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MANUAL BÀSIC PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL DELS COMERÇOS 

MONITORATGE D’USUARIS I SEGUIDORS A LES XARXES SOCIALS 

 

La tecnologia digital es caracteritza per les externalitats de xarxa, és a dir, el valor que un usuari 

extreu del consum d’un producte o servei s’incrementa amb el nombre d’usuaris d’aquest 

producte. En els últims anys han sorgit noves formes d’actuació per part de la ciutadania, i la 

transformació digital dels comerços és un impuls per seguir millorant el nivell de maduresa 

digital dels establiments i per poder donar resposta a aquestes noves necessitats i canvis 

d’hàbits. 

En aquest present manual es vol donar continuïtat al Manual Bàsic per a la Transformació Digital 

dels Comerços, i fer arribar als gremis i associacions de comerç el següent pas en l’ús de les 

xarxes socials. Aquest següent pas és el monitoratge de les xarxes socials i de les plataformes 

digitals, que permeten a les entitats analitzar les opinions i necessitats dels seus usuaris i 

seguidors, i poder construir així el camí a seguir i les estratègies comercials a aplicar en el seu 

negoci i establiment. 

Abans que tot, per poder determinar la situació del seu establiment, es recomana especialment 

l’ús de l’Autodiagnosi TIC de la Direcció General de Comerç de la Generalitat de Catalunya per 

determinar la maduresa digital del negoci d’una manera ràpida, senzilla i àgil. L’Autodiagnosi es 

basa en donar resposta a unes preguntes, on seguidament, es donarà de forma automàtica un 

informe personalitzat amb l’anàlisi de l’estratègia digital i diferents recomanacions en els 

següents àmbits: 

- Presència a internet 

- Xarxes socials 

- Comerç electrònic 

- Màrqueting digital 

- Digitalització de l’establiment 

 

1. FACEBOOK  

Facebook és una de les xarxes socials més conegudes i emprades arreu del món, i també a casa 

nostra. Milions de persones en fan ús diàriament i l’impacte de tenir presència empresarial en 

https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/manual_basic_per_a_la_transformacio_digital.pdf
https://www.pimec.org/sites/default/files/documents_pagines/manual_basic_per_a_la_transformacio_digital.pdf
http://autodiagnosi.ccam.cat/


  MONITORATGE D’USUARIS I SEGUIDORS A LES XXSS 

 

2 
 

aquesta plataforma pot arribar a ser important. S’hi poden posar missatges de text, fotografies 

i vídeos que arribaran a les pantalles dels vostres seguidors.  

Per tenir una pàgina de Facebook de la vostra empresa, és necessari que tingueu un perfil 

personal prèviament, ja que serà des d’aquest perfil que es pot crear la pàgina empresarial. 

Com podem fer-nos una pàgina de Facebook? 

1. Ves a facebook.com/pages/create una vegada hagueu iniciat la sessió amb el vostre 

perfil personal. 

2. Introdueix el Nom de la pàgina i la Categoria. També pots afegir-hi la biografia de la 

pàgina. 

3. Fes clic a Crear pàgina. 

4. Si desitges personalitzar la pàgina, en aquest pas pots afegir la teva biografia, una foto 

de perfil i una foto de portada. 

5. Fes clic a Llest. 

Una vegada tenim feta la pàgina, ja només queda omplir-la del vostre contingut per arribar al 

vostre públic i potencials clients. 

1.1. MONITORATGE A FACEBOOK 

De quina manera arribem als clients a través de la pàgina de l’empresa en aquesta xarxa social 

ho sabrem a través de les diverses estadístiques que posa a la nostra disposició Facebook a 

l’apartat “Insights”, que trobareu al menú de l’esquerra de la vostra pàgina. 

Aquí hi trobareu informació sobre el rendiment de la vostra pàgina, com les dades 

demogràfiques de les persones de la vostra audiència i com aquestes responen a les vostres 

publicacions. En pots fer ús per interpretar la forma en la que les persones interactuen amb la 

vostra pàgina, consultar els resultats sobre el rendiment de la pàgina i conèixer quines 

publicacions obtenen una major participació.  

En concret, pots consultar: 

- Número de persones a les que has arribat 

- Clics en publicacions 

- Reaccions, comentaris i cops que s’ha compartit el contingut 

- Total de reproduccions de vídeo i detalls del comportament de visualització. 

http://facebook.com/pages/create
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Es pot arribar a més persones usuàries d’aquesta xarxa social a través del pagament de 

publicitat. A través de Facebook Ads, les empreses poden contractar que les seves publicacions 

siguin més visibles i arribin a persones usuàries que no són seguidors de la pàgina de l’empresa. 

D’aquesta manera, es pot promocionar una publicació en concret de la pàgina (que pot incloure 

fotografies i/o vídeo) o la pròpia pàgina per un temps determinat.  

 

2. TWITTER 

La xarxa social de l’ocellet blau és, també, una de les més usades a nivell global. Es tracta d’una 

plataforma de micro-blogging, on cada usuari pot fer “tuits” (o piluades) amb un nombre de 

caràcters limitats per tal de fer arribar als seguidors del seu perfil el missatge que vulgui. 

2.1. MONITORATGE A TWITTER 

Aquesta xarxa social té una eina que permet conèixer els impactes que té cada tuit i cada vídeo 

que es fan des del vostre compte. Si aneu al panell d’activitat del Tuit, que hi podeu accedir des 

de analytics.twitter.com i fent clic a “Tuits”, podreu: 

- Veure com la gent s’involucra amb els vostres tuits en temps real. 

- Comparar l’activitat dels vostres tuits i seguidors, i veure com evolucionen al llarg del 

temps. 

- Clicar a qualsevol tuit que hagueu fet per tenir una visió detallada del nombre de retuits, 

respostes, m’agrada, seguits o clics que rep. 

- Obtenir detalls de com és la vostra audiència en aquesta xarxa social, en especial 

d’aquells que estan més involucrats amb els vostres tuits. 

L’eina també et permet descarregar totes aquestes dades, fet que facilita la seva explotació al 

llarg del temps per tenir un perfil encara més acurat de les persones a les quals s’arriba a través 

de Twitter i com evoluciona aquest perfil. 

Aquesta xarxa social també compta amb la possibilitat de promocionar-s’hi en ella, a través és 

el que s’anomena “Twitter Ads”; d’aquesta manera, a través del pagament, es pot accedir a fer 

anuncis i destacar tuits per tal de poder arribar a més usuaris que puguin estar interessats amb 

els vostre productes i serveis tot i que aquests no us segueixin, i a fer arribar la vostra empresa 

més lluny. Aquesta possibilitat de pagament també ofereix dades i estadístiques més concretes. 

 

http://analytics.twitter.com/
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3. WHATSAPP BUSINESS 

Aquesta versió per a empreses de la coneguda aplicació de missatgeria WhatsApp permet tenir 

una relació de tu a tu directa amb els clients i, a banda de les eines habituals de l’aplicació per a 

comunicacions personals, permet oferir informació des del perfil de l’empresa com l’adreça, la 

localització en un mapa, l’activitat de l’empresa, l’horari comercial i les altres vies de contacte.  

Més enllà d’aquestes eines, també s’ofereix la possibilitat de fer un catàleg per compartir els 

productes i serveis que ofereix l’empresa, la creació d’un enllaç directe al teu xat per facilitar als 

nous clients la comunicació amb tu i organitzar les converses amb els clients en categories a 

través d’etiquetes com “Nous clients” o “Comandes pendents”. Sense dubte, és l’eina que 

permet un contacte més directe amb els clients però, alhora, la que menys potencial de 

creixement permet a l’empresa que veiem en aquest manual. 

3.1. MONITORATGE A WHATSAPP BUSINESS 

Aquesta aplicació permet accedir a certes estadístiques, com quants missatges s’envien, 

s’entreguen, es llegeixen i es reben.  

Per accedir-hi, cal obrir l’aplicació i: 

1. Tocar a “Més opcions” (els tres punts a la cantonada superior dreta de la pantalla) 

2. Tocar a “Eines per l’empresa”. 

3. Tocar una altra vegada a “Més opcions”. 

4. Tocar a “Estadístiques”. 

En concret i desenvolupant-les, les estadístiques que ofereix WhatsApp Business són: 

- Missatges enviats: comptabilitza el nombre total de missatges sortints que s’han enviat 

a la llista de contactes. 

 

- Missatges entregats: recull el nombre de missatges que els contactes han rebut, 

independentment que els hagin llegit o no. Aquesta estadística pot resultar interessant 

per saber el nombre de persones que reben els missatges i analitzar la diferencia entre 

els missatges enviats i els entregats. 

 

- Missatges llegits: aquesta estadística permet saber la proporció de missatges que han 

estat oberts i, per tant, llegits, en comparació als enviats i rebuts. 
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- Missatges rebuts: són el nombre de missatges que s’ha rebut al compte de WhatsApp 

Business, eina útil per saber quant interactuen els clients amb l’empresa.  

 

 

4. GOOGLE MY BUSINESS 

Les principals funcionalitats de disposar d’un compte Google My Business són: 

- Estar localitzat a l’aplicatiu de Google Maps (indicant la direcció, número de telèfon, 

horari d’obertura, entre d’altres). 

- Obtenció de ressenyes dels clients i possibilitat de publicar fotografies, tant per part 

vostra com per part dels clients. 

 

4.1. MONITORATGE GOOGLE MY BUSINESS 

A Google My Business pots fer el seguiment del rendiment del teu perfil d’empresa durant un 

període determinat de temps. 

1. Ves al teu perfil d’empresa. 

2. Selecciona “Promocionar > Rendiment” 

3. A la part superior, selecciona el període de l’informe, i després, “Aplicar” 

Accedir a estadístiques: 

Les estadístiques només estan disponibles per a perfils verificats: 

1. En l’ordinador, inicia sessió a “Administrador de Perfils d’Empresa”. 

2. Selecciona els perfils dels que vols descarregar l’informe amb estadístiques en bloc. 

3. Damunt de la llista de les seves ubicacions, fer clic en “Descarregar dades”. 

4. A la pantalla que apareix, fer clic en “Generar informe” juntament amb el tipus que es 

prefereixi. 

5. Seleccionar l’interval de temps per a les dades i, a la cantonada inferior dreta de la 

pantalla, fer client a “Descarregar”. 

6. L’informe es descarregarà automàticament en una pestanya nova. 

Mètriques de rendiment disponibles: 

L’informe de rendiment de l’empresa permet monitorar interaccions concretes amb el perfil: 

https://support.google.com/business/answer/9918094?hl=es
https://support.google.com/business/answer/7107242
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- Cerques 

- Usuaris que han vist el perfil de l’empresa 

- Sol·licituds sobre com arribar 

- Trucades 

- Clics al lloc web 

- Missatges 

- Reserves 

- Clics de reserves 

- Total d’interaccions 

- Comandes de menjar 

- Productes  

- Menús  

 

5. INSTAGRAM  

Instagram pot resultar especialment útil per promoure un negoci i arribar a més clients, 

especialment joves, tot i que cada vegada a més grups d’edat. 

Configurant el compte de forma gratuïta com a Instagram d’empresa es pot revisar les 

visualitzacions a les publicacions i històries publicades, reaccions, interaccions, descobriment 

sobre des d’on es veu el teu negoci i des d’on el troben, que permet saber el grau de difusió del 

negoci. 

5.1. MONITORATGE D’INSTAGRAM EMPRESA 

Mètriques del compte d’Instagram empresa: 

- Taxa d’interacció: el número d’interaccions com percentatge dels seguidors o l’abast. 

- Taxa de creixement de seguidors: què tant ràpid s’està aconseguint o perdent seguidors. 

- Tràfic al lloc web com a referència d’Instagram: quants visitants porta Instagram al lloc 

web. 

- Horaris més efectius per publicar. 

- Demografia de l’audiència 

Mètriques de les publicacions: 

- Taxa d’interacció de les publicacions: el número d’interaccions com percentatge dels 

seguidors o l’abast. 
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- Taxa de comentaris de les publicacions: número de comentaris com percentatge de 

seguidors o l’abast. 

- Impressions: número total de vegades que es presenta el contingut als usuaris. 

- Abast: quantes persones veuen una publicació. 

Mètriques de les històries: 

- Taxa d’interacció: el número d’interaccions com percentatge dels seguidors o l’abast. 

- Taxa de visualització completa: quantes persones veuen la història completa. 

Mètriques de Reels: 

- Vegades compartits: quants usuaris han compartit el Reel. 

- Interaccions amb el Reel: número total de likes, comentaris i vegades que s’ha compartit 

o guardat el Reel. 

- Taxa d’abandonament: quantes persones deixen de veure el Reel abans de que acabi. 

- Visualitzacions vs. TikTok: quantes persones veuen un Reel en comparació amb 

l’equivalent a TikTok. 

 

6. TIKTOK 

TikTok és una xarxa social que permet als usuaris crear vídeos de fins a un minut de duració, i a 

la vegada, veure els vídeos dels altres usuaris. Aquesta xarxa social, dona la possibilitat també 

crear un compte d’empresa (anomenat PRO), el qual es diferencia del normal perquè es permet 

tenir accés a estadístiques. Abans però, per aconseguir un compte PRO, s’ha de crear un perfil 

normal: 

1. Descarregar l’aplicació 

2. Registrar-se 

3. Crear un nom d’usuari i contrasenya 

4. Completar la informació del perfil seguint els passos que indica l’aplicació. 

Un cop el perfil normal està creat, el procediment per crear un compte PRO de TikTok per a 

empreses és: 

1. Iniciar sessió amb el perfil normal. 

2. Fer clic a la icona “Perfil”, i clicar les tres ratlles de la part superior dreta. 
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3. Seleccionar “Administrar compte” i fer clic sobre “Canviar a compte d’empresa”. A 

continuació, s’haurà d’indicar la categoria a la que pertany l’empresa 

 

6.1. MONITORATGE DE TIKTOK PRO (TIKTOK ANALYTICS) 

L’eina amb la que poder veure les estadístiques d’un compte de TikTok PRO és amb el TikTok 

Analytics, una eina d’anàlisi de mètriques que ajuda a acompanyar els resultats de 

desenvolupament del compte, els vídeos publicats i de l’abast dels seguidors. L’informe que 

genera l’aplicació consta de tres parts: 

1. Visió general: hi ha les dades de desenvolupament del compte en els últims 7, 28, 60 

dies o fins a un període de 2 mesos. Es dona informació sobre el creixement de 

seguidors, visualitzacions dels vídeos i del perill, els likes, comentaris i les vegades que 

s’ha compartit contingut del perfil. 

2. Contingut: mostra un anàlisi individual de cada vídeo publicat per un període de 7 dies. 

a. Mitjana del temps de visualització. 

b. Percentatge d’usuaris que van veure el vídeo complert. 

c. Origen del tràfic 

d. Informació sobre la geocalització dels usuaris. 

3. Seguidors: mostra informació sobre el comportament dels seguidors: 

a. Geolocalització dels usuaris. 

b. Horaris i dies en que estan més actius. 

c. Creixement en relació al període anterior. 

 

 

https://www.tiktok.com/creators/creator-portal/en-us/tiktok-content-strategy/understanding-your-analytics/

