressos anuals 

familiars.  
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Kim Kardashian: Actualment té uns 105.000.000 de 

seguidors en Instagram i es calcula que per cada 

publicació on Kim fa publicitat d’un determinat producte o 

marca ella cobra 500.000 dòlars. A més utilitza els seus 

comptes a les xarxes socials per a publicitar les seves 

pròpies marques personals. Al 2014, Kim va publicar la 

que va ser durant més d’un any la fotografia amb més likes de la història 

d’Instagram, al rebre 2.400.000 de likes. 

 

Gràcies a la promoció que va realitzar únicament a Instagram de la seva nova 

marca de bellesa KKW Beauty va aconseguir esgotar 300.000 paletes de 

maquillatge en qüestió de minuts i, segons la revista Vogue va guanyar 

13.500.000 euros en cinc minuts. Però l’impacte de Kim Kardashian no queda 

reduït només a Instagram, segons la revista Forbes, el seu joc per a mòbils ‘’Kim 

Kardashian: Hollywood’’ va generar 160.000.000 de dòlars i el llançament de la 

seva app d’emoticones Kimoji va saturar l’App Store i va generar 1.000.000 de 

dòlars en un minut.  Actualment Kim posseeix tres aplicacions pròpies i Forbes 

la considera la nova magnat dels telèfons portàtils.  
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Kylie Jenner: és la benjamina del clan Kardashian i 

actualment té 99.700.000 de seguidors a Instagram. Es 

calcula que per cada post que publica promocionant un 

determinat producte (normalment bosses de te, rellotges 

o productes relacionats amb la bellesa i el seu estil de 

vida) Kylie s’embutxaca més de 400.000 dòlars. Amb tan 

sols dinou anys Kylie és la persona més jove en la llista Forbes de les celebrities 

que més diners han guanyat durant el passat any. Es calcula que Kylie, des del 

juny del 2016 fins al juny de 2017, va guanyar 41.000.000 de dòlars a les seves 

pròpies marques (Kylie Cosmetics i The Kylie Shop) i contractes amb altres grans 

marques com Puma. 

Des del seu llançament fa poc més d’un any, la seva marca de cosmètics Kylie 

Cosmetics, que promociona exclusivament a Instagram, ha venut maquillatge 

per valor de 400.000.000 de dòlars.  

 

· Kim Kardashian en portada de les revistes Forbes i Vogue 
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Kendall Jenner: actualment té 85.000.000 seguidors a 

Instagram i és una de les models més cotitzades del 

moment. Cobra 400.000 dòlars per publicació amb 

promoció a Instagram. Al 2017, tal i com informa la llista 

Forbes dels models millor pagats de l’any, va ser la 

model que més va cobrar gràcies a contractes amb 

marques com Esteé Lauder o Calvin Klein i les nombroses publicacions 

publicitàries que realitza a Instagram. A més ha desfilat per a les marques més 

reconegudes com Chanel o Versace i ha participat dos anys consecutius en la 

desfilada de moda més important de l’any, la de Victoria’s Secret. 

Aquest any, Instagram l’ha anomenat la model més exitosa de la xarxa social. 

 

INFLUENCERS A ESPANYA: 

Cindy Kimberly: la model mig espanyola, mig indonèsia i 

nascuda a Holanda és l’espanyola amb més seguidors a 

Instagram, només per darrera d’un petit nombre d’homes 

futbolistes i el tenista Rafa Nadal. Malgrat que ella ja era 

bastant popular a Instagram, el seu compte va patir un 

creixement brutal al 2015, quan ella tenia només disset anys i el cantant 

canadenc Justin Bieber va publicar una fotografia seva preguntant qui era aquella 

noia. El 8 de desembre del 2015, quan es va descobrir que ella era la noia que 

Justin Bieber buscava, ella ja comptava amb 100.000 seguidors.  
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Tan sols dos dies després, el 10 de desembre, gràcies a l’impacte del Justin, la 

Cindy ja tenia més de 380.000 followers. Des d’aquell mateix moment la premsa 

internacional va voler conèixer tot el possible sobre ella i, fins i tot Ellen 

DeGeneres, la presentadora més cotitzada de la televisió americana, va oferir-li 

una entrevista a la que Cindy va renunciar. Mentre els seus followers continuaven 

pujant Cindy va es va mudar a Barcelona per treballar com a model. Malgrat al 

que molta gent pensa, el seu primer treball no va ser gràcies a Justin, ja que 

mesos abans que ell la descobrís la Cindy ja havia treballat amb el dissenyador 

Kanye West, marit de Kim Kardashian, per a la seva col·lecció Yeezy, en un 

projecte que mai va veure la llum. 

Actualment té gairebé quatre milions de seguidors a la xarxa social i, des del 

2016 ha treballat amb revistes com Vogue, Vanity Fair i Harper’s Bazaar i ha 

estat imatge de marques com The Hip Tee o YSL Beauty. La revista Hola! la va 

anomenar la <<reina espanyola d’Instagram>> 

Dulceida: és la influencer espanyola més coneguda. Va 

crear el seu blog sobre moda el 2009, però a poc a poc 

l’ha deixat de banda per a centrar-se en Instagram (on 

actualment té 2.000.000 seguidors) i Youtube (on ja 

supera els 1.200.000 suscriptors). Gràcies a la seva fama 

en les xarxes socials ha pogut publicar el seu llibre 

Dulceida: Guía de Estilo, tenir la seva pròpia marca de roba Dulceida Shop (la 

qual promociona exclusivament a través d’Instagram) i ser jutge del programa de 

moda Quiero Ser (on el principal objectiu era trobar el nou o nova influencer de 

moda). També és l’organitzadora del festival Dulceweekend. 

 

A més de les seves marques, en el seu compte d’Instagram és usual veure-la 

promocionant productes de marques com Asos, Levi’s, Tezenis, Rimmel London.  

Fins i tot la marca Coca-Cola ha comptat amb ella en nombroses ocasions per a 

que promocioni la beguda en els seus vídeos de YouTube. 
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· Selfie amb la Dulceida al festival Dulceweekend 

 

DULCEWEEKEND: 
 

El Dulceweekend és un festival de moda, música i 

gastronomia organitzat anualment per la influencer i blogger 

Dulceida a Barcelona. Els dies 8 i 9 de Juliol es va celebrar 

la segona edició del festival a la Fira de Barcelona amb les 

entrades completament esgotades. Les entrades es podien 

adquirir de manera anticipada a través de la web 

www.dulceweekend.es o en les taquilles del recinte, on cada dia disposaven de 

500 entrades disponibles per 15 € cadascuna. El festival va ser emès en directe 

a través del web www.mtmad.es i tenia una durada des de les 12h del matí fins 

a les 00h de la nit. 

El principal patrocinador del festival aquest any era la marca de maquillatge 

Rimmel London, de la qual Dulceida és imatge. Rimmel London disposava d’un 

enorme estand on es podien comprar els productes de la marca i també hi havia 

maquilladors i perruquers professionals a disposició dels assistents per a que 

retoquessin el seu maquillatge o pentinats de manera gratuïta.  

El festival també estava patrocinat per altres grans marques amb les que 

Dulceida col·labora habitualment  com Adidas, Levi’s, Asos o l’aplicació 21 

Buttons. 

http://www.dulceweekend.es/
http://www.mtmad.es/
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Dins del Dulceweekend nombroses marques de moda com Arizona Vintage o 

Agüita Swimwear disposaven dels seus estands on venien la seva roba. Moltes 

d’aquestes marques no disposen de botigues físiques normalment, per això el 

festival és una gran oportunitat per a comprar roba de marques que només venen 

online i estalviar-te les despeses d’enviament. A més allà també estaven a la 

venda els productes de la marca pròpia de Dulceida, Dulceida Shop, que 

disposava d’una col·lecció de roba exclusiva per al festival. 

 

 

Aquest any, el festival disposava de dos escenaris, on diferents DJs posaven 

música constantment. La cantant Angy Fernández va realitzar un concert la 

primera nit del festival  i la pròpia Dulceida va fer de DJ al migdia durant els dos 

dies del festival. Altres influencers molt coneguts per formar part del grup més 

proper d’amics de la Dulceida, com la Gigi Vives i els The Tripletz, també van fer 

de DJs durant el cap de setmana.  

El Dulceweekend també disposava d’una zona de picnic per a menjar i beure on 

es podien consumir els productes comprats als diversos food trucks (camions de 

menjar ràpid) que hi havia repartits pel recinte. Al festival es venien tot tipus de 

· Fotografía dins del photocall del festival 
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menjars, des de sushi fins a menjars típics mexicans i llaminadures. A més, la 

marca Adidas va construir una zona chill out on els assistents podien asseure’s 

en sofàs per a descansar. 

   

La Dulceida va publicar aquesta fotografia a l’Instagram amb els assistents del 

primer dia al festival. El festival també comptava amb la presència del tatuador 

Victor Candiotti va estar tatuant a tot aquell que ho volgués durant tot el cap de 

setmana. 

 

· Cartell oficial del festival 

 

ENQUESTA ALS ASSISTENTS AL DULCEWEEKEND: 

Durant la meva estada al festival vaig aprofitar per a realitzar una enquesta 

escrita (que adjunto a continuació) a vint-i-cinc dels assistents al festival. 

D’aquesta manera vaig obtenir dades sobre quin ús fan d’Instagram els joves 

que van assistir al festival. 
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ENQUESTA ASISTENTES AL DULCEWEEKEND 

EDAD: ____ 

SEXO:    H          M 

 

· ¿Tienes cuenta de Instagram?      SÍ         NO 

 

 

· Marca con una X los influencers a los que conozcas 

Dulceida                             

Emitaz 

Cindy Kimberly 

Paula Gonu 

Biel Justé 

Kylie Jenner 

Kim Kardashian 

Sergi Pedrero 

Gigi Vives 

Nina Urgell 

Alejandro Lillo 

Jonan Wiergo 

Jessica Goicoechea

 

· ¿Te sientes influenciado por los influencers a los que sigues?  SÍ     NO 

 

· ¿Has comprado algún producto al verlo promocionado por un influencer?            

SÍ     NO 

 

· ¿Cuántas horas al día dedicas aproximadamente al uso de Instagram? ___ 

 



23 
 

· ¿Con qué frecuencia publicas en tu perfil de Instagram? 

Más de una vez al día  

Una vez cada día 

Una vez cada semana 

Una vez al mes 

Muy de vez en cuando 

Nunca 

· ¿Consideras que Instagram ha cambiado la forma en que la gente jóven 

se comunica?  SÍ        NO 

 

· ¿Qué supondría para ti la desaparición de Instagram? 

No me afectaria  

No sabria dónde compartir mis fotografías 

 

Gràcies a l’enquesta vaig arribar a les següents conclusions:  

• La mitjana d’edat dels enquestats és de disset anys.  

• La gran majoria dels assistents al festival eren dones, ja que dels 25 

enquestats només un va ser un home. 

• Tots els enquestats tenien compte a Instagram. 

• El coneixement sobre els influencers entre els assistents del festival és 

molt alt. Dulceida era lògicament la influencer més coneguda entre els 

enquestats (tots 25 van contestar que la coneixien). 

• Després de la Dulceida, la influencer més coneguda pels enquestats és la 

instagrammer i youtuber de Cornellà Paula Gonu. 23 dels 25 enquestats 

van contestar que coneixien la Paula, que actualment té un milió de 

seguidors a l’Instagram. 

• Després de la Paula, la influencer més coneguda pels enquestats va ser 

la Gigi Vives. Malgrat tenir només 346.000 seguidors, va ser molt més 

coneguda que altres influencers amb milions de seguidors. Això demostra 

que el nombre de seguidors a Instagram no sempre està relacionat amb 

l’influència que aquestes persones tenen fora de la xarxa. 
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• Internacionalment, la influencer més coneguda va ser Kim Kardashian (un 

80% dels enquestats van dir que la coneixien), molt a prop la segueix la 

seva germana petita, Kylie Jenner, (a la qual van conèixer un 76% dels 

assistents).  

• També cal destacar el Sergi Pedrero i la Jessica Goicoechea com uns 

dels influencers més reconeguts. Dinou i divuit persones respectivament 

van marcar que els coneixien. 

• Dotze dels vint-i-cinc enquestats van contestar que no se senten influïts 

pels influencers. Dotze dels enquestats va contestar que sí se senten 

influïts pels influencers i una noia enquestada no va ser capaç de decidir-

se i va deixar la resposta en blanc. 

• Un 64% dels enquestats van declarar que mai havien comprat cap 

producte després de veure’l anunciat per un influencer. En canvi, un 36% 

dels enquestats van afirmar que sí havien comprat qualsevol producte 

gràcies a la promoció que havia fet d’aquest un influencer. 

• La mitjana d’hores que els enquestats dediquen diàriament a l’ús 

d’Instagram és de 3,76 hores. 

• Entre els adolescents, el problema d’addicció a Instagram és real. Dues 

noies de quinze anys van afirmar que dediquen quinze i deu hores diàries 

respectivament a l’ús de la xarxa social. 

• Tots els enquestats consideren que Instagram ha canviat la forma en què 

la gent jove es comunica. 

• Un 52% dels enquestats van afirmar que si Instagram desaparegués no 

sabrien on compartir les seves fotografies. En canvi, un  48% dels 

enquestats consideren que la desaparició d’Instagram no els afectaria. 

 

CRÍTICA SOBRE LA MEVA EXPERIÈNCIA AL DULCEWEEKEND 

El diumenge 9 de juliol vaig assistir al Dulceweekend amb expectatives més ben 

baixes, ja que l’any anterior també hi vaig anar i la mala organització i excès 

d’assistents em van deixar amb un mal sabor de boca, fins al punt que no hagués 

tornat a anar-hi si no hagués estat pel meu treball de recerca. 
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Vaig arribar a la Fira de Barcelona amb la meva amiga i acompanyant Sara 

aproximadament sobre les 11:30 h, mitja hora abans de l’apertura de portes. La 

cua a aquella hora ja era brutalment llarga, pràcticament donava la volta a tot el 

recinte de la fira. Malgrat que les portes obrien a les 12:00 h, no vam accedir al 

festival fins a passades les 13:30 h degut a la llarga cua i la mala organització de 

les taquilles per a la compra d’entrades. Això va provocar que la majoria dels 

assistents no poguéssim gaudir del DJ set de la Gigi Vives, que començava a les 

12h, justament quan obrien les portes.  

Una vegada vam entrar al recinte, ens vam dirigir cap a l’escenari principal, ja 

que se suposava que la Dulceida sortiria a l’escenari a les 13 h, però, per motius 

desconeguts, la pròpia organitzadora del festival va aparèixer a l’escenari trenta-

cinc minuts tard. 

Tot i això, el festival en general estava bastant millor organitzat que la passada 

edició. En estar localitzat en un lloc molt més gran no hi havia tanta sensació 

d’aclaparament i, malgrat que hi havia molts més assistents que l’any anterior, 

tothom semblava estar molt més còmode. Cal destacar que a l’edició del 

Dulceweekend 2016 era pràcticament impossible comprar o fins i tot moure’t  per 

dintre del recinte degut a la deshorbitada quantitat de persones que havien en 

un mateix lloc. 

En comparació amb l’any passat, en aquesta edició es realitzaven moltíssimes 

més activitats als escenaris, que provocaven que molta gent hi anés i llavors les 

zones de compres es buidessin de gent. També cal destacar positivament el fet 

que aquest any hi hagués una programació oficial amb totes les actuacions 

recollides en un horari (que moltes vegades no es complia). A diferència d’aquest 

any, en l’edició passada no hi havia cap tipus de programa i això provocava que 

constantment la gent perdés el temps esperant en front de l’escenari per a 

finalment veure a influencers o DJs en els quals no estaven gaire interessats.  

En comparació amb l’any anterior també ha millorat l’oferta gastronòmica, ja que 

hi havia moltíssims més food trucks i una zona de pícnic condicionada per a que 

la gent no hagués de menjar dempeus com l’any anterior, on les cues per a 

menjar en qualsevol lloc eren també brutals. 
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En definitiva, han millorat moltíssimes coses i s’han solucionat molts problemes 

dels quals els assistents de l’any passat ens vam queixar. Tot i això, encara 

queda molta feina per fer per a aconseguir un festival realment de qualitat. 

Recomanaría als organitzadors que l’any vinent no programessin activitats o 

concerts a la mateixa hora que s’obren les portes d’entrada, ja que això provoca 

que la majoria dels assistents no puguin gaudir d’aquestes, especialment si 

l’organització de les cues és tan lenta i desorganitzada.  

 

INSTAGRAM I EL MÀRQUETING 

 

Quan una marca determinada vol sol·licitar els serveis d’un instagramer o 

influencer per a que promocioni un producte determinat es realitza una recerca 

exhaustiva fins a trobar la persona idònia. Aquest influencer escollit ha d’estar 

relacionat d’alguna amb el sector de mercat del producte que promocionarà. Per 

exemple, quan Kim Kardashian va posar a la venda la seva nova marca de 

productes de bellesa, KKW Beauty, va contactar amb nombrosos influencers del 

sector del maquillatge per a que acudissin a una presentació privada dels 

productes en Los Ángeles i publiquessin fotografies d’aquesta en els seus 

comptes d’Instagram.  

Normalment la pròpia marca és la que es posa en contacte amb l’influencer. Tot 

i això, en ocasions, empreses com Talent Resources fan d’intermediàries entre 

marca i influencer. És a dir, una marca que vol que el seu producte sigui 

promocionat per un influencer es posa en contacte amb una d’aquestes 

empreses que serà l’encarregada de trobar a la persona idònia per a fer aquesta 

promoció i negociarà el sou que rebrà per realitzar-la. 

Una vegada escollit l’influencer, hi ha diversos tipus de estratègies de màrqueting 

que es poden dur a terme: 
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• Col·laboració: S’envia a l’influencer el producte que promocionarà i 

aquest el publica al seu perfil d’Instagram com a alguna cosa que utilitza 

en la seva vida quotidiana i dona la seva opinió (normalment pactada amb 

l’empresa) sobre el producte. A més, aquests tipus de publicacions 

normalment contenen hashtags amb el nom o eslògan del producte que 

promocionen. 

Aquest tipus de promoció ha resultat bastant polèmica degut a que 

nombroses associacions de consumidors ho consideren una estratègia de 

publicitat enganyosa, ja que l’influencer dona a entendre que normalment 

utilitza un producte quan en realitat no ho fa. Degut a això, des de fa uns 

mesos als Estats Units és obligatori que quan qualsevol influencer realitza 

una publicació remunerada a Instagram ho deixi ben clar utilitzant els 

hashtags #ad (publicitat) o #sponsored (patrocinat). 

 

 

· Kylie Jenner promocionant la marca FitTea al seu compte d’Instagram 

 

• Concursos: Aquesta estratègia consisteix a crear un concurs en què 

l’influencer sortegi un producte de la marca entre els seus seguidors. Per 

a participar en aquest tipus de concursos, normalment l’únic requisit és 

seguir la marca del producte en Instagram. Així, a més de donar a conèixer 

el seu producte, la marca augmenta el seu nombre de seguidors en la 

xarxa social.  



28 
 

Aquest tipus de promoció és comuna quan una marca vol promocionar un 

producte nou. Es tracta d’una tècnica molt útil ja que s’involucra el 

consumidor i se’l motiva per a que tingui ganes d’aconseguir aquell 

producte. 

 

· Sergi Pedrero promocionant un concurs en col·laboració amb la marca Sprite  

• Experiència: Aquest tipus de promoció consisteix a crear una mena de 

vincle entre el consumidor i la marca, de manera que s’associï la marca 

amb un tipus d’experiència o estil de vida.  

Per exemple, recentment, la marca de begudes alcohòliques Budweiser 

va pagar un viatge i estada al festival de música electrònica Tomorrowland 

a un grup d’influencers, a canvi que aquests utilitzessin hashtags 

relacionats amb la marca en totes les publicacions que realitzessin sobre 

el festival. D’aquesta manera el futur consumidor associarà aquesta 

beguda amb la festa i diversió característiques del festival Tomorrowland. 

 

· Gigi Vives promocionant la seva estada al festival Tomorrowland en col·laboració 
amb la marca Budweiser 
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• Obra de caritat: Aquesta estratègia s’utilitza quan es vol mobilitzar a tots 

els seguidors d’un influencer amb la intenció d’ajudar a una bona causa. 

Gràcies als influencers i l’impacte que tenen en els seus seguidors és molt 

fàcil que campanyes solidàries es facin virals i molta més gent s’involucri. 

 

· Ariana Grande animant els seus seguidors a donar diners per a les famílies dels 
assassinats durant l’atemptat al seu concert en Manchester  

 

 

VISITA A UNO MODELS 

El passat 29 de setembre vaig tenir 

el plaer de visitar les oficines de la 

prestigiosa agència de models i 

celebritats UNO Models, que és 

considerada la millor agència de models d’Espanya. Malgrat que també tenen 

oficines a Madrid, la seva seu principal es troba a Barcelona i entre les models 

que tenen contractades es troben mítiques supermodels com Ana Beatriz Barros 

o Bar Rafaeli.   

L’agència es troba al barri gòtic de Barcelona, just davant de l’Estació de França.  
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Vaig arribar cap a les cinc de la tarda, vaig trucar al timbre i el recepcionista em 

va preguntar el meu nom i amb qui havia quedat. Vaig entrar al hall de l’edifici i 

vaig pujar fins al primer pis on es troba l’agència. El recepcionista em va obrir la 

porta i acompanyar fins a un sofà on hi havia nombroses revistes amb models 

d’UNO a la portada. Allà vaig esperar uns minuts fins a ser atès. 

     

· Bregje Heinen i Cindy Bruna són dues de les models més cotitzades que treballen 

amb UNO  

A l’agència vaig poder parlar amb Ramon Jordana, l’encarregat de treballar amb 

els models que també són considerats celebrities, pel seu reconeixement per la 

premsa i influència en xarxes socials. Per a realitzar aquesta feina va estudiar 

relacions públiques i màrqueting 

El Ramon em va ensenyar tota l’agència i les 

seves espectaculars vistes a l’Estació de França i 

el Parc de la Ciutadella. Allà normalment hi ha 

dotze treballadors, malgrat que ara estan 

treballant per ampliar l’agència. Tots treballen en 

una mateixa sala i, a més tenen una habitació 

especial per al departament artístic, una sala on 

fotografien als seus models i una àmplia sala de 

reunions decorada amb pintures dels moments més icònics de la carrera de Kate 

Moss. A la sala principal de l’agència hi ha una enorme paret amb fotografies de 

tots i cadascun dels models contractats amb UNO Models. 
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Segons em va explicar, dins de l’agència s’encarreguen de controlar 

absolutament tots els aspectes de la carrera dels seus models, des de 

campanyes de moda i desfilades fins al seu compte d’Instagram. Pràcticament 

tots els models amb els quals treballen tenen un compte a Instagram ja que, al 

contrari que fa uns anys, és típic que els dissenyadors contractin directament els 

models en funció de les seves fotografies d’Instagram. 

El Ramon és el mànager de 

Cindy Kimberly i Marc Forné, 

dos models espanyols amb 

gran influència dins 

Instagram i als quals és 

habitual veure fent 

promocions als seus 

comptes. Segons em va dir, 

la Cindy, en ser l’espanyola 

amb més seguidors a 

Instagram, rep centenars 

d’ofertes per a realitzar tot tipus de promocions al seu compte.  

Tot i això, sempre busquen acceptar només campanyes que estiguin al seu nivell 

i tinguin relació amb el seu estil de vida. Moltes vegades rebutgen ofertes molt 

importants perquè van en contra de les seves creences personals. Per exemple, 

si la Cindy es considera amant dels animals, no tindria cap sentit veure-la al seu 

Instagram portant un abric de pell. A més, intenten que les publicacions amb 

promoció al seu compte no siguin excessives, ja que això crearia la sensació que 

el seu Instagram és una telebotiga i perdria credibilitat davant els seus seguidors.    

Malgrat que moltes vegades les marques paguen grans quantitats de diners per 

realitzar aquestes col·laboracions, això no sempre és així. Per exemple, el Marc 

Forné té un contracte amb Louis Vuitton i és habitual veure’l promocionant 

productes d’aquesta luxosa marca. Malgrat no cobrar per fer aquestes 

publicacions, col·laborar amb Louis Vuitton l’ajuda molt a que desenes d’altres 

marques contactin amb ell per a promocions remunerades i augmenti el seu 

estatus dins de la indústria de la moda. 
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El Ramon considera que Instagram ha canviat completament els hàbits de 

consum dins del món de la moda, ja que els consumidors se senten més atrets 

en veure una determinada peça de roba portada per una model durant el seu dia 

a dia, que en veure aquesta mateixa peça en una campanya o desfilada de 

moda. 

Dins de l’agència, van adonar-se que el boom d’Instagram en la indústria es va 

produir aproximadament fa uns dos anys. També s’han adonat que ha canviat 

per complet les estratègies de màrqueting de totes les marques de moda. 

Segons em va explicar, abans era molt usual contractar a una topmodel per a 

assistir a un esdeveniment on parlés amb la premsa i presentés una determinada 

col·lecció. Ara, en canvi, les marques inverteixen més a fer promocions a través 

de xarxes socials, ja que els permet accedir directament a la franja d’edat al que 

es dirigeixen. 

UNO Models, a més de treballar amb reconegudes topmodels, també és 

especialista en la recerca de nous models amb potencial per a convertir-se en 

futurs models. Fa uns anys, era habitual que enviessin a encarregats de buscar 

potencials models a llocs on sabien que hi hauria molta gent, com per exemple 

un concert. Ara, en canvi, fan aquesta recerca a través d’Instagram i, dins del 

seu departament artístic tenen un treballador que es dedica únicament i 

exclusivament a buscar nous models a través de la xarxa social. Això també té 

la seva part negativa, ja que moltes vegades, quan coneixen en persona a algú 

que han trobat a Instagram s’adonen que en la vida real és completament diferent 

a les fotografies que publica, probablement per l’ús excessiu de filtres i 

photoshop. 

Pel que fa al futur d’Instagram dins del món de la moda, el Ramon afirma que 

mai es pot saber què passarà. La indústria de la moda està canviant i 

evolucionant constantment i, el que avui sembla que estarà de moda per sempre, 

potser demà deixar d’estar-ho i tothom ho detesta. Tot i això considera que ha 

ajudat a fer que l’alta costura sigui molt més accessible al públic i perdi part de 

la seva exclusivitat.   

 



33 
 

VISITA A VICHY CATALAN 

El passat 26 d’octubre vaig acudir a les oficines centrals de l’empresa de 

begudes Vichy Catalan per a realitzar una entrevista al responsable de controlar 

les xarxes socials de la companyia. Les oficines de Vichy es troben al carrer 

Còrcega de Barcelona i allà normalment hi treballen unes trenta persones. 

 

 

Vichy Catalan compta amb més de 9000 seguidors a Instagram, convertint-se 

així en la empresa d’aigua amb més seguidors en aquesta xarxa social a 

Espanya. El compte es va crear al 2012, posteriorment a la creació dels comptes 

de Twitter, Facebook i Youtube de la marca. 

Vaig aconseguir realitzar l’entrevista gràcies a un familiar que treballa a Vichy i 

em va posar en contacte amb l’entrevistat, al que vaig haver d’enviar les 

preguntes abans de realitzar l’entrevista. Abans de fer l’entrevista em va avisar 

de que no tenia permès contestar algunes de les preguntes, com per exemple 

quina es la meta de seguidors que tenen previst assolir en una franja de temps 

determinada. 
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· Entrada de les oficines de Vichy Catalan  

Allà vaig poder parlar amb el Jordi, que és l’única persona que maneja el compte 

d’Instagram de l’empresa, malgrat que en algunes ocasions compta amb l’ajuda 

d’una agència externa de publicitat que combina les campanyes publicitàries 

televisives i les online. L’ entrevista es va realitzar en una de les sales de reunions 

de l’oficina i vaig enregistrar-ne l’àudio.   

 

• Quants concursos s’han realitzat a l’Instagram de Vichy? En què 

consistien? 

A Instagram solem realitzar dos concursos a l’estiu i dos durant la resta de l’any, 

on demanem fotos dels nostres seguidors amb begudes de Vichy. D’aquesta 

manera podem captar fotografies que després podrem publicar al nostre compte 

durant tot l’any. 

• Quina és la mitjana d’edat dels seus seguidors? 

El perfil mitjà dels nostres seguidors és una dona entre trenta-cinc i quaranta-

quatre. A Instagram mesurem també el grau d’implicació dels nostres seguidors 

amb la marca i sabem que el 30% dels nostres seguidors són molt actius amb la 

marca. 

• Quin tipus de contingut publiquen? 

El contingut que publiquem a Instagram està mol diferenciat del de Twitter i 

Facebook, que estan molt dirigits a la promoció de productes i les campanyes 
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que realitzem. Instagram és més superficial, es prioritza seguir una línia molt més 

estètica i visual que representi a la companyia. Intentem dividir les nostres 

publicacions en tres tipus: publicacions relacionades amb campanyes 

publicitàries, fotografies de productes Vichy relacionades amb la gastronomia i 

fotografies de persones amb begudes de la marca. 

• Publiquen fotografies fetes pels seus consumidors? 

Sí, durant l’estiu realitzem la campanya Vichy Catalan Lovers, on demanem als 

usuaris que enviïn fotografies amb productes de Vichy. Això ens permet tenir 

activitat dels nostres seguidors a Instagram durant uns mesos en que les 

interaccions a les xarxes socials baixa. 

• Contracten influencers per a promocionar les seves begudes? 

D’aquí a dues setmanes començarem la nostra primera campanya amb la 

participació de vint influencers, deu youtubers i deu instagrammers molt 

coneguts que promocionaran una campanya dirigida al target més jove dels 

consumidors. La campanya consistirà a vincular una beguda de Vichy Catalan 

com a remei perfecte per a la ressaca.  

• Quins són alguns dels influencers que participaran en aquesta 

campanya? 

La campanya tindrà una durada de tres mesos i hi participaran influencers  com 

el grup The Tripletz i la Rebeca Terán. 

 

• Segueixen algun tipus de calendari o horari per a organitzar les 

seves publicacions? 

Sí, tenim comprovat que el millor dia per a publicar a l’Instagram de Vichy és el 

diumenge al vespre. Entre setmana el moment que millor ens funciona publicar 

és al migdia. 
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• Quants treballadors s’encarreguen de controlar les xarxes socials de 

la marca? 

Actualment jo controlo totes les xarxes socials de Vichy i les altres tres marques 

de la companyia. També tenim una community manager i estem en contacte amb 

una agència de publicitat a Galícia que organitza i planifica les estratègies de 

publicitat a llarg termini i també s’encarrega de temes greus, com podrien ser 

amenaces de boicot. 

• Quins estudis ha realitzat per a fer aquesta feina? 

Tinc una doble carrera en ADE i Investigació i tècniques de mercat. En aquest 

sentit no tinc cap tipus de formació específica en tècniques de màrqueting en 

xarxes socials. 

• Com preveu el futur d’Instagram en el món comercial? 

Malgrat que Facebook continuï estant la xarxa social líder en el nostre sector el 

creixement d’Instagram està sent brutal. En el sector de les begudes d’aigua és 

molt difícil guanyar seguidors, per això valorem moltíssim tots i cadascun d’ells. 

Per exemple, en el món de la moda és molt més fàcil obtenir milers de seguidors. 

Tot i això estem contents amb els nostres resultats, som líders en quant a nombre 

de seguidors en el nostre sector, amb gran avantatja sobre la resta de marques 

i esperem poder seguint creixent. 

ENTREVISTA AL RESTURANT FLAX&KALE 

Per a continuar investigant sobre l’ús que es fa 

d’Instagram dins d’altres sectors comercials 

vaig decidir posar-me en contacte amb el 

restaurant Flax&Kale. Flax&Kale és un 

restaurant saludable de cuina flexitariana (un 

80% de la seva oferta és basada en vegetals i 

el 20% restant conté salmó cultivat en llibertat), 

que es troba al carrer Tallers de Barcelona.  
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Amb més de setanta-dos mil seguidors a Instagram és el restaurant barceloní 

més seguit a la xarxa social i és habitual veure reconeguts influencers d’arreu 

del món publicant fotografies al restaurant. 

Durant el passat mes d’octubre vaig poder entrevistar l’Adriana, responsable de 

les xarxes socials del grup de restaurants Teresa Carles (del qual forma part 

Flax&Kale) que em va poder respondre algunes preguntes sobre el seu compte 

d’Instagram.  

 

• Quan es va crear el compte de Flax&Kale a Instagram? 

El compte es va crear uns dies abans de l’apertura del restaurant, l’agost del 

2014. 

• Aproximadament, quantes publicacions realitzen setmanalment al 

compte? 

Realitzem aproximadament cinc publicacions. 

• Contracten influencers per a promocionar el restaurant? 

No, sent sincers, hem tingut la sort que els influencers vinguin pel seu compte i 

ens visitin. No ens és necessari pagar a ningú, ja que a més se surt de la nostra 

filosofia d’empresa. 
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• És habitual veure a influencers amb milions de seguidors (com per 

exemple Alexis Ren) publicar fotografies al seu restaurant. Noten un 

augment de clients després de la seva visita? 

Es clar que sí! És una resposta molt ràpida del públic amb la qual ens sentim 

afortunats de comptar. Si bé no paguem ni invitem influencers, entenem que les 

seves visites són beneficioses per al nostre compte i facilitem les seves reserves 

en les nostres àrees més boniques (el nostre Edible Garden, per exemple). 

    

· Alexis Ren a l’Edible Garden de Flax&Kale 

 

• Qui s’encarrega de l’Instagram de Flax&Kale? Quins són els seus 

estudis per a realitzar aquesta feina? 

S’encarrega una dissenyadora amb estudis en disseny gràfic i fotografia. 

• Actualment centenars de restaurants a Barcelona compten amb un 

perfil a Instagram. Que creieu que us fa diferents de la resta per a 

tenir tants milers de seguidors? 

Una mica de tot. Creiem que els nostres interiors, la qualitat dels nostres plats, 

la freqüència amb la qual publiquem i la proximitat amb què tractem als nostre 

públic, fa que tinguem seguidors tan fidels i apassionats pel menjar saludable. 



39 
 

• Qui fa les fotografies que publiqueu al 

vostre Instagram? 

D’una banda, la nostra fotògrafa i Community 

Manager, Adriana Gastelúm. Els caps de setmana 

publiquem fotografies fetes pels nostres clients. 

• A l’hora de crear un plat, teniu en compte 

que sigui atractiu visualment de cara a futures 

publicacions dels clients a Instagram? 

És clar. Si bé el nostre objectiu principal és oferir 

propostes gastronòmiques de qualitat, bon sabor i 

nutrició, l’aspecte visual juga un aspecte important 

en el procés de desenvolupament d’un plat. 

• Ha influït Instagram en la quantitat i tipus de clients que reben? 

Com el restaurant mai ha existit sense Instagram no ho podem saber amb 

certesa, però estem segurs que molta gent ens visita gràcies a que Instagram ha 

posicionat Flax&Kale com un dels llocs de Barcelona més populars a la xarxa. 

La meitat dels nostres clients són estrangers i l’altre meitat locals, podem estar 

segurs de que Instagram juga un paper important en aquest 50/50. 

    

 

• Adriana Gastelúm, 
Community Manager de 
Flax&Kale 
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Després d’haver visitat Flax&Kale en nombroses ocasions penso que l’impacte 

que té Instagram sobre el tipus de clients que reben és molt gran. Al restaurant 

és habitual veure a moltíssims clients fent fotografies dels seus plats i, tal i com 

he pogut comprovar, es publiquen una mitja de cinquanta fotografies diàries del 

restaurant  a Instagram. El món de la cuina flexitariana és popular especialment 

entre els joves, que també són els que més utilitzen Instagram. Penso que la 

combinació entre els plats saludables que ofereixen i la estètica tan cuidada de 

la decoració del local el converteixen en un lloc molt atractiu per a tots aquells 

que volen gaudir d’un bon dinar i deixar-hi constància a Instagram. 

EL MEU INSTAGRAM 

Segons la pàgina Instagram account age checker (que et permet saber 

aproximadament quan vas crear el teu compte d’Instagram) vaig crear el meu 

perfil a la xarxa social al voltant de desembre del 2012.  

El meu nom d’usuari és @Abeel06 i, actualment, tinc 97 fotografies publicades, 

826 seguidors i segueixo 302 comptes. 

 

· Captura de pantalla del meu compte d’Instagram i les últimes 6 fotografies que he publicat. 
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Aproximadament guanyo trenta seguidors al mes i, segons el web 

www.socialblade.com, soc el compte número 7,079,996 dins del ranking dels 

usuaris més influents d’Instagram. Aquest ranking valora la influència de tots els 

usuaris públics d’Instagram tenint en compte el seu nombre de seguidors, 

persones a les que segueixen i publicacions. 

 

· Estadística sobre el meu nombre de seguidors en Instagram des d’abril del 2015 fins a l’actualitat. 

 

Segons la predicció de futur realitzada per aquesta pàgina web arribaré al miler 

de seguidors durant el mes de gener del 2018. 

 

·  Estadística sobre la predicció de futur dels meu nombre de seguidors a Instagram. 

 

El 49% dels meus seguidors són homes i el 51% dones. La majoria dels meus 

seguidors es troben en la franja d’edat entre els divuit i vint-i-quatre anys. El país 

on habita la gran majoria dels meus seguidors és Espanya, sent Viladecans i 

Barcelona les dues ciutats més poblades pels meus followers. Després 

d’Espanya, el país del qual obtinc més seguidors és els Estats Units, 

probablement perquè la majoria de les meves publicacions són en anglès. 

http://www.socialblade.com/
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· Estadístiques proporcionades per Instagram sobre l’edat i el sexe dels meus seguidors d’Instagram. 

 

 

· Estadístiques proporcionades per Instagram sobre la localització dels meus seguidors d’Instagram. 

Les meves publicacions són normalment visualitzades una mitjana de vuit-centes 

vegades i reben uns cent vint m’agrada. Tot i això, aquest nombre pot variar 

segons el tipus de fotografia i l’hora o moment del dia en què la publiques.  

 

La fotografia amb més èxit i el major 

nombre de m’agrada del meu perfil és 

amb la model i influencer Alexis Ren. 

Fins ara ha rebut quatre-cents 

vuitanta-quatre m’agrada i ha estat 

vista catorze mil tres-centes vegades.  

Alexis Ren té deu milions de 

seguidors a Instagram i és 

considerada la primera instamodel, 

és a dir, un nou tipus de model que 

arriba a la fama gràcies a les seves 

fotografies a Instagram.  
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· Estadística sobre l’augment del meu nombre de seguidors després de publicar la foto amb Romee. 

 

· Estadística sobre l’augment del meu nombre de seguidors després de publicar la foto amb Alexis. 

Tal i com podem comprovar en les anteriors estadístiques, publicar una fotografia 

amb una celebritat o instagramer amb milions de seguidors en la xarxa pot ser 

molt beneficiós i ajudar a que augmenti el teu nombre de seguidors. A més, és 

comú que les nombroses pàgines de fans d’aquestes instagramers publiquin 

també aquestes fotografies i t’etiquetin, de manera que encara més gent acudeix 

al teu perfil. 

Malgrat que la fotografia anterior 

va obtenir més m’agrada, 

aquesta és la que, en canvi, ha 

estat visualitzada més vegades, 

unes vint-i- set mil vuit-centes. 

La publicació va augmentar el 

seu èxit quan la model i àngel de 

Victoria’s Secret, Romee Strijd, 

va donar-li m’agrada. Això va 

provocar que els seus fans i 

seguidors acudissin en massa a 

la foto. La Romee compta amb 

tres milions de seguidors a 

Instagram. 
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Gràcies a parlar amb la instagramer Cindy Kimberly, he après que la millor hora 

del dia per a publicar fotografies a Instagram és entre les vuit i les nou del vespre, 

ja que és el moment del dia en què més persones d’arreu del món estan 

connectades a Instagram. A més, el dia de la setmana amb més activitat a 

Instagram és el diumenge. 

Vaig obrir el meu compte d’Instagram amb la intenció de tenir un nou lloc on 

publicar les meves fotografies de manera més professional que a Facebook, la 

xarxa social que més estava de moda en aquell moment. Vaig ser bastant 

prematur pel que fa a l’ús d’Instagram, ja que quan vaig crear el meu compte 

pràcticament cap dels meus amics o contactes coneixien la seva existència 
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Quan vaig crear el meu compte em va atraure l’idea que totes les meves 

fotografies quedessin guardades en una mateixa pàgina i pogués tenir la meva 

pròpia galeria.  

Normalment utilitzo Instagram quatre cops al dia, quan m’acabo de llevar, al 

migdia, durant el berenar i abans d’anar a dormir, ja que m’agrada veure 

absolutament totes les publicacions de les persones a les quals segueixo i no 

perdre’m cap. Malgrat que segueixo molts amics, familiars o coneguts, la majoria 

dels usuaris als quals segueixo són celebrities, ja que m’agrada veure com són 

els seus estils de vida i el seu dia a dia.  

 

A l’hora de seguir a algú tinc en compte si m’interessa el tipus de contingut que 

publica i, sobretot, valoro la qualitat visual de les seves fotografies. No m’agrada 

gens seguir comptes que constantment estan promocionant productes, perquè 

penso que acaben convertint el seu perfil en una mena de telebotiga i no sembla 

gens real ni genuí.  
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El perfil de Kim Kardashian 

és un exemple d’un 

equilibri perfecte entre 

publicacions promocionant 

els seus productes, 

fotografies familiars, altres 

sobre la seva vida diària i 

també fotografies fetes per 

fotògrafs professionals. A 

més, el seu compte 

segueix una estètica molt 

similar en totes les seves 

publicacions. Utilitza tons 

càlids i els mateixos filtres 

per a totes les fotografies, de manera que sigui atractiu visualment i tot segueixi 

una mateixa gama de colors. 

Considero que Instagram és una plataforma amb un contingut enormement variat 

on pots trobar absolutament de tot. Gràcies a aquesta varietat vaig descobrir la 

meva passió per la moda i el món del modelatge, per tant, segueixo nombroses 

models i els meus dissenyadors favorits.  

L’aplicació també m’ha aportat bastant a nivell personal. Gràcies a Instagram he 

fet amics d’arreu del món i he pogut mantenir-me en contacte amb ells. Vaig 

conèixer una de les meves millors amigues, que viu a Grècia, en la secció de 

comentaris d’una celebrity. Vam continuar parlant per missatge privat 

d’Instagram i, mesos després, ens vam conèixer en persona quan ella va venir 

de vacances a Barcelona. 
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COL·LABORACIÓ AMB MORRIS YORK 

Morris York és una marca espanyola de rellotges a la venda exclusivament 

online. 

Compten amb un total de trenta-set rellotges a la venda a través del seu web 

www.morrisyorkco.com. Un d’aquests rellotges està dissenyat per l’estilista i 

coach del programa Cámbiame, Cristina Rodríguez. Els rellotges Morris York 

entrellacen els estils britànics i americans, amb un estil clàssic, elegant i detallat. 

El seu preu va des dels quaranta-quatre euros, la gama més assequible, fins als 

setanta-vuit que costa el seu rellotge més car. 

 

La marca utilitza Instagram com a eina per a promocionar els seus productes. 

Allà compten amb més de setanta mil seguidors i, compten amb els serveis de 

nombrosos influencers per a que promocionin la seva marca. 

El passat 18 de setembre, Gemma Canut, directora de màrqueting de Morris 

York, va posar-se en contacte amb mi a través del meu Instagram i em va oferir 

col·laborar amb la seva marca. Una vegada vaig  dir que estava interessat en 

treballar amb ells, van explicar-me tots els detalls a través de mail.  

En ser col·laborador de la marca, tindré un codi promocional propi (ABEL10) que 

publicaré al meu Instagram. D’aquesta manera, tots els meus seguidors que 

vulguin comprar qualsevol rellotge a través del seu web rebran un descompte del 

deu per cent del valor de la seva compra. Així, per cada rellotge que sigui venut 

amb el meu codi jo rebré set euros que podré cobrar a final de cada mes.  

http://www.morrisyorkco.com/
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Per a poder començar a publicar la marca em va enviar un dels seus rellotges. 

Em podré fer tantes fotografies com vulgui on el rellotge sigui visible i, quan les 

publiqui al meu compte d’Instagram explicaré que poden estalviar-se un deu per 

cent gràcies al meu codi. 

Una vegada vaig acceptar la col·laboració, vaig rebre un contracte per mail que 

vam haver de firmar un dels meus pares i jo. 

A més de per a (potser) guanyar-me uns diners, col·laborar amb aquesta marca 

també m’ajudarà a guanyar seguidors a Instagram, ja que ells publicaran al seu 

perfil les meves fotografies promocionant els seus rellotges i m’etiquetaran en 

elles. Com Morris York té un gran nombre de seguidors a la xarxa, treballar amb 

ells també m’obrirà les portes per a que altres marques decideixin contractar-me 

en un futur.  

Per a promocionar el rellotge vaig publicar 

aquest selfie al meu perfil d’Instagram i el 

vaig acompanyar del següent missatge: 

 

 

ESDEVENIMENT D’INFLUENCERS A BARCELONA 

 

El passat 6 de setembre vaig poder assistir a un esdeveniment organitzat per la 

famosa marca Converse a la botiga de sabatilles esportives Aw Lab al Portal de 

l’Àngel de Barcelona. A l’esdeveniment van acudir nombrosos influencers 

nacionals, com la Gigi Vives o l’Àlex Domenech, entre altres.  
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La intenció de l’esdeveniment era donar a conèixer la nova col·lecció de 

sabatilles Converse, a més, tot aquell que portés un parell de sabates de la 

mateixa marca les podia customitzar gratuïtament al seu gust. Els influencers 

invitats també van anunciar, a través dels seus comptes d’Instagram, que es 

farien fotografies amb tots aquells que anessin a l’esdeveniment. Tot i això, la 

majoria d’ells només es van fer fotografies amb alguns dels seus seguidors a 

l’arribada a la botiga, ja que una vegada dins de l’esdeveniment, tots els 

influencers van quedar-se en una terrassa a part, allunyats dels seus seguidors 

i fans.  

Quan el grup d’influencers va arribar a la botiga cap allà a les sis de la tarda, una 

gran part de la gent que esperava entrar a l’esdeveniment (la majoria pre-

adolescents) van començar a cridar com bojos i envoltar-los amb la intenció de 

tocar o abraçar els seus ídols. Cal destacar que el nivell de fanatisme era tan 

gran que una noia fins i tot va caure a terra mentre corria per a fer-se un selfie 

amb un dels instagrammers. En aquell moment vaig poder ficar-me dins d’aquell 

grup de fanàtics i intercanviar unes poques paraules i fer-me un ràpid selfie amb 

la Gigi Vives, que ella va publicar més tard  al seu compte d’Instagram, on la 

segueixen gairebé 400.000 persones.  

   

Una vegada dins de la botiga hi havia un DJ desconegut punxant música 

moderna, malgrat que, quan es va promocionar la presentació a través 

d’Instagram, es va anunciar que seria la influencer Gigi Vives qui faria de DJ. A 

més, dins de l’esdeveniment podies prendre un petit berenar gratuït i emprovar-

te i comprar les noves sabatilles de la col·lecció de Converse. 
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Va ser una molt bona oportunitat per a comprovar fins a quin punt l’impacte 

d’aquestes persones es veu reflectit en la vida real i com s’han convertit en els 

nous ídols de masses per a adolescents sense tenir cap talent aparent, més enllà 

de ser fotogènics i tenir molts seguidors a Instagram. 

ENTREVISTA A L’INFLUENCER HELENA MARTÍNEZ 

 

L’Helena Martínez és una influencer catalana que compta amb més de seixanta-

quatre mil seguidors a Instagram. Està representada per l’agència d’influencers 

Influence Code, que l’ajuda a aconseguir més col·laboracions amb marques i 

invitacions a esdeveniments. L’Helena és una influencer de moda i la majoria de 

les publicacions que realitza són sobre els seus outfits diaris. Col·labora 

habitualment amb marques molt conegudes com Bershka i ha acudit a 

esdeveniments de Tommy Hilfigher o Guess entre d’altres. 

Va començar a obtenir grans quantitats de seguidors gràcies a publicar 

fotografies amb celebritats famoses a les quals ha pogut conèixer, com per 

exemple la supermodel Gigi Hadid o el cantant Justin Bieber.  
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• Quan vas crear el teu compte d’Instagram? 

Sincerament no sé la data exacta, però sí que recordo que vaig descarregar-

me l’aplicació arrel dels famosos que m’agradaven. O sigui, que més o menys 

quan va començar Instagram em vaig crear el compte, tot i que no penjava el 

mateix contingut i ho utilitzava sobretot per veure el que feien els meus ídols en 

les seves vides privades. 

• En quin moment vas adonar-te que podries dedicar-te a Instagram 

de manera més professional? 

Vaig adonar-me que podia dedicar-me a Instagram quan les primeres marques 

van contactar amb mi i m’oferien els seus productes a canvi d’una simple 

fotografia. A partir dels 10k va haver un punt d’inflexió en el meu perfil i vaig 

professionalitzar-lo ja que diverses agències i empreses volien treballar amb 

mi. Va ser en aquell moment que vaig decidir tenir un perfil més nítid i més 

centrat en els continguts que veia que rebien més likes. 

• Amb quin tipus de marques sols col·laborar?  

Acostumo a col·laborar amb marques de sabates i roba sobretot, que són les 

que més productes m’envien i més interessades estan en mi. Tot i que 

últimament el meu perfil se centra en viatges i molts hotels i agències 

m’ofereixen destins gratuïtament. També hi ha marques de les quals soc 

ambaixadora i amb les quals treballo tot l’any, com Maybelline o Cluse 

Watches.  

• Alguna vegada has rebutjat una col·laboració amb una marca? Si 

és així explica, per què? 

Sí, més d’un cop he hagut de rebutjar col·laboracions. Tant per esdeveniments 

als quals no podia assistir perquè tenia altres obligacions, com per productes 

que no encaixen amb el meu perfil o simplement no m’agraden. La veritat és 

que tinc un filtre bastant potent de manera que tot allò que jo publiqui al meu 

Instagram segueixi un estil que és “helenamartinezi”, i que els meus seguidors 

coneixen perfectament.  
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• Quins consideres que són els requisits per a ser influencer 

d’Instagram? 

Crec que qualsevol pot ser influencer, jo no m’esperava ser-ho. De fet quan 

vaig començar crec que ni existia la paraula i simplement va succeir. 

Bàsicament s’ha de ser un mateix i ser artístic amb les fotos. El que passi 

després és sort. Són els seguidors els que escullen l’influencer, no al revés, o 

sigui, que sota el meu punt de vista és sort.  

• Aproximadament, cada quant publiques una fotografia al teu 

Instagram? 

Sincerament sóc molt irregular, però faig tres publicacions per setmana segur. 

No m’agrada penjar cada dia per tenir els meus seguidors contents, no és el 

meu estil. Em faig fotos quan vull i les penjo quan vull. Tot i que quan vaig de 

viatge puc penjar fins i tot dues al dia. Depèn molt del que jo cregui i em vingui 

de gust. No tinc cap horari ni calendari marcat a menys que una marca m’ho 

demani i acordem certes dates pels posts. 

• Quin és el tipus de contingut que interessa més als teus seguidors? 

El tipus de contingut que més agrada als meus seguidors és la moda 

compaginada amb els viatges i la meva vida en general. Sóc conscient que als 

meus seguidors volen  veure fotografies del que faig dia a dia, però per veure la 

roba que porto. Diria que és un mix, la gent vol veure a quins esdeveniments 

vaig o on sopo, però volen veure conjunts amb estil i volen saber on trobar-los. 

• De quina manera t’ajuda estar contractada en una agència 

d’influencers com Influence Code? 

Influence Code m’ha obert les portes a molts esdeveniments als quals no 

hauria pogut accedir sense ells i contacte amb moltes marques que no haurien 

descobert el meu perfil sense la seva ajuda. A més he crescut amb ells, ja que 

em van signar amb 15.000 seguidors i estic rondant els 70K ja. 

 

FOTOGRAFIA A INSTAGRAM 
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El contingut de les publicacions d’Instagram és enormement variat. Dins de la 

xarxa social pots trobar pràcticament tot tipus de fotografies. Tot i això existeixen 

grans gèneres fotogràfics que, gràcies a l’app, han obtingut gran èxit i, per tant, 

són molt populars dins d’aquesta. 

FOODIES: 

Fins fa uns anys, si algú hagués començat a fer fotografies del seu plat en mig 

d’un restaurant tothom al seu voltant se sorprendria. En canvi, en l’actualitat, les 

publicacions sobre menjar són un absolut èxit en Instagram. 

   

El hashtag #FOODIES, que vindria a significar <<cocinillas>>, ha estat compartit 

més de deu milions de vegades a Instagram. 

   

A Barcelona, restaurants com Flax&Kale han aprofitat Instagram per a donar a 

conèixer els seus plats. Gràcies a publicacions realitzades per influencers amb 

milions de seguidors com Alexis Ren o Cindy Kimberly, el restaurant va 
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augmentar considerablement la seva popularitat i ara compta amb seixanta cinc 

mil seguidors en el seu propi compte d’Instagram. 

Alice Gao, una novaiorquesa d’origen asiàtic ha estat una de les principals 

creadores d’aquest fenomen i, en l’actualitat, el seu estil fotogràfic inspira a milers 

d’usuaris que ara publiquen fotografies similars a les seves. Actualment compta 

amb quasi un milió de seguidors a la xarxa, rep aproximadament cent vint likes 

per minut i ha estat nomenada un dels comptes gastronòmics més creatius per 

revistes com Telegraph o Bon Appétit. 

     

 

STREET PHOTOGRAPHY: 

La fotografia street (o del carrer) és un altre dels gèneres amb més èxit 

d’Instagram. Els instagramers que realitzen fotografies d’aquest estil busquen 

captar escenes quotidianes que trobem al nostre voltant al carrer. 

     

El hashtag #STREETPHOTOGRAPHY ha estat utilitzat més de dos milions de 

vegades a Instagram. 
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Chris Ozer és un dels fotògrafs de referència dels carrers de Nova York i, el2011 

va ser contactat per l’Agència Catalana de Turisme per a que viatgés de forma 

gratuïta a Barcelona i participés en el projecte #CatalunyaExperience, que 

consistia en què nombrosos fotògrafs d’Instagram viatgessin a Catalunya i 

compartissin fotografies del seu viatge en els seus perfils. El projecte va ser un 

èxit i les seves fotografies sobre el paisatge català van cridar l’atenció de 

centenars de persones. Aquest va ser un dels primers projectes de promoció 

turística nascuts en Instagram. 

     

 

MINIMAL: 

Aquest estil fotogràfic consisteix en centrar l’objectiu de la fotografia en el detall, 

és a dir, en un punt molt concret de manera que permet que aflorin sentiments 

en aquell qui la observa. Aquest tipus de fotos es caracteritzen per la seva gran 

simplicitat i, normalment, segueixen una gama de colors molt reduïda i concreta. 

 

     

A nivell estatal, Emilio Chulia és un dels referents en aquest estil. Va descobrir 

el seu talent per a la fotografia gràcies a Instagram i ara compta amb més de 

cent mil seguidors. <<Potser el que més he d’agrair a Instagram és que sigui la 



56 
 

meva font d’inspiració i un espai on poder compartir. Els meus fills són part de la 

meva inspiració. I ara, a més, una petita part de la gran família en què s’ha 

convertit Instagram>> diu l’Emilio. 

 

     

 

SPORTS: 

En els darrers anys s’ha convertit en tendència portar una vida sana i la pràctica 

d’esport i, com no podia ser d’una altra manera, Instagram s’ha convertit en la 

plataforma perfecta per a que milers d’esportistes mostrin i comparteixin els seus 

èxits en la pràctica de qualsevol esport. 

     

El compte Victoria Sport (de la línea de roba esportiva de Victoria’s Secret) és 

una de les més seguides dins d’aquest món. Actualment compta amb dos milions 

i mig de seguidors. Les seves publicacions mostren les rutines d’exercici dels 

àngels de Victoria’s Secret a més de les peces de roba que utilitzen per a 

practicar esport. 
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FASHION: 

El fet que Instagram ha revolucionat per complet la indústria de la moda és 

completament indiscutible. Pràcticament totes les bloggers de moda van 

abandonar els seus blogs per a passar a compartir els seus outfits a través 

d’Instagram, degut a que és molt més senzill i assequible que mantenir un blog 

i, a més, et permet arribar a un públic molt més ampli i de manera més fàcil.

     

A nivell mundial, la instagramer de moda més reconeguda és la italiana Chiara 

Ferragni. Chiara compta amb un equip de catorze treballadors que gestionen 

diàriament la seva imatge i marques, que generen anualment vuit milions de 

dòlars.  A més és l’única blogger i instagramer que ha aparegut en la llista Forbes 

dels trenta creatius menors de trenta anys que més diners guanyen. 

A nivell espanyol, la Dulceida és la blogger i instagramer de moda més 

reconeguda i seguida a Instagram. 
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Dins de la indústria de la moda també ha sorgit el fenomen de les anomenades 

instamodels, és a dir, models que han aconseguit la seva fama dins de la 

indústria gràcies al gran nombre de seguidors que tenen a Instagram. Aquestes 

models han estat acusades d’intrusisme laboral i de no treballar tan dur com 

altres models, que han d’acudir a càstings i no són contractades directament 

gràcies al seu nombre de seguidors. Quan dissenyadors o marques contracten 

els serveis d’aquestes instamodels inclouen en els seus contractes clàusules 

especials per a que estiguin obligades a compartir en el seu Instagram fotografies 

d’aquella desfilada o campanya de moda. Això ha provocat nombroses crítiques 

entre els especialistes de moda, que consideren que en l’era d’Instagram 

s’escullen a les models en funció del seu nombre de seguidors i no del seu talent. 

     

NATURE: 

Dins d’aquest popular tipus de fotografia a Instagram podem trobar paisatges 

espectaculars, natura, animals, cultura... Tot tipus de llocs naturals que ens 

provoquen ganes de viatjar arreu del món. 
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Les fotografies del català Oliver Vegas són un referent dins d’aquest sector. Va 

deixar la seva feina per a dedicar-se exclusivament a Instagram i, gràcies a la 

seva feina dins de l’aplicació, ha pogut viatjar a llocs com Austràlia, Irlanda o 

Israel amb marques de rellevància mundial com Nike. 

     

PETS: 

La primera fotografia que es va publicar en la història d’Instagram va ser una d’un 

gos, publicada pel fundador de l’aplicació, Kevin Systrom, el juliol del 2010. I 

sembla que no va estar pas una casualitat, avui en dia les instantànies d’animals 

són un dels gèneres més publicats a Instagram. 

     

Els animals més populars dins de la xarxa són els gats, ja que es calcula que, 

dins d’Instagram podem trobar fins a vint milions de fotografies de gats. 

Existeixen comptes de mascotes amb milions de seguidors i, com no podia ser 

d’altra manera, són també utilitzats com a estratègia de màrqueting per 
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promocionar productes per a animals i, fins i tot, rellotges de la marca Daniel 

Wellington.  

     

El compte sobre gats més seguit és l’anomenat Cats Of Instagram, que 

actualment compta amb vuit milions de seguidors. El propietari d’aquest compte 

també ha publicat un llibre recopilant les fotografies de gats més curioses 

d’Instagram. 

INSTAGRAM, ENEMIC O ALIAT DE LA FOTOGRAFIA? 
 

El fet que Instagram i els smartphones han revolucionat el món de la fotografia 

és indiscutible. Però, aquest canvi ha estat per a millor o pitjor? Molts creuen que 

la instantaneïtat i facilitat amb què els fotògrafs amateurs poden publicar 

fotografies a Instagram està arruïnant l’art de la fotografia.  

Nombrosos experts tenen diverses opinions al respecte sobre aquest tema. La 

periodista Rebecca Greenfield va criticar l’aplicació dient que <<sembla que 

tothom sigui professional, però en realitat és un engany>>. Un dels altres grans 

detractors d’Instagram és el fotògraf i escriptor Kate Bevan, que, en una 

entrevista amb el diari The Guardian, va assegurar que <<l’ús de filtres barats 

(com els d’Instagram) està degradant la fotografia>>. Segons ell, en el passat, la 

fotografia requeria un cert talent i habilitat, i per tant tenia qualitat. Kate també 

diu que, per a ell, <<Instagram és l’antítesi de la creativitat, perquè fa que totes 

les fotografies tinguin el mateix aspecte>>.   

En canvi, Mathew Ingram (escriptor i expert en tecnologia) va declarar en un 

article que les crítiques dels detractors d’Instagram no són vàlides. L’autor diu 

que sempre s’utilitza l’argument que ‘’la fotografia real deuria deixar-se en mans 

de professionals’’ i, reconeix que <<Instagram pot utilitzar-se per a publicar 
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fotografies poc profundes, sense res en especial. Però això no canvia el fet que 

també trenqui barreres per als aficionats fotògrafs amb talent>>. 

Les crítiques a Instagram han estat comparades amb les que també van patir la 

guitarra elèctrica o la música electrònica al seu començament. El fotògraf i 

community manager de Facebook, Teru Kuwayama va comparar aquests dos 

fenòmens. <<Per gran disgust dels músics clàssics, aquestes coses [la música 

electrònica i la guitarra elèctrica] van fer la música accessible per a tots. Jo em 

vaig criar en el punk rock i el hip hop, per tant dono la benvinguda a l’era post 

clàssica de la fotografia i l’explosió d’expressió dels aficionats>> va dir. 

 

INSTAGRAM I L’ADOLESCÈNCIA 

L’adolescència es un període de desenvolupament i canvis biològics que, segons 

l’Organització Mundial de la Salut comprèn des dels deu fins als dinou anys. Es 

tracta d’una etapa de canvis tant físics com psicològics el què els éssers humans 

passen de ser nens a adults i, per tant, són una sèrie d’anys clau en els quals la 

persona descobreix la seva identitat pròpia i obté autonomia i independència 

social respecte la seva família. Aquesta etapa es caracteritza per l’acceleració 

del creixement i desenvolupament físics. L’adolescència és el segon període de 

la vida dels humans on es produeixen més canvis, només superat per l’etapa de 

la lactància. 

Durant aquesta etapa la socialització és essencial i, per tant, les xarxes socials i 

Instagram suposen una plataforma molt útil per a que els adolescents es 

mantinguin en contacte i reforcin la seva sociabilitat. 

Cal destacar que l’ús d’Instagram dels menors de catorze anys és il·legal, ja que 

segons la llei orgànica 1/1982 del 5 de maig, sobre Protecció Civil del dret a 

l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge els pares tenen 

l’obligació de velar per la intimitat i la imatge del menor. Per tant, per a que 

qualsevol pugui recaptar imatges de menors de catorze anys cal que els pares o 

tutors legals donin el seu consentiment i això no és possible a Instagram. 
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INSTAGRAM I LA SALUT MENTAL DELS ADOLESCENTS 
 

Segons un estudi publicat per la Royal Society for Public Health, una organització 

de caritat britànica que s’encarrega de la millora del benestar i salut públiques, 

Instagram és la pitjor xarxa social per a la salut dels adolescents. 

Per al seu estudi, anomenat #StatusOfMind, van enquestar a uns mil cinc-cents 

joves entre els catorze i els vint-i-quatre anys sobre la forma en què les xarxes 

socials tenen un impacte en la nostra salut. Es van tenir en compte factors com 

la depressió, ansietat, la pròpia imatge personal i identitat de cada persona i la 

manera en què les xarxes socials afecten aquests factors. 

Es va demanar als enquestats que cataloguessin les diferents xarxes socials que 

utilitzen segons el que els aporten o provoquen: ansietat, soledat, construcció 

d’una comunitat... Segons les opinions sobre cada xarxa social que van aportar 

els adolescents es va determinar que YouTube és l’única plataforma que 

realment té un impacte positiu en els adolescents i la seva salut. Al contrari, tota 

la resta de les grans xarxes socials (Twitter, Facebook, Snapchat i Instagram) 

van ser identificades com a dolentes per a la salut, sent Twitter considerada la 

millor i Instagram la pitjor. 

Segons l’estudi, l’impacte que té entre els adolescents la rutina de publicar 

fotografies, obtenir <<m’agrada>> i mostrar el seu cos pot convertir-se en 

obsessiu i insà.  

Les dones joves són el sector de la societat que es veu més afectat pels efectes 

negatius d’Instagram. Segons Matt Keracher, autor de l’estudi, ‘’Instagram 

provoca que les dones joves es comparin a elles mateixes amb versions irreals, 

molt seleccionades, filtrades i photoshoppejades de la realitat. 

Fins i tot la cantant Selena Gómez, actualment la persona amb més seguidors a 

Instagram, ha patit problemes mentals a causa de la xarxa social. ‘’Era una 

addicta, sentia que estava veient coses que no volia veure, com si fiqués coses 

al meu cap que en realitat no m’importaven. Sempre em sentia com una merda 

quan mirava Instagram’’, va explicar la cantant. Després de convertir-se en la 

persona més seguida a la xarxa social va patir atacs d’ansietat que van provocar 
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que hagués de cancel·lar una gira mundial de concerts, acudir a teràpia i 

abandonar les xarxes socials durant uns mesos.    

‘’Instagram fa que les noies i dones sentin que els seus cossos no són 

suficientment bons, ja que la gent edita i afegeix filtres a les seves fotos amb la 

intenció de veure’s perfectes’’ va afegir una dona anònima a l’estudi. 

Per a tractar de pal·liar aquest problema, la  Royal Society for Public Health va 

demanar a les diferents xarxes socials que ajudessin afegint alguna mena d’avís 

quan un usuari publiqui una fotografia que ha estat prèviament editada. ‘’S’hauria 

de fer conèixer a la gent quan una imatge ha estat alterada, per a que així els 

usuaris no la prenguin com a real’’ va dir Keracher. 

Instagram treballa actualment per a solucionar aquests problemes i ajudar a 

aquelles persones que estàn tractant de superar situacions d’aquest tipus. És 

per això que, poc després de la publicació d’aquest estudi, Instagram va 

incorporar mesures per a lluitar contra els abusos i el suïcidi. Per exemple, es va 

afegir una funció que permet denunciar una publicació o comentaris quan 

consideres que aquests són abusius. Més endavant s’espera que s’afegeixi una 

nova funció que permeti avisar Instagram quan una imatge mostri que la persona 

no es troba bé psicològicament i pot necessitar ajuda. Això activarà un protocol 

d’actuació dins de l’aplicació i l’usuari propietari d’aquella fotografia rebrà un 

missatge que li comunicarà que algú creu que està passant per una situació 

delicada i li preguntarà si necessita ajuda. Aquest protocol també s’activarà en 

altres moments, com per exemple quan l’usuari utilitzi un hashtag que denoti 

depressió o possibilitat d’autolesió. A més Instagram va bloquejar centenars de 

hashtags que contenien contingut d’aquest tipus. 

En canvi, un nou estudi publicat per Eline Frison, investigadora de la Universitat 

de Lovaina que va ser presentat a la 67ª conferència de la International 

Communication Association, afirma que l’ús d’Instagram és positiu pels 

adolescents, ja que ajuda a reforçar els llaços d’amistat i, per tant, frenar o 

prevenir la depressió. Per a realitzar l’estudi Eline va treballar amb adolescents 

durant intervals de sis mesos i els va demanar que escrivissin amb llapis i paper 

com se sentien, a més dels sentiments que els produïen l’ús de xarxes socials 

com Instagram.  
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Segons les dades recaptades, Instagram ajuda a augmentar la proximitat amb 

els cercles íntims més propers (família i amics). Gràcies a l’aplicació els 

adolescents es van sentir més estimats i propers als seus éssers estimats. Tot i 

això, Eline Frison adverteix que aquesta situació no ocorre sempre i que, a llarg 

termini, l’ús obsessiu d’Instagram pot convertir-se en negatiu i perjudicial en no 

veure reflectides totes aquestes suposades amistats online en la vida real. 

La psicòloga Beatriz Fernández Pablo afirma que ‘’la clau està en la capacitat 

per a establir relacions sanes i satisfactòries amb els seus iguals. Si hi ha nois 

que no compten amb aquestes relacions, es produeix l’aïllament. I una persona 

aïllada pot allunyar-se encara més. Si un adolescent està vuit hores enganxat 

però no disposa d’amistats fora d’aquestes plataformes, òbviament hi ha un 

problema.’’  

PER QUÈ ELS ADOLESCENTS PREFEREIXEN INSTAGRAM? 
 

Segons un estudi realitzat pel blog Iconosquare en 2015, el 73% dels usuaris 

d’Instagram es troben en la franja d’edat entre els quinze i trenta-cinc anys. 

D’aquesta manera s’ha comprovat que Instagram està molt més de moda entre 

els adolescents que altres xarxes socials com Facebook, que semblen haver 

quedat antiquades per als joves. 

Però ¿a què es deu aquest èxit i la davallada d’usuaris adolescents de 

Facebook?, segons el director de l’Observatorio para la Promoción del Uso 

Saludable de la Tecnología <<a que, en bona mesura, Instagram és percebut 

com una xarxa juvenil, molt més fresca i dinàmica que la resta, amb un accés 

fàcil des dels terminals mòbils. Facebook, al contrari, sembla una xarxa potser 

més dirigida als adults>>  

Segons l’estudi <<Motivaciones sociales y psicológicas para usar Instagram>> 

realitzat a la Universitat Ramon Llull de Barcelona, els adolescents prefereixen 

Instagram perquè, malgrat que ofereixin un servei semblant, els permet crear un 

espai més personal i íntim als ulls dels adults. 

Guillermo Cánovas, director de l’Observatorio para la Promoción del Uso 

Saludable de la Tecnología, Instagram és <<perfecta pels joves acostumats a 
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immortalitzar amb els seus smartphones tot allò que viuen, i on la privacitat és 

relegada a una segona plana davant de la necessitat de relació, acceptació i 

integració en el grup>>. 

L’abandonament dels adolescents de Facebook per a mudar-se a Instagram va 

tenir lloc entre la primavera i la tardor del 2014, moment en el qual Facebook ja 

era propietari d’Instagram. Set mil dos-cents adolescents als Estats Units van ser 

enquestats entre agost i setembre del 2014 per la companyia Piper Jaffray i els 

resultats van afirmar que, els 72% dels enquestats estaven actius a Facebook a 

l’abril. En canvi, al moment de realitzar l’enquesta, aquest nombre va baixar en 

picat fins al 45%, mentre que el nombre d’adolescents enquestats que utilitzaven 

Instagram havia pujat des del 69% fins al 76%. 

ENQUESTA ALS ESTUDIANTS DE L’ESO 

Per a entendre quin es l’ús que fan d’Instagram els adolescents vaig realitzar una 

enquesta a cent-cinc estudiants de diverses classes de l’ESO de l’Institut de 

Sales. 

Els enquestats tenen entre dotze i quinze anys, per tant es troben dins de la 

franja d’edat a la que es dirigeixen la majoria d’influencers i campanyes 

publicitàries d’Instagram. Un 57.4% dels enquestats eren noies, mentre que que 

un 42,6% eren nois. 

 

ENQUESTA SOBRE L’ÚS D’INSTAGRAM ALS 

ESTUDIANTS DE L’ESO 

EDAT:  

 

SEXE:  

· Tens compte a Instagram?  

· Aproximadament, quantes hores dediques a l’ús d’Instagram 

diàriament?   

H                D 

 SÍ            NO 
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· Marca amb una X les xarxes socials que utilitzes actualment 

Facebook                                           Tumblr 

Twitter                                                LinkedIn 

Snapchat                                           Altres  

 

· Quina edat tenies quan vas crear el teu compte d’Instagram? 

· Segueixes influencers d’Instagram ? 

Si la resposta és sí, escriu a quin o quins  

_____________________________________________________________ 

· Has comprat algun producte en veure’l promocionat a Instagram? 

· Quants seguidors tens a Instagram? _________ 

· Amb quina finalitat utilitzes Instagram? (Pots marcar més d’una 

opció) 

Comunicar-me amb els meus amics                  Publicar fotografies 

Conèixer a gent nova                                         Altres: ________________________ 

· Amb quina freqüència publiques al teu perfil d’Instagram? 

Cada dia                                                            Una vegada al mes 

Una vegada a la setmana                                  Mai 

 

Dels cent-cinc enquestats, noranta van afirmar tenir compte a Instagram, mentre 

que només quinze van afirmar no tenir-ne. Els hi vaig preguntar per la resta de 

xarxes socials que utilitzen i he pogut comprovar que Instagram és la més 

popular entre els enquestats, seguida de Snapchat. 

Vuitanta-nou dels noranta adolescents que tenen compte a Instagram van 

afirmar haver-se creat el compte abans de complir catorze anys, incomplint per 

tant la llei que prohibeix que els menors de catorze anys utilitzin Instagram o 

qualsevol altre xarxa social on es publiquin imatges dels menors. 

 

 SÍ                  NO 

 SÍ          NO 
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A través de l’enquesta podem comprovar que l’ús que fan d’Instagram els 

adolescents és molt variat. Mentre que alguns afirmen que només utilitzen la 

xarxa social uns minuts al dia, altres passen dues o tres hores diàries en 

l’aplicació. També hi ha altres casos puntuals més preocupants en que els 

adolescents afirmen dedicar fins a vuit hores diàries a utilitzar Instagram. Aquest 

ús excessiu d’una xarxa social pot convertir-se en una addicció insana que pot 

afectar a la seva salut mental i rendiment escolar. 

La majoria dels enquestats utilitzen Instagram amb la finalitat de mantenir-se en 

contacte amb els seus amics i conèixer gent nova. El desenvolupament social és 

clau durant l’etapa de l’adolescència i Instagram és una eina que  ajuda  als 

adolescents a reforçar els llaços d’amistat.  

Un 80% dels enquestats amb compte a Instagram segueix a influencers, mentre 

que un 20% no ho fa. Les influencers més seguides, especialment en el sector 

femení, són les catalanes Dulceida i Paula Gonu. Mentre que l’influencer més 

seguit entre els nois és l’humorista Hamza Zaidi. Tant el Hamza com la Paula 

publiquen principalment contingut humorístic als seus comptes, per tant podem 

comprovar que els adolescents també utilitzen Instagram per a riure i el sector 

de l’humor s’ha vist revolucionat amb l’arribada de la xarxa social.  

Mitjana d'edat dels enquestats

13 anys 12 anys 14 anys 15 anys
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Els resultats de l’enquesta no m’han sorprès gaire perquè ja era molt conscient 

que l’ús d’Instagram està molt estès entre els joves. Penso que l’ús d’Instagram 

dels menors de catorze anys és un problema al qual el govern o el propi 

Instagram haurien de buscar solució. La llei que prohibeix l’ús d’aquest tipus de 

xarxes socials als menors de catorze anys em sembla molt poc útil, ja que 

aquests en segueixen fent ús sense cap tipus de control i incomplint la llei. 

Considero que la manera de solucionar aquest problema seria legalitzant l’ús de 

les xarxes socials per als menors i que Instagram oferís una versió adaptada de 

la seva app per a ells, on no hi haguessin continguts inadequats per a la seva 

edat. 

Pel que fa als influencers als quals segueixen m’ha sorprès la gran popularitat 

que té el Hamza Zaidi, del que mai havia escoltat parlar. En canvi, sí que era 

conscient del gran fenomen de masses que són la Paula Gonu i la Dulceida entre 

els joves. 

0

5

10

15

20

25

30

Dulceida Paula Gonu Hamza Zaidi Auron Play Topalejo Roi Sastre El Rubius

Influencers més seguits entre els enquestats



69 
 

   

· Paula Gonu i Hamza Zaidi, els dos influencers més seguits pels adolescents del Sales 

 

ENQUESTA A ADULTS 

 

Durant la realització del meu treball de recerca vaig realitzar una enquesta online 

a quaranta-vuit adults per a comprovar quin és l’ús que aquests fan d’Instagram 

comparat amb els adolescents. 

 

La majoria dels enquestats, 

un 35,4%, tenien entre 

quaranta-un i cinquanta 

anys.  

 

 

Només tretze dels quaranta-vuit enquestats (un 27,1%) van afirmar que tenien 

compte a Instagram. D’aquesta manera podem comprovar que la dada de l’estudi 

realitzat per Iconosquare (un portal que realitza enquestes sobre Instagram) que 

afirma que el 73% dels usuaris d’Instagram es troben en la franja d’edat d’entre 
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quinze i trenta-cinc anys és certa, ja que sis dels vuit enquestats d’entre vint-i-

cinc i trenta anys sí que tenien compte a la xarxa social. Pel  contrari, cap dels 

enquestats majors de cinquanta anys van afirmar que tenien compte a Instagram. 

Aquesta dada ens podria portar a pensar que els adults no utilitzen gairebé mai 

Instagram ja que pensen que és una xarxa social més dirigida cap a adolescents 

o gent jove, però segons les dades recollides podem comprovar que no és així. 

 

 

 

A la pregunta de si consideren que Instagram està dirigida cap a una franja d’edat 

determinada, la gran majoria dels enquestats, un 58.3%, va afirmar que 

consideren que Instagram està dirigit cap a tothom independentment de la seva 

edat. 

Un 70% dels enquestats amb compte a Instagram van afirmar que se l’havien 

creat fa menys d’un any. Aquesta dada contrasta amb el que em va explicar el 

Ramon Jordana, mànager de la influencer i model Cindy Kimberly, a l’entrevista 

que li vaig fer a UNO Models on afirmava que el gran boom d’Instagram es va 

produir aproximadament fa dos anys. Això és degut probablement a que els 

adults són normalment més tardans a l’hora de descobrir les modes i tendències, 

al contrari que els membres de la indústria de la moda, que solen ser pioners en 

el descobriment de tendències. 

Tal i com demostren nombrosos estudis que diuen que Facebook continua sent 

avui en dia la xarxa social més utilitzada entre els adults, un 62,5% dels 

enquestats van afirmar que utilitzen aquesta xarxa social. Segons un estudi del 

portal Pingdom, la mitjana d’edat dels usuaris de Facebook és de 40,5 anys. 
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Malgrat que només tres persones de totes les enquestades van admetre seguir 

a un influencer, el 89,6% dels enquestats saben què són. D’aquesta manera es 

demostra que el públic al que es dirigeixen principalment els influencers és jove. 

Tot i això és un bon senyal el fet  que tantíssims adults tinguin coneixement sobre 

el tema, ja que en un futur no molt llunyà podrien començar a aparèixer 

influencers dirigits a un públic adult i que s’adaptin als seus gustos i necessitats. 

Personalment considero que el futur del màrqueting dins d’Instagram passa per 

realitzar campanyes dirigides a gent més adulta, de manera que s’obri un nou 

mercat que pugui moure grans quantitats de diners tal i com passa amb els joves. 

Alguns dels adults enquestats (un 16,7%) van afirmar haver comprat productes 

en veure’ls anunciats en una xarxa social. La majoria d’aquests productes eren 

peces de roba o productes de bellesa, de manera que podem comprovar la gran 

influència que tenen Instagram i les xarxes socials en aquests sectors 

comercials. 

 

QUÈ HE DE FER SI VULL VIURE D’INSTAGRAM? 

 

Per a dedicar-me professionalment a Instagram com a influencer caldrà que 

m’especialitzi en un dels diversos sectors que compten amb els seus serveis 

actualment. Com Instagram és avui en dia una eina clau dins de la indústria de 

la moda, un sector que sempre m’ha semblat interessant, enfocaré el meu perfil 

d’Instagram cap a ell. Per tant, realitzaré publicacions on es mostrin els meus 

outfits i hauré d’estar al dia pel que fa a les últimes modes i tendències. En 

aquestes publicacions on mostri la meva vestimenta etiquetaré  les marques de 

cada peça de roba que porti. Això podria considerar-se com que realitzo publicitat 

per a aquestes marques sense rebre a canvi cap compensació econòmica.  
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Malgrat no cobrar per aquestes 

publicacions, m’ajudaran a guanyar 

seguidors que busquin un referent com 

a inspiració a l’hora de vestir. Si 

aquestes fotografies són atractives, les 

marques que estiguin etiquetades 

voldran publicar la meva fotografia als 

seus comptes, on tenen milions de 

seguidors, tal i com em va explicar que 

ocorre habitualment la comunity 

manager de Flax&Kale, Adriana 

Gastelúm, que em va dir que 

normalment publiquen fotografies dels 

seus clients al perfil del seu restaurant. Això també passa al sector de la moda, 

per exemple, la majoria de les publicacions del compte de Bershka a Instagram 

són fetes per clients, als que etiqueten quan publiquen les seves fotografies. 

Bershka compta actualment amb cinc milions de seguidors a la xarxa, així que si 

aconseguís que publiquessin una de les meves fotografies els meus seguidors 

augmentarien considerablement, obrint la porta a que altres marques menys 

rellevants m’oferissin col·laboracions remunerades. 

Tot i això, per a que les meves fotografies siguin vistoses i d’una qualitat 

considerable necessitaré l’ajuda d’un fotògraf. Per això un cop al mes hauré de 

quedar amb un fotògraf professional que em fotografiï amb diferents outfits de 

manera que tingui contingut per a publicar al meu compte durant les posteriors 

setmanes. Al principi les sessions me les farà una amiga amb coneixements de 

fotografia, fins a que, quan vagi guanyant seguidors i reconeixement siguin altres 

fotògrafs professionals es que m’ofereixin col·laboracions. És habitual que 

fotògrafs reconeguts ofereixin sessions de fotos gratuïtes a influencers, de 

manera que aquests tenen fotografies de qualitat per a publicar i el fotògraf 

guanya seguidors gràcies a ells. 

Alternaré aquestes publicacions més professionals amb selfies i altres fotografies 

més casuals, de manera que el meu perfil sembli natural i no massa preparat. El 

perfil de l’espanyol Manu Ríos és un perfecte exemple de la combinació de 
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publicacions professionals on mostra les seves peces de roba amb altres 

fotografies més casuals. 

Per a que totes les publicacions 

segueixin una estètica similar i el meu 

perfil sigui atractiu visualment, 

continuaré utilitzant l’aplicació d’edició 

de fotografia VSCO Cam, que és la que 

utilitzen tots els influencers que he 

pogut conèixer i que et permet aplicar 

filtres i modificar aspectes com la llum o 

temperatura de la fotografia. 

Gràcies a aquesta app aconsegueixo 

que fotografies amateur fetes amb un 

mòbil adquireixin una aparença molt més professional fàcilment. D’aquesta 

manera faig que totes les meves publicacions a Instagram tinguin una estètica 

similar. Intentaré que predominin les tonalitats càlides i que el meu perfil tingui 

una estètica amb una mica d’inspiració dels anys vuitanta.  
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En les fotografies anteriors podem comprovar 

com, tan sols aplicant uns petits retocs, podem 

aconseguir que una fotografia adquireixi una 

aparença molt més professional i atractiva 

visualment de cara a publicar-la a Instagram. En 

aquest cas he utilitzat el filtre M5, que aporta 

calidesa a la fotografia i també he modificat el 

contrast i hi he afegit tocs de llum. 

Per a aconseguir que les meves fotografies 

tinguin una estètica inspirada en els anys 

vuitanta utilitzo una funció anomenada granulat 

(també de l’aplicació de VSCO Cam), que et 

permet crear la sensació de que es tracta d’una 

fotografia antiga o vintage. 

 

Realitzant aquest treball he après que publicar fotografies amb persones que 

tenen milions de seguidors és la manera més fàcil i ràpida de fer augmentar el 

teu nombre de seguidors. Per tant intentaré acudir a la majoria d’esdeveniments 

amb celebritats o influencers possibles per a poder fotografiar-me amb ells. 

Aquesta va ser una tècnica que va seguir l’Helena Martínez, a la qual vaig 

entrevistar, per a guanyar seguidors fàcilment abans de convertir-se en 

influencer. 

Aquesta fotografia amb el cantant i influencer 

Manu Ríos, per exemple, va rebre el triple de 

m’agrada més que la mitjana de les meves 

publicacions i va ser publicada per dotze dels 

seus comptes de fans. 

El Manu compta amb més de tres milions de 

seguidors a Instagram. 
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A través d’aquesta gràfica podem comprovar el gran augment de seguidors que 

es va produir al meu compte a partir del 7 d’octubre, quan vaig publicar la 

fotografia amb el Manu. La publicació va ser visualitzada  més de tres mil cinc-

centes vegades. 

El passat 11 de juliol vaig poder conèixer per pura casualitat al model Nick 

Youngquest, majorment conegut per ser la imatge del perfum Invictus. Vaig 

poder fer-me un selfie amb ell, que posteriorment va publicar al seu Instagram 

Story, on em va etiquetar. Ja que el Nick compta amb vuitanta-mil seguidors a 

Instagram, els meus seguidors van augmentar considerablement gràcies a la 

seva publicació. 

    

 

Si vull augmentar el meu nombre de seguidors amb la intenció de convertir-me 

en influencer, hauré de ser més regular en quant a les meves publicacions. 

Actualment, degut als estudis, no trobo gaire temps per a poder crear contingut 

pel meu compte i no tinc cap organització de les meves publicacions, és a dir, 
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només publico quan em ve de gust i tinc temps. Per a ser influencer hauré 

d’organitzar les meves publicacions setmanals. 

Tal i com m’han explicat els experts amb els quals he parlat durant la realització 

del treball el millor dia per a publicar a Instagram és el diumenge, ja que és quan 

més usuaris són actius a l’app, especialment entre les vuit i nou del vespre. Per 

tant tots els diumenges a aquesta hora faré una publicació al meu perfil. Es tracta 

d’un molt bon horari per a que la major quantitat d’usuaris possibles d’arreu del 

món vegin la teva fotografia. A aquesta hora els usuaris americans es lleven i, 

per tant, quan ho facin entraran a Instagram i veuran la publicació. Al mateix 

moment serà el vespre a Europa, per tant, com és típic, molts dels usuaris que 

entrin a Instagram abans d’anar a dormir, també veuran la publicació. 

Després del diumenge, els dies en què més actius estan els meus seguidors 

d’Instagram són els dilluns i dijous, per tant també realitzaré publicacions en 

aquests dies. D’aquesta manera faré tres publicacions setmanals. Aquesta rutina 

farà que augmentin els meus seguidors i les previsions de futur del compte. Com 

a l’estiu serà l’època  en què més temps pugui dedicar a l’aplicació, m’he 

proposat arribar als dos mil seguidors abans que arribi setembre.  

Un cop els meus seguidors vagin augmentant podré augmentar el meu nombre 

de publicacions fins a una diària, que és el que fan la majoria d’influencers  que 

es dediquen a Instagram com a única professió. 

Gràcies a la meva col·laboració amb la marca de Morris York vaig vendre tres 

rellotges amb el meu codi promocional, de manera que vaig poder rebre sis euros 

i tretze cèntims (descomptant l’IVA) per cadascuna de les vendes. 

També existeix la possibilitat de dedicar-me a Instagram però sense fer 

d’influencer. La meva visita a UNO Models, on vaig parlar amb el Ramon 

Jordana, que havia estudiat relacions públiques i màrqueting, em va fer plantejar-

me que potser podria considerar estudiar aquesta carrera, que em permetria, per 

exemple, poder ser mànager d’un influencer o treballar a una agència de models, 

on actualment és essencial que els seus treballadors tinguin coneixements sobre 

Instagram. A més estudiant aquesta carrera també podria aprendre amb més 

profunditat tècniques de venda i publicitat, que podria utilitzar al meu compte 

d’Instagram. 
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CONCLUSIÓ 

Després de fer un estudi en profunditat d’Instagram, l’ús que fan d’aquest els 

seus usuaris i els influencers de la xarxa, he arribat a la conclusió que en un futur 

seria possible guanyar-me la vida a través d’Instagram. 

Durant la realització d’aquest treball i gràcies a la col·laboració amb la marca 

Morris York he pogut comprovar que puc guanyar diners gràcies al meu compte  

d’Instagram. Tot i això, les quantitats de diners que puc guanyar actualment a 

través de la xarxa social són molt petites i de cap manera em permetrien poder 

deixar els estudis per dedicar-me a Instagram a temps complet de manera 

professional.  

Ningú pot convertir-se en influencer instantàniament, sinó que cal treballar 

progressivament per a anar guanyant seguidors i d’aquesta manera ser atractiu 

per a marques que vulguin fer ús dels teus serveis. Per tant, per poder convertir-

me en influencer com a tal, em caldrà dur a terme tot allò que he explicat en 

l’últim punt d’aquest treball.  

Per a poder arribar a guanyar-me la vida gràcies a Instagram tindré en compte 

els consells i recomanacions de tots els experts amb els quals he parlat al llarg 

de la realització del treball. Aconseguir aquestes entrevistes va estar una feina 

difícil i penso que va ser la part més estressant del treball. La majoria de les 

persones que es dediquen a guanyar-se la vida a través d’Instagram solen estar 

molt ocupades i va ser molt difícil trobar a persones disposades a dedicar uns 

minuts del seu temps per a poder ajudar-me. És per això que estic immensament 

agraït a tothom que ha accedit a que els entrevistés, ja que sense la seva ajuda 

aquest treball no hagués estat possible. 

Malgrat ser un treball molt pràctic, també vaig haver de fer una recerca online 

per obtenir informació. En ser un tema sobre el qual estan molt més informats i 

avançats en altres països, la majoria de pàgines que vaig consultar per realitzar 

el treball es trobaven en anglès i les vaig haver de traduir. He tractat que fos un 

treball molt visual i atractiu amb nombroses fotografies que reflectissin l’essència 

d’Instagram. 
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El món d’Instagram i els infuencers sempre m’havia resultat molt atractiu i, 

després de realitzar aquest treball, m’ho sembla encara més. Malgrat ser un 

treball molt extens al qual he hagut de dedicar moltes hores no se m’ha fet gens 

avorrit o pesat, i gràcies a ell he pogut conèixer influencers als quals admirava i 

seguia des de fa anys. Visitar l’agència de models va ser potser la meva part 

preferida de tot el treball, ja que sempre he estat un gran fan del món de la moda 

i poder veure en primera persona com es treballa dins d’una agència tan 

prestigiosa com UNO Models és una experiència que sense cap dubte mai 

oblidaré. 

Crec que si treballo amb constància, dedicació i il·lusió en el meu Instagram 

podré convertir-me en influencer i formar part d’aquest món que tant m’ha 

agradat estudiar.  
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