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RESUM 

Avui dia, tenir una bona identitat corporativa és essencial per a qualsevol entitat que busqui 

assolir nous objectius i adaptar-se a les necessitats que un entorn de canvis immediats com 

l’actual requereix. Aquests factors, acompanyats d’una bona promoció, poden obrir un ventall 

de noves possibilitats que no s’havien arribat a plantejar anteriorment. La promoció i les 

continues actualitzacions dels mitjans digitals de les organitzacions esportives han passat, en 

poc temps, de ser una opció a una obligació. A finals del 2021, la imatge pública del Club Tennis 

Alt Empordà es trobava d’allò més deteriorada, amb una clara falta de treball i cura. Amb el pas 

del temps i a causa de l’elevada competència del sector, aquest fet podria acabar sent un gran 

inconvenient per a l’obtenció dels resultats esperats per la directiva. Aquest treball proposa una 

sèrie de mesures que s’han de fer en l’àmbit de la promoció per evitar una pèrdua de clients, 

desaparicions d’acords amb sponsors o una futura mala fama. 

 

Paraules clau: comunicació, renovació, rebranding, promoció, club, tennis. 

 

 

ABSTRACT 

Nowadays, having a good corporate identity is essential for any organization that seeks to 

achieve new goals and adapt to the needs of an environment of immediate change such as the 

current one. These factors, accompanied by good promotion, can open up a whole new range 

of possibilities that were not previously considered. The promotion and continuous updating of 

the digital media of sports organizations have, in a short time, gone from being an option to an 

obligation. At the end of 2021, the public image of the Club Tennis Alt Empordà was in a state of 

disrepair, with a clear lack of work and care. Over time, due to the high level of competition in 

the industry, this could be a major obstacle to achieving the results expected by the directive. 

This work proposes a series of measures that must be taken in the field of promotion to avoid 

the loss of customers, the disappearance of agreements with sponsors or a future notoriety. 

 

Keywords: communication, renewal, rebranding, promotion, club, tennis. 
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1. Introducció 
Actualment, en pràcticament qualsevol àmbit, les preses de decisions de les persones es troben 

molt condicionades per les noves tecnologies. Per aquest motiu, la promoció a través de les 

xarxes socials s’ha convertit en la base de les empreses que busquen aconseguir cert prestigi en 

un mercat que s’ha tornat molt competitiu.  

Tota organització necessita una bona presència online, sigui quin sigui el públic al qual es vol 

comunicar. Mostrar una imatge actualitzada, adequada i creativa ja no és una opció, és una 

necessitat. No es pot d'oblidar, però, que la finalitat última de qualsevol empresa és vendre, i 

per això no hi ha res més important que generar confiança al consumidor. La imatge de marca 

ha de traslladar valors positius als clients potencials (Alcalá, 2018).  

L’objectiu d’aquest estudi és entendre quines són les necessitats d’una entitat com el Club 

Tennis Alt Empordà en el món de la promoció i de les xarxes socials. Solucionar les carències 

d’un negoci amb una clara presència digital descuidada i poc treballada ha acabat 

desencadenant amb la realització d’un projecte de rebranding, és a dir, d’un redisseny 

d’identitat online al complet.  

Prèviament a la iniciació del projecte, la marca ja tenia intencions de posar en marxa la 

maquinària necessària per tenir certa repercussió en el món digital. La poca cura de la imatge 

del Club Tennis Alt Empordà respecte a la competència era evident. Indirectament, la bona 

presència de marca de les altres entitats relacionades amb el tennis de la zona ha obligat el club 

a ser més exigents amb ells mateixos. A causa d’aquest fet, es va decidir posar en marxa aquest 

treball, marcant unes metes concretes a assolir durant un període de sis mesos. 

En aquest document es realitza una investigació sobre la comunicació integrada en el 

màrqueting i com s’aplica aquesta en un club de tennis. Els objectius del treball i, per tant, també 

del club són clars: dissenyar una identitat corporativa adient a les seves necessitats i fer-ne una 

promoció adequada tenint en compte les exigències del públic objectiu.  

Per tal d’entendre l’empresa més adequadament i que els seus valors siguin l’eix principal en el 

projecte, s’ha construït un pla de màrqueting on s’han recollit els aspectes més significatius de 

la marca. També, amb el propòsit de marcar les pautes a seguir en la identitat visual, s’ha fet un 

manual d’identitat corporativa. 

A partir de l’elaboració d’un marc teòric sobre el món del màrqueting, la comunicació i el tennis, 

s’ha buscat elaborar un projecte que aconsegueixi donar un gir de 360 graus a la situació inicial 

plantejada per l’entitat del Club Tennis Alt Empordà. L’anàlisi realitzat a l’apartat de la 

metodologia i uns resultats quantificables i de qualitat ajudaran a generar un feedback adequat 

entre el públic objectiu i l’administració de la organització. 

La promoció i el rebranding seran fets a través dels perfils oficials del club a les xarxes socials, ja 

que a causa de la gran repercussió que poden arribar a tenir aquestes avui en dia, es consideren 

mitjans bàsics per a qualsevol entitat esportiva. 
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2. Especificacions del peticionari 
El Club Tennis Alt Empordà és un club esportiu situat a la Pujada del Castell, 53 de Figueres, 

capital de la comarca de l'Alt Empordà, a la província de Girona. Es tracta d'una escola esportiva 

que compta amb tres pistes de tennis i tres pistes de pàdel. En el moment de l’inici del projecte 

l’entitat comptava amb 71 socis inscrits. 

Des de l’equip directiu eren conscients que la comunicació de l’entitat es trobava obsoleta en 

alguns aspectes, ja que com que es tracta d'un petit club de barri es van descuidar alguns dels 

punts més importants a l'hora de mantenir una bona imatge de marca. El target principal del 

club són famílies de classe mitjana que viuen a la ciutat de Figueres i voltants, encara que en el 

fons s’hauria d'intentar arribar més enllà. 

Tenint en compte tota la informació anterior, es va decidir marcar com a data límit el final de la 

temporada 2021-2022 per a realitzar una renovació de pràcticament tots els aspectes digitals 

del club, des de les xarxes socials fins a la identitat corporativa, passant per la pàgina web.  

També s’ha volgut donar un cert grau d’importància a possibles col·laboracions amb mitjans de 

comunicació locals que puguin donar cert grau de protagonisme a la institució gràcies a 

entrevistes realitzades als jugadors i jugadores que formin part del club. Transmetre com es 

senten els clients és bàsic per aconseguir una bona captació i arribar a nous públics. 

Després de diverses reunions amb el president, Franc Geli, i el director del club, Pablo Góngora, 

es van proposar una sèrie d'objectius específics, mesurables, assolibles, realistes i temporals a 

complir durant la primera meitat de l’any 2022 que ajudin a valorar els resultats del projecte 

d’actualització digital del club. 

1. Aconseguir una regularitat en l’activitat de les xarxes socials (sobretot Instagram) 

durant els següents 6 mesos. 

A l’hora d’iniciar aquest treball, el Club Tennis Alt Empordà es troba majoritàriament inactiu a 

les principals xarxes socials. Això és degut a una clara manca de constància per part de l'equip 

administratiu. Aquest objectiu és el bàsic, ja que a partir d'una regularitat en la publicació de 

posts relacionats amb el club s'intentarà arribar a nous públics i fidelitzar encara més a l’actual. 

2. Augmentar el nombre d’interaccions i col·laboracions amb entitats pròximes que 

comptin amb uns valors similars als del club durant els pròxims 6 mesos. 

Organitzacions de la zona com han mostrat interès a repenjar contingut del club i crear diverses 

interaccions amb l’objectiu que els seguidors dels dos comptes interactuïn. Aquesta possibilitat 

fa que sigui més fàcil arribar a un públic que tingui uns valors similars als del Club Tennis Alt 

Empordà. 

3. Triplicar el nombre d’interaccions dels usuaris amb les diverses publicacions 

realitzades a les xarxes socials del club en els propers 6 mesos. 

La quantitat d’interaccions positives i comentaris que tenen les publicacions a Instagram és molt 

menor del que es desitjava, i encara més si es relaciona amb el nombre de seguidors. Des del 

club, s'intentarà fomentar la interacció mitjançant publicacions més dinàmiques i contínues, on 

el tracte proper i familiar del club es vegi completament reflectit. 
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4. Millorar la imatge de marca del club mitjançant una remodelació total dels mitjans 

digitals en els pròxims 6 mesos. 

Després de diverses reunions amb l’equip administratiu del club, es va arribar a la conclusió que 

la imatge del club a desembre del 2021 es troba força antiquada i cal una renovació. No encaixa 

amb els valors del club i es troba completament obsoleta. Gràcies a l’equip de disseny actual, es 

buscarà cobrir aquestes necessitats mitjançant una rentada de cara al complet. 

5. Consolidar la presència del club a les xarxes socials a llarg termini. 

Crear una sèrie de documents corporatius on es recullin totes les pautes a seguir a l’hora 

d’utilitzar i de crear els continguts multimèdia del club com el logotip o la tipografia dels cartells 

serà essencial durant tot aquest procés. A més, aquest punt podrà ser utilitzat a llarga durada, 

més enllà dels 6 mesos establerts a tots els objectius anteriors. 

3. Marc teòric i conceptual 

3.1 La comunicació 

La comunicació és un procés de transmissió d’un missatge entre un emissor i un receptor a 

través d’un determinat canal. Aquesta connexió sempre s’estableix en un moment donat i un 

espai físic o virtual determinat, a més de ser un procés dinàmic on s’exposen idees, informació 

o significats i es busca que hi hagi una fluïdesa entre tots els seus participants. Segons Thompson, 

les principals característiques d’un procés de comunicació són: 

1. Existeix un desig per part de l’emissor de transmetre un missatge al receptor. 

2. Codificació per tal que aquest missatge sigui comprensible. 

3. S’envia el missatge a través d’un canal. 

4. Recepció i descodificació del missatge per part del receptor. 

5. La resposta o retroalimentació del receptor a l’emissor. 

Avui dia, la comunicació digital ha conduït a veure el món a través d’experiències i sensacions 

que es troben “mediatitzades”, és a dir, que allunya als receptors de la realitat. Els nous mitjans 

de comunicació són capaços de produir noves formes de transmetre els missatges i, per tant, 

tendeixen a crear nous canals comunicatius, cada vegada més immediats i eficients (Martínez i 

González, 2009).  

Els fet que les noves generacions creixin envoltades de tecnologies cada vegada més 

personalitzades produeix una tendència a la gratificació instantània, acompanyada d’una 

impaciència en el cas que no es puguin complir les seves necessitats. L’exigència per part del 

públic ha augmentat: es tendeix a reclamar més contingut en menys temps. A més, els natius 

digitals han desenvolupat habilitats comunicatives que les anteriors generacions no han explotat 

prèviament. 

“La comunicació és el procés mitjançant el qual l'emissor i el receptor estableixen una 

connexió en un moment i un espai determinats per transmetre, intercanviar o compartir 

idees, informació o significats que són comprensibles per a tots dos.” (Thompson, 2008). 
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3.2 El màrqueting 

Aquesta és la definició més recent que ha publicat Philip Kotler, el “pare del màrqueting”. Aquest 

concepte és molt important per a qualsevol empresa, sigui quin en sigui el seu sector.  

En l’actualitat, el màrqueting 4.0 és el nom pel qual coneixem l’última versió d’aquesta evolució: 

el seu objectiu principal és aconseguir la confiança i la fidelització del client, combinant la 

utilització del màrqueting tradicional i del màrqueting digital (Kotler, Kartajaya i Setiawan, 2017). 

En un món on la gent vol els productes immediatament i tenen tantes formes d’obtenir-los, és 

necessari que les empreses aprenguin a innovar, enviant un missatge fet a mida i que capti 

realment l’atenció del públic. En l’actualitat, dins del màrqueting 4.0 existeixen dues variants 

que cal tenir en compte per arribar a assolir els objectius de qualsevol estratègia: 

• El màrqueting tradicional és aquella disciplina basada en estratègies comercials que 

enfoquen la seva acció a les vendes del moment, centrant el seu objectiu en el producte 

o el servei que general l'empresa (Peiro, 2019). 

• El màrqueting digital és aquella disciplina que utilitza els nous mitjans i canals 

publicitaris tecnològics i digitals com Internet, el mòbil o l'IoT (“Internet of Things”). 

Gràcies al poder de la tecnologia permet crear productes, serveis personalitzats i 

mesurar tot el que impliqui millorar l'experiència (Fuente, 2021). 

3.3 Comunicació integrada en el màrqueting (IMC) 

La societat actual forma part d’un món que es troba en un canvi continu en tots i cada un dels 

seus aspectes. Aquest fet, en gran manera, és degut als avenços que busquen una innovació 

constant, sense pausa. La comunicació i el màrqueting són dels sectors que s’han vist més 

influenciats per aquesta tendència, provocant un canvi de paradigma pràcticament total, 

establint una nova forma d’entendre aquests conceptes (Estrella i Segovia, 2016). 

L’evolució des d’una comunicació en massa cap a un concepte més individualitzat dirigit al 

consumidor és una necessitat. Es busca que la marca transmeti una informació a través de la 

coordinació i integració dels diferents missatges dirigits al públic objectiu. Segons Estrella i 

Segovia (2016), altres factors a destacar sobre el canvi de paradigma en el món del màrqueting 

són: 

• Canvis en l’estructura de la competència, cada vegada més ofensiva i variada. Avui dia, 

les empreses són més creatives i amb una menor diferenciació dels seus productes. En 

un mercat tan competitiu, és bàsic reforçar la imatge i reputació de marca. 

• Canvis en les estratègies del màrqueting, més pendent de la fragmentació de mercat 

actual. Cal centrar-se en el desenvolupament de les relacions amb els clients, tenint en 

compte com es defineix el mercat en tot moment. La comunicació ha de ser més fluïda, 

regular i incorporada amb el públic objectiu.  

• Canvis en els consumidors, ja que el públic objectiu cada dia que passa es troba més 

informat sobre l’actualitat del seu entorn i les noves tecnologies. Gran part de la societat 

es troba permanentment connectada als mitjans com Internet o les xarxes socials. 

“El màrqueting és la filosofia segons la qual l'assoliment de les metes de l'organització depèn 

de conèixer les necessitats i els desitjos dels mercats objectiu, així com oferir la satisfacció 

desitjada de millor manera que els competidors.” (Kotler i Armstrong, 2017). 
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En el món de la comunicació actual, és bàsic entendre el concepte de l’IMC (“Integrated 

Marketing Communications”). Encara que hi ha una gran quantitat de definicions del terme, 

segons expliquen Kotler i Armstrong (1999), l’IMC és una estratègia mitjançant la qual una 

empresa integra i coordina els seus canals de comunicació amb la finalitat d’entregar un 

missatge clar, coherent i convincent sobre la seva organització o productes. En altres paraules, 

és una disciplina que busca unir disciplines com la comunicació i el màrqueting en un mateix 

punt per arribar a un fi comú.  

Tal com diu Escobar Moreno (2014), l’IMC és un dels enfocaments del màrqueting amb més 

potencial, ja que permet realitzar importants moviments a dins de la gestió empresarial que 

afecten els diversos sectors predominants a dins d’un negoci al mateix temps. 

3.4 El món del tennis en relació amb l’IMC 

En l’actualitat, en el món del tennis és bàsic tenir una estratègia de comunicació per arribar als 

diversos targets amb la finalitat de captar-los, ja sigui perquè millorin la imatge del club o per 

captar clients que estiguin interessats a practicar l’esport. Monegro (2021) esmenta que les dues 

opcions van lligades entre elles, ja que captar els públics sol anar acompanyat d’un augment de 

clients, és a dir, s’obté un benefici per a l’empresa o club.  

El món del tennis sencer s’aprofita de les estratègies IMC. No només les institucions com clubs 

o federacions es beneficien dels seus resultats, sinó que també els tenistes poden utilitzar-les 

per potenciar la seva imatge de marca personal a través d’interaccions amb els fans o de la 

difusió d’activitats.  

Un exemple és el cas de Serena Williams, la qual no només ha col·laborat amb marques de roba 

esportiva i raquetes, sinó que també ha promocionat ordinadors, rellotges, refrescos i entitats 

bancàries. Gràcies als valors que la tenista transmet (es representa com una dona forta i segura 

d’ella mateixa), se l’ha pogut relacionar amb els productes dels seus patrocinadors i, 

conseqüentment, guanyar uns ingressos fora de les pistes. Williams ha acabat obtenint un gran 

benefici a través del màrqueting i la seva pròpia imatge. 

3.5 Identitat corporativa 

El concepte d’identitat corporativa agrupa els elements tangibles com els logotips o les melodies 

publicitàries, però també els intangibles com la filosofia de l’empresa o la metodologia de 

treball. Ha de ser el principi a seguir per a qualsevol activitat de tota bona empresa. 

Una bona identitat corporativa pot arribar a un públic major, traspassant fronteres fins al punt 

que la marca o empresa es converteixi en un referent d’estil de vida per als seus clients. Segons 

Capriotti en el seu llibre Branding Corporativo (2009), la identitat corporativa es troba formada 

per la cultura corporativa (“ànima”) i per la filosofia corporativa (“ment”). 

• La cultura corporativa (“allò que l’empresa realment és en aquell moment”) és el 

conjunt de creences, valors i pautes de conductes, compartides i no escrites, per les 

“La identitat corporativa és la percepció que els clients o consumidors tenen d’una empresa, 

organització o institució. Aquestes utilitzen aquesta identitat per diferenciar-se de les seves 

competidores i gaudir d'una millor posició al seu entorn econòmic.” (Sánchez, 2017). 
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quals es regeixen els membres d’una organització, i que es reflecteixen en els seus 

comportaments. 

• La filosofia corporativa (“allò que l’empresa vol ser”) és la concepció global de 

l’organització establerta per l’equip administratiu de l’empresa per tal d’assolir les 

metes i objectius d’aquesta. És allò que l'alta direcció considera que és central, 

perdurable i distintiu de l’organització. Segons Capriotti (2009), la filosofia corporativa 

és el resultat de respondre a tres aspectes bàsics i de vital importància, que són la missió 

(qui soc i què faig?), la visió (a on vull arribar?) i els valors (com ho faig?). 

Cal destacar que una bona identitat corporativa va lligada amb una imatge corporativa adequada 

al que es vol comunicar. La imatge corporativa és una aplicació més pràctica, és a dir, que busca 

transmetre cap a l’exterior els valors de l’organització de la forma òptima i exitosa possible 

(Sánchez, 2017).  

3.6 Imatge corporativa 

En l’actualitat, la imatge corporativa és un dels apartats més rellevants dins de qualsevol 

organització, intangible i que es basa en la percepció del públic. Una bona imatge corporativa 

derivarà en la permanència de l’empresa dins de les ments dels clients de forma beneficiosa.  

L’objectiu principal de la creació d’una imatge corporativa és aconseguir que la marca reflecteixi 

els interessos del seu públic objectiu, normalment a través de la transmissió d’una sèrie de valors 

econòmics, humans o professionals (Ramos, 2016).  

L’elaboració d’una imatge de marca eficient és un excel·lent mecanisme amb el qual compten 

les organitzacions a l’hora de voler augmentar la seva rendibilitat i tenir unes millors ràtios de 

venda. Segons Sánchez (2017), els principals elements que conformen qualsevol imatge 

corporativa són:  

• Nom de l’empresa. 

• Nom i naturalesa dels diferents productes de la cartera corporativa. 

• Logotips i altres grafismes utilitzats. 

• Instal·lacions o seus. 

• Lemes, eslògans o comercials dirigits al públic objectiu. 

• Posicionament web, xarxes socials i plataformes online. 

• Responsabilitat Social Corporativa (RSC) i reputació. 

Tots aquests elements han d’avançar de manera conjunta i coherent, sempre tenint en compte 

que el propòsit principal de tots ells és formar part de la representació que l’empresa vol mostrar 

al públic. A causa del dinamisme actual del mercat, la imatge corporativa és un concepte que es 

troba en contínua evolució i s’ha d’anar cuidant dia rere dia. 

“La imatge corporativa és un terme propi de l'àmbit del màrqueting i l'economia de 

l'empresa que comprèn el posicionament d'una companyia en un mercat i la percepció que 

els consumidors, competidors i la resta de la població tinguin en referència a la seva activitat 

econòmica i manera com la desenvolupen.” (Sánchez, 2017). 
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3.7 Pla de màrqueting 

Un document estratègic ben elaborat i estructurat és la base de qualsevol organització si aquesta 

té uns objectius i unes metes a complir. Cada entitat té unes necessitats diferents i 

personalitzades, fet pel quan és necessari que el seu pla de màrqueting supleixi uns punts 

concrets, no genèrics per a totes les del seu sector. 

És convenient que aquest sigui revisat de forma rutinària, ja que s’ha d’anar adaptant el seu 

contingut a les diverses tendència d’un món tan digitalitzat com és l’actual. Desenvolupar nous 

objectius o tornar a estudiar el mercat i la competència són algunes de les principals necessitats 

a cobrir per tal d’adaptar-se a la nova realitat on es pretén que el negoci interactuï. 

3.8 Manual d’identitat corporativa 

La societat actual es troba en un mercat que cada vegada és més fort i competitiu. Adaptar-se a 

aquests canvis és sinònim de tenir una identitat visual forta. Com a organització, és necessari ser 

consistents amb el que la marca i tots els elements que la formen transmeten.  

La finalitat del document és que s’hi puguin apreciar d’una sola ullada els diferents elements 

gràfics de la marca. És una eina pràctica, encara que sigui en poques pàgines, explica els diferents 

elements gràfics que conformen la identitat visual de l’empresa i com han d’interactuar entre 

ells per mantenir una consistència gràfica (Llasera, 2021).  

Els elements clau que qualsevol manual d’identitat corporativa ha de contenir, sigui quin sigui 

el volum de la seva empresa, són la definició de la marca i la seva filosofia, el logotip i les seves 

variants, els colors corporatius, les tipografies, els patrons, icones i altres elements gràfics i, 

finalment, les aplicacions d’aquest contingut. 

A l’hora de col·laborar amb dissenyadors externs, tenir una guia com aquesta assegura que tots 

els treballadors operen a partir de la mateixa informació i segueixen el mateix criteri per a 

realitzar els dissenys. Segons Parra (2016), el resultat d’aquest procés s’anomena consistència 

de marca. 

3.9 Rebranding 

Pràcticament totes les marques necessiten una actualització de la seva imatge al llarg de la seva 

vida útil. L’objectiu final sempre és el mateix: canviar la percepció de la marca davant del públic, 

“Un manual d'identitat corporativa és un document que recull els principals elements 

gràfics de la vostra marca i explica com s'han d'aplicar visualment, tant online com offline. 

El manual mostra com és el teu logotip, quins són els teus colors corporatius o quines 

tipografies cal utilitza. En definitiva, totes aquelles coses que componen l'aspecte visual de 

la teva marca.” (Parra, 2016). 

“El rebranding és el conjunt d’accions que mitjançant el canvi de nom, logotip, tipografia, 

disseny, missatges publicitari o combinació dels anteriors, busca canviar l’opinió de clients i 

inversors d’una marca ja establerta.” (Iglesias, 2018). 

“El pla de màrqueting és un document en format text o presentació on es recullen tots els 

estudis de mercat realitzats per l'empresa, els objectius de màrqueting a assolir, les 

estratègies a implementar i la planificació per dur-ho a terme.” (Miñarro, 2022). 
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buscant una diferenciació respecte de la competència i, al mateix temps, que sigui rellevant i 

creïble. També serveix per eliminar mala imatge o revertir una pèrdua de quota de mercat. 

3.10 Xarxes socials i promoció 

Actualment, és molt més econòmic promocionar-se mitjançant Internet que fer-ho a través de 

mupis o tanques publicitàries. En el cas de les petites empreses, encara que si s’opta per 

mètodes tradicionals la promoció arribarà a milers de persones, a la llarga suposarà una pèrdua, 

ja que aquestes organitzacions disposen de recursos limitats que no els hi permetrà obtenir una 

bona rendibilitat. De tot el públic que ho haurà vist, una petita quantitat formarà part del target 

al qual l’empresa vol arribar. 

La millor manera de transmetre un contingut al públic objectiu d’una manera ràpida, directa i 

eficient és mitjançant l’ús de les xarxes socials. Instagram s’ha convertit en un dels principals 

recursos de qualsevol club esportiu: a través d’eines que faciliten la publicació de fotografies i 

vídeos de curta durada, permet crear contingut visual en el qual tot usuari té accés.  

Des del punt de vista més professional, Instagram permet augmentar la visibilitat del negoci, 

generar una comunitat fidelitzada, crear imatge de marca, mostrar els productes o serveis, 

aconseguir un feedback directe i promocionar esdeveniments (Ramos, 2015). 

Instagram per Empreses (“Instagram for Business”) és un recurs a través de la qual les empreses 

poden escollir com volen que els clients es posin en contacte amb elles (per e-mail, telèfon o 

missatge). També permet l’accés a mètriques i la possibilitat de promocionar les publicacions.  

Existeix l’eina de promoció, la qual permet transformar publicacions en anuncis a dins de la 

mateixa aplicació. Pots seleccionar un públic objectiu o deixar que Instagram ho faci durant el 

període de temps que s’hagi seleccionat prèviament (Custódio, 2017).  

4. Metodologia 
A partir de la informació recopilada i dels objectius a complir establerts prèviament pel 

peticionari, s’ha iniciat un projecte de rebranding a gran escala, que afectarà al Club Tennis Alt 

Empordà en tots i cada un dels seus aspectes. 

L'objectiu clau de l’entitat és oferir el millor servei possible als clients. Com a organització 

esportiva, són conscients de la importància d'una bona imatge de marca, acompanyada de la 

necessitat de la creació d’uns trets diferencials que la facin única i especial. 

4.1 Anàlisi de la situació 

Durant els últims anys, els avenços tecnològics han tingut un impacte directe en el món del 

tennis en tots els seus aspectes, produint un augment de l’activitat a dins del sector. Un augment 

de la visibilitat a través de la captació i participació de nous jugadors, la creació de tornejos o 

fortes inversions econòmiques han estat els principals impulsors d’una tendència ascendent que 

cada cop es troba més consolidada.  

L’enorme presència del tennis en els mitjans de comunicació ha estat la clau per a consolidar-se 

com un dels esports més jugats a escala global.  Experts externs al tennis també han vist en 

aquest món una oportunitat de mercat: des d’economistes o comptables fins a advocats o 
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publicistes. Aquestes professions han guanyat un alt grau de rellevància, arribant a ser essencials 

per a satisfer necessitats que, fins fa relativament poc, eren pràcticament desconegudes.  

4.1.1 Anàlisi dels canals digitals 

Les xarxes socials han de ser utilitzades per subministrar un contacte directe amb el públic, sense 

cap mena de segmentació prèvia. Tenir un bon posicionament és imprescindible, ja que el 

propòsit no només és ser buscat, sinó també ser descobert.  

El Club Tennis Alt Empordà no comptava amb una comunicació fluida i directa amb qualsevol 

persona que es trobés interessada en obtenir informació sobre l’entitat i els seus respectius 

serveis. A través de xarxes socials (principalment Instagram i Facebook) i de la pàgina web, 

l’organització intentava mantenir actualitzats als seus clients i seguidors setmanalment, 

destacant les últimes notícies com els resultats assolits a tornejos o l’obertura de noves 

instal·lacions. 

A continuació s’analitzaran una sèrie de mètriques, tant quantitatives com qualitatives de 

l’Instagram del Club Tennis Alt Empordà, pel fet que és el mitjà a través del qual l’entitat té una 

major repercussió.  

Anàlisi quantitativa 

L’anàlisi quantitativa serveix per aconseguir una sèrie d’estadístiques numèriques que ajudaran 

a determinar uns resultats concrets. La formació d’unes dades que mostrin com eren les xarxes 

socials del club a finals de l’any 2021 ajudaran a dissenyar futures estratègies i a entendre alguns 

dels canvis més significatius que s’han realitzat. 

Previ a l’inici de l’execució de les principals estratègies d’aquest projecte, l’Instagram oficial del 

club tenia 176 publicacions, 934 seguidors i 4752 likes (una mitjana de 27 per publicació).  

 

Il·lustració 1: Mètriques bàsiques del Club Tennis Alt Empordà. 15 de desembre de 2021. Extret d’Instagram. 

Es va decidir agafar una mostra que anava des del 15 de novembre fins al 15 de desembre, on 

es van penjar al compte un total de 6 publicacions, amb 35 likes de mitjana i un total de 5 

comentaris. El club va tenir una ràtio d’engagement entre els seus seguidors del 4,1%, fet que 

ens indica que els seus seguidors es trobaven, en part, compromesos i interactuaven 

regularment amb el contingut que se’ls oferia. 

Es va observar que un 94,2% dels comptes que interactuen d’alguna manera amb el club 

pertanyen a Espanya, seguit de Turquia, Argentina, Mèxic i Estats Units amb un 0,4%. 

Sobre les principals localitats que seguien l’activitat de l’organització, destaca la ciutat de 

Figueres amb un 25,9%, fet esperable, ja que és on es troben situades les instal·lacions del club. 

A continuació es trobaven dos dels grans municipis de Catalunya: Barcelona (6,3%) i Girona 

(4,9%). Vilafant (4,4%) i Roses (3,3%) van acabar de completar la gràfica, en part degut a ser 

localitats situades a l’Alt Empordà. 
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Els intervals d’edat es movien entre seguidors d’edats més adultes, possiblement amb una 

estabilitat, tant familiar com econòmica. Solien ser grups compresos per pares o mares 

interessats en el contingut que publica el club de tennis en el qual entrenaven o tenien intenció 

d’apuntar els seus fills. La franja més poblada és la d’entre 45 i 54 anys (30,2%), seguida de la 

d’entre 35 i 44 (27%) i la d’entre 25 i 34 anys (18,1%).  

El gènere dels seguidors del club es trobava força repartit, ja que el 57,5% eren homes i el 42,4% 

restant eren dones. Aquest fet va indicar que el tennis és un esport que no s’associa a cap gènere 

i que adults que solen ser tant pares com mares tenien pràcticament el mateix interès a veure 

el contingut del club. 

  

 

 

Anàlisi qualitativa 

En el cas del Club Tennis Alt Empordà, les dades no numèriques eren escasses pel fet que l’entitat 

ha descuidat molt la seva imatge de marca durant molt de temps i, per tant, no havia mantingut 

una identitat que hagi despertat l’interès als seus clients.  

Gràfic 1: Països d’on provenen els 

seguidors del club. Extret d’Instagram. 

 

Gràfic 2: Ciutats d’on provenen els 

seguidors del club. Extret d’Instagram. 

 

Gràfic 3: Interval d’edats dels seguidors 

del club. Extret d’Instagram. 

 

Gràfic 4: Gènere dels seguidors del club. 

Extret d’Instagram. 
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Encara que la interacció no era un dels punts a destacar en les xarxes socials del club, algunes 

pàgines d’Instagram externes al club es van dedicar a intentar crear algun tipus d’interacció, 

sigui a través de mencions o a través de repenjar el contingut. Si a això se li suma l’aparició 

d’espònsors interessats en realitzar col·laboracions, com poden ser Decathlon o Babolat, es pot 

afirmar que el Club Tennis Alt Empordà tenia ja en aquell moment un gran potencial en quant a 

la creació de contingut. 

Institucions com El Dofí (@eldofi) o mitjans informatius com el Setmanari de l’Alt Empordà 

(@emporda_info) s’han interessat per l’activitat del club en algun moment. Aquestes 

implicacions es van veure materialitzades en promocions indirectes, de les quals l’organització 

se n’ha vist altament beneficiada, ja que pot donar a lloc a nous públics i a futures 

col·laboracions, a part d’establir una sèrie de vincles i relacions amb les associacions ja 

mencionades.   

4.1.2 Anàlisi de la competència 

Una forma de veure en quin punt es situava el Club Tennis Alt Empordà va ser comparar les seves 

idees amb les d’altres similars i contrastar-les. Saber quin és el procés a partir del qual les entitats 

properes busquen obtenir els seus resultats és beneficiós: ajuda a mantenir-se alerta, a 

descobrir noves vies per arribar a un mateix públic objectiu i evitar possibles errors. 

Els competidors principals del club als quals es van analitzar són el Club Tennis Figueres, el Club 

Tennis Roses i el Club Tennis Girona. Se’ls va realitzar un seguiment durant un mes sencer, del 

15 de novembre al 15 de desembre, amb l’objectiu de veure com eren les seves interaccions 

amb els seus respectius públics regularment. 

Club Tennis Figueres 

El Club Tennis Figueres és la competència més directe del Club Tennis Alt Empordà, ja que es 

tracta de l’única entitat relacionada amb el món del tennis que es troba a la mateixa ciutat, 

encara que es troben situats als afores (no s’hi pot arribar caminant fàcilment). Com a principal 

fortalesa, cal destacar que compten amb un major nombre d’instal·lacions, més modernes i 

variades que les de la competència directa.  

Van ser i són un clar exemple de com portar les xarxes socials d’un club de tennis d’una manera 

òptima i adequada. L’Instagram oficial del Club Tennis Figueres tenia 693 publicacions i 3461 

seguidors. 

Durant el període de temps analitzat, van penjar 20 publicacions, amb 90 likes de mitjana i un 

total de 19 comentaris. Tenien una ràtio d’engagement entre els seus seguidors del 3,1%, fet 

que ens indica que els seus seguidors es trobaven compromesos pel que fa a les seves 

publicacions.  

Si s’observa quina és la tendència que segueixen les seves publicacions, es pot afirmar que no 

es van aprofitar en excés de l’ús dels hashtags, ja que només n’utilitzaven de propis, com per 

exemple #clubtennisfigueres, #escolactf o #equipsctf.  

Club Tennis Roses 

El Club Tennis Roses, com bé indica el seu nom, és la principal entitat relacionada amb el tennis 

i el pàdel del poble de Roses, municipi situat a la costa de l’Alt Empordà. Amb 7 pistes de tennis, 
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9 de pàdel i 2 de pàdbol, compten amb les instal·lacions més completes de la zona. També tenen 

una bona repercussió a les xarxes socials, en gran part a causa de la seva situació geogràfica. 

Amb 426 publicacions i 6403 seguidors, són un club que té facilitat per atraure patrocinadors 

(com bé podem veure a la il·lustració 7). Compten amb una imatge de marca potent que els 

permet tenir un públic objectiu més internacional que la competència.  

Durant el període de temps analitzat, van penjar 7 publicacions, amb 53 likes de mitjana i un 

total de 4 comentaris. Van tenir una ràtio d’engagement entre els seus seguidors del 0,9%, 

indicant que molts dels seus seguidors es trobaven inactius o poc compromesos amb el que el 

club els vol transmetre a través del seu contingut.  

Cal destacar que no utilitzaven hashtags en cap dels posts analitzats, fet que els va poder 

repercutir directament en el nombre de visualitzacions que tenen les seves publicacions. 

Club Tennis Girona 

El Club Tennis Girona és la màxima representació del tennis en l’àmbit provincial. En actiu des 

de l’any 1917, la seva influència i veterania respecte de la resta d’institucions de la zona és 

evident.  

En aquest cas, es pot observar que el seu compte oficial d’Instagram comptava amb 1247 

publicacions i 2256 seguidors. Comparat amb els dos clubs analitzats anteriorment, es pot veure 

que encara que la quantitat de posts era major, el nombre de gent interessada en ells, a priori, 

era menor.  

Durant el període de temps analitzat, van penjar 5 publicacions, amb 98 likes de mitjana i un 

total de 12 comentaris. Van tenir una ràtio d’engagement entre els seus seguidors del 4,9%, 

dada que confirma que els seus seguidors es trobaven més que compromesos amb el contingut 

del compte.  

Cal destacar que tampoc utilitzaven hashtags en cap dels posts analitzats, fet que sembla que 

no els afecta en excés encara que no arribin a nous públics regularment. 

Conclusions dels anàlisis realitzats 

Cal destacar que, un cop analitzades les tres principals entitats que formen part de la 

competència, es pot afirmar que el marge de millora en el món del tennis en quant a xarxes 

socials i promoció és d’allò més elevat. Al igual que el Club Tennis Alt Empordà, les organitzacions 

mencionades tenen errors que no haurien de ser permesos en l’àmbit en el qual interactuen 

regularment.  

4.2 Definició del públic objectiu 

El públic objectiu és aquell grup de persones als quals es vol dirigir l’empresa a l’hora d’oferir un 

servei. Els seus membres tindran característiques similars, ja que són els que s’han de sentir 

interessats o necessitats pel que el Club Tennis Alt Empordà els pot oferir. L’estratègia del boca 

a orella i les xarxes socials han estat fonamentals per entendre millor com actua i el que s’espera 

de l’organització. 

Primerament, es va realitzar una segmentació, pas bàsic i crucial per a establir una bona 

estratègia. L’edat, el gènere, la situació geogràfica, el poder adquisitiu i quins són els seus 

interessos són les principals variants que es van tenir en compte a l’hora de definir el target. 
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El públic objectiu del Club Tennis Alt Empordà està constituït per persones d’entre 18 i 54 anys, 

fet que ens remarca l’alta varietat de la qual disposa el món del tennis. Aquesta franja és poc 

concreta i dona pas a veure l’existència de més d’un públic objectiu. 

• Grup d’entre 18 i 34 anys: Es tracta de joves interessats en el tennis o el pàdel i que, 

possiblement, busquin practicar-lo, sigui de forma regular o espontàniament. És un 

públic molt important, ja que és el que es troba més actiu a Internet i a les xarxes socials 

i, per tant, pot arribar a tenir un major impacte de cara al futur pròxim de l’empresa. Es 

tracta d’un conjunt molt volàtil, pel fet que a causa de la seva joventut tendeixen a 

buscar nous estímuls i sensacions, fet que desencadena en una alta dificultat a l’hora de 

fidelitzar-los. 

• Grup d’entre 35 i 54 anys: És un grup més estable. En la gran majoria de casos, es tracta 

de pares o mares que tenen cert interès a vincular als seus fills o filles amb el tennis o el 

pàdel. Gràcies a tenir un bon tracte amb ells, persones que no formen part del grup 

objectiu seran els que obtindran els serveis del club. La intenció d’incloure als menors 

d’edat dins d’aquest target és el principal propòsit del club, encara que és gràcies a la 

influència d’altres que aquests s’acaben convertint en els consumidors. 

El gènere del target no és rellevant, ja que hi ha serveis disponibles tant per homes com per 

dones. L’avantatge del tennis i del pàdel respecte a altres esports és la possibilitat participar en 

competicions mixtes, sense que hi hagi limitacions pel que fa a la figura de la dona. 

Es busca arribar a un públic proper al club, és a dir, principalment de la comarca de l’Alt Empordà. 

Es vol tenir certa repercussió entre els habitants de Figueres i els voltants, que aquests escullin 

els serveis de l’entitat per sobre dels de la competència.  

El poder adquisitiu per part del target ha de ser adequat per assolir el preu de la quota setmanal 

que exigeix el club. Famílies de classe mitjana amb una bona estabilitat econòmica són les 

principals oportunitats de mercat que té pràcticament qualsevol club de tennis.  

També s’ha de valorar que el públic objectiu al qual es vol captar tingui un cert interès pel món 

de l’esport en general. Partint de la base que per a dur a terme activitats lúdiques que impliquin 

moviment és saludable, el tennis és una de les que es pot situar al capdavant de les més 

sol·licitades, tant per prestigi com per coneixença. Si es té en compte aquesta necessitat, és molt 

assequible crear contacte amb famílies que s’interessin pels serveis que els pot oferir el club.  

4.3 Documentació 

Al llarg del projecte, s’ha vist que, per a continuar avançant, era necessària la creació de dos 

documents que han servit com a suport a l’hora de desenvolupar l’estratègia i de la creació de 

la contingut: el pla de màrqueting i el manual d’identitat corporativa. 

• En pla de màrqueting1 es troba format per un resum executiu (amb missió visió i valors 

renovats), una anàlisi de la situació (tant externa com interna), uns objectius SMART, un 

pla d’acció a seguir i un pressupost. 

 
1 El pla de màrqueting es troba complert als annexos (pàgina 3). 
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• El manual d’identitat corporativa2 es troba format per la filosofia corporativa, el logotip 

renovat amb totes les seves versions, els colors corporatius, la tipografia, altres 

projectes i exemples d’aplicacions. 

Gràcies a l’ús d’aquestes dues eines, s’han pogut resoldre la gran majoria de problemes que han 

pogut aparèixer, ja que mentre que un dels documents s’ha encarregat de donar suport al 

plantejament a seguir, l’altre s’ha utilitzat per a recopilar tot el contingut gràfic de la marca 

renovat.   

4.4 Desenvolupament del projecte 

A traves de l’aplicació d’un pla d’acció diferenciat entre diverses parts, s’ha buscat arribar als 

objectius marcats pel peticionari en un inici i, conseqüentment, aconseguir que es prorroguin 

més enllà de la finalització d’aquest projecte. 

4.4.1 Restyling 

En el cas del Club Tennis Alt Empordà, és evident que també és necessari fer una renovació 

d’imatge al complet dels mitjans de comunicació que utilitza club, ja que es troben pràcticament 

obsolets. La precarietat mostrada en alguns dels apartats ha fet que tot el projecte giri entorn 

d’aquest punt. El logotip, les tipografies, els diversos comptes (tant personals com de les xarxes 

socials)... tots han necessitat una remodelació per tal d’adaptar-se a les noves tendències. 

A partir del procés de restyling realitzat, s’ha volgut arribar a un nou nivell mai abans vist pel 

club: una nova identitat corporativa al complet i una sèrie de canvis gràfics que han estat 

pràcticament una obligació com els colors o la tipografia principal.  

4.4.2 Xarxes socials i pàgina web 

L’entitat és conscient de la importància que tenen avui dia les xarxes socials. És per això que 

proporcionar una major varietat i qualitat als clients per tal de fidelitzar-los serà uns dels punts 

bàsics a tenir en compte durant el projecte. Cal destacar que tot el procés girarà entorn de la 

comunicació a través d’Instagram (@ct_altemporda) i de la pàgina web.  

S’ha buscat augmentar la reputació del club en l’àmbit comarcal, buscant despertar l’interès de 

nous clients que potser no havien tingut mai un primer contacte amb el món del tennis. A través 

d’una regularitat marcada per un calendari de publicacions, es vol establir una freqüència 

d’interacció amb el públic del club, a través dels posts o dels storys. 

La promoció a Instagram s’han fet a través de col·laboracions amb altres entitats i explotant al 

màxim les eines que la mateixa xarxa social proporciona, com els reels o l’ús adequat dels 

hashtags per tal d’arribar al públic més gran i variat possible. La intenció del compte és informar 

de les novetats del club, així com de l’obertura de noves instal·lacions o imatges dels 

entrenaments. 

En canvi, la pàgina web s’ha considerat un mitjà més informatiu, on es podran consultar algunes 

seccions com per exemple els horaris o la història de l’entitat. Es tracta d’una eina secundària, 

ja que a causa de les tendències actuals des del mateix club s’ha preferit donar prioritat a la 

interacció directa que permet l’ús de les xarxes socials.  

 
2 El manual d’identitat corporativa es troba complert als annexos (pàgina 21). 
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4.4.3 Difusió en altres mitjans de comunicació locals 

Hi ha hagut una bona comunicació amb mitjans de comunicació territorials que han ajudat al 

club a tenir més visibilitat entre el jovent i les unitats familiars de la ciutat de Figueres. Algunes 

entitats com Som Rambla o el Consell Ciutadà d’Infants de Figueres s’han interessat i han ajudat 

a augmentar el grau de repercussió mediàtica del Club Tennis Alt Empordà.  

• En el cas de Som Rambla, a través de correus electrònics es va arribar a una sèrie 

d’acords per a donar visibilitat a les jugadores del club per tal que donessin la seva opinió 

sobre el paper de la dona en l’esport i la seva pròpia experiència personal. L’entrevista 

va ser realitzada el dia 9 de març a les 21:00 h, es va entrevistar a la Maria Aguirre, una 

de les noies que entrenen al club a través de la plataforma de Twitch3. 

• Per altra banda, l’entrevista amb el Consell Ciutadà d’Infants encara no ha estat 

realitzada, però es preveu que es realitzi a finals del mes de maig. La dinàmica, en 

principi, serà molt similar a la establerta per l’anterior mitjà. 

4.4.4 Marxandatge 

També s’encarregaran una sèrie de dessuadores oficials del club per als entrenadors i socis del 

club que serveixin com a uniforme durant els esdeveniments que hagin d’aparèixer com a 

imatge pública del Club Tennis Alt Empordà. Es buscarà que tinguin una estètica esportiva, que 

pugui ser utilitzada també en els entrenaments. 

4.4.5 Recepció de l’opinió: enquestes i entrevista 

Durant tot el procés, s’han anat realitzant diversos anàlisis de la situació a través dels quals s’ha 

buscat saber la opinió de les persones a les que els afecten directament tots els canvis que 

comporta el rebranding i la promoció del club.  

• Als clients, és a dir, als pares i mares dels nens i nenes del club, se’ls ha enviat una sèrie 

d’enquestes de Google Forms cada tres mesos a través del grup de WhatsApp oficial del 

club, per on es solen comunicar totes les novetats.  

• A l’equip del Club Tennis Alt Empordà, és a dir, al director del club, se li ha realitzat una 

entrevista per a que, obertament, pugui donar la seva opinió sobre els canvis que han 

esdevingut durant aquests últims mesos al club i els pugui comparar amb com es trobava 

els diferents apartats en qüestió anteriorment4.  

5. Anàlisi dels resultats 
Per tal de veure si s’han assolits els objectius que l’entitat va proposar inicialment, cal analitzar 

al conjunt de mètriques inicials d’Instagram per tal de quin ha estat el creixement del compte a 

primera impressió durant el transcurs del projecte (primera meitat del 2022). 

Amb un total de 218 publicacions, 1.080 seguidors i 772 seguits, tot sembla indicar que el balanç 

obtingut resulta ser d’allò més positiu. L’ordre i l’eficiència del contingut revela que els seguidors 

són més fidels, encara que aquests fet serà analitzat amb més profunditat gràcies a l’elaboració 

d’unes enquestes de satisfacció. 

 
3 Programa complet disponible als annexos (pàgina 57). 
4 Entrevista completa disponible als annexos (pàgina 54). 
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Il·lustració 2: Mètriques bàsiques del Club Tennis Alt Empordà actualitzades. 26 d’abril de 2022. Extret d’Instagram. 

5.1 Assoliment dels objectius 

Durant les reunions prèvies a la iniciació del projecte, es van establir cinc objectius bàsics que 

haurien de ser complerts durant el transcurs del treball. 

1. Aconseguir una regularitat en l’activitat de les xarxes socials (sobretot Instagram) 

durant els següents 6 mesos.  

Objectiu assolit. Han estat sis mesos on el compte d’Instagram ha rebut contingut de forma 

setmanal que ha buscat mantenir informat contínuament al públic mitjà del club. 

2. Augmentar el nombre d’interaccions i col·laboracions amb entitats pròximes que 

comptin amb uns valors similars als del club durant els pròxims 6 mesos.  

Objectiu assolit. El club ha realitzat una sèrie de col·laboracions, ja sigui amb altres empreses 

esportives o amb mitjans de comunicació que han ajudat a promocionar l’organització. 

3. Triplicar el nombre d’interaccions dels usuaris amb les diverses publicacions 

realitzades a les xarxes socials del club en els propers 6 mesos.  

Objectiu no assolit. Encara que la freqüència d’interaccions per part del públic ha augmentat 

notòriament, encara no és possible dir que s’han triplicat respecte l’inici del projecte. En canvi, 

cal destacar que si que és possible dir que el feedback rebut ha augmentat notòriament.  

4. Millorar la imatge de marca del club mitjançant una remodelació total dels mitjans 

digitals en els pròxims 6 mesos.  

Objectiu assolit. Gràcies al desenvolupament de les diverses accions que es troben agrupades al 

manual d’identitat corporativa, es pot afirmar que la remodelació del club ha estat un èxit i era 

d’allò més necessària. 

5. Consolidar la presència del club a les xarxes socials a llarg termini.  
Objectiu assolit. El club considera que, un cop acabat el projecte, compta amb les eines 

necessàries per seguir creixent i cuidant la seva imatge de marca d’una forma autònoma i molt 

més polida que anteriorment. 

5.2 Formularis 

A través d’un parell d’enquestes formulades a l’inici (desembre del 2021) i al desenllaç (abril del 

2022) del projecte, s’ha realitzat un estudi que ha pogut determinar quins han estat els factors 

clau que s’han millorat sobre les xarxes socials i la imatge de la marca, ja sigui d’una forma 

quantitativa (clients) o qualitativa (treballadors). En tot moment es van tenir en compte quines 

eren les preferència de l’audiència i què és el que volien trobar quan buscaven el Club Tennis Alt 

Empordà a l’Instagram o a la pròpia pàgina web. 

L’enquesta definitiva del mes d’abril va ser contestada per 32 persones que, en aquest cas, són 

pares o mares dels tenistes del nostre club (de 6 a 16 anys). Les preguntes esmentades giren 
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entorn de tres conceptes bàsics: els valors que el club transmet, la renovació de la imatge de 

marca i les interaccions realitzades a la pàgina web i a les xarxes socials. 

5.2.1 Valors del club 

A partir de la creació del manual d’identitat corporativa, es va realitzar una renovació al complet 

dels principis que la institució volia tenir com a base de tots els seus projectes. En l’actualitat, el 

compromís, la constància, l’esportivitat, la il·lusió, la superació i la tolerància són els valors que 

acompanyen al Club Tennis Alt Empordà en totes i cada una de les seves accions.  

Al formulari es va demanar que escollissin quins són els valors que associarien amb l’organització 

(podien escollir-ne més d’un). 

• Segons els enquestats, la il·lusió transmesa als més petits és el principi que més 

representa l’entitat, ja que ha rebut 30 vots de 32 possibles (93,8%). 

• En segon lloc, amb 28 vots (87,5%) ela pares i mares van escollir l’esportivitat com a un 

valors més ben treballats per part del club. 

• En tercer lloc, la superació amb 22 vots (68,8%) tenca el top 3 dels principis que 

abandera la institució. 

• La constància (43,8%), la tolerància (37,5%) i el compromís (31,3%) van ser votats per 

menys de la meitat de la mostra i, per tant, van ser nombrats com a valors que l’entitat 

ha de seguir polint en un futur proper.  

5.2.2 Renovació de la imatge de marca 

En aquest cas, als enquestats se’ls va demanar que opinessin sobre el logotip i les millores de la 

imatge de marca relacionades amb el contingut de la pàgina web i de les xarxes socials. 

• Sobre el logotip, 30 persones (93,8%) van opinar que la nova versió realitzada com a 

part del projecte és més moderna i adequada per al que el club busca transmetre. Les 

dues persones restants (6,3%) van votar que no ho sabien, fet que remarca que 

absolutament ningú va dir que preferia l’anterior creació. 

• En el cas de les renovacions dels mitjans de comunicació del club, els resultats 

determinen que 18 persones (66,7%) creuen que hi ha hagut una millores clares i 

consistents, tant a la pàgina web com a les xarxes socials. Novament, les altres 9 (33,3%) 

van optar per votar que no ho sabien.   

5.2.3 Interacció amb la pàgina web i les xarxes socials 

La comunicació entre el l’entitat i el seu públic ha estat el pilar principal sobre el qual ha girat 

tot el projecte des del principi. Precisament per això, l’opinió de la mostra sobre la interacció 

que tenen amb la pàgina web i les xarxes socials associades amb el club ha estat fonamental a 

l’hora de treure uns resultats adequats. 

Pàgina web 

• Primerament, per entendre millor la necessitat de l’existència d’una pàgina web es va 

preguntar als 32 enquestats si mai l’havien arribat a utilitzar. Els resultats van 

determinar que, malgrat els canvis i les optimitzacions realitzades, el mitjà digital no ha 

estat de massa utilitat, almenys per part de la mostra analitzada. 23 persones (71,9%) 

van votar que no l’havien utilitzat mai, ni tan sols per curiositat. 
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• A les 9 persones restants (28,1%), se’ls va realitzar un parell de preguntes relacionades 

amb la web en concret. A partir d’una puntuació del 1 al 10, se’ls va demanar que la 

puntuessin. Amb 1 set (11,1%), 5 vuits (55,6%) i 3 nous (33,3%), es pot afirmar que la 

mostra es troba altament satisfeta. 

Instagram 

• Es va demanar a la mostra si seguien activament les publicacions del compte 

d’Instagram del club (@ct_altemporda). 27 enquestats (84,4%) van confirmar que 

estaven al corrent del que es penjava a les xarxes socials i que mantenien certa 

regularitat a l’hora de visualitzar-ho.  

• A partir d’una escala de puntuació del 1 al 10 se’ls va preguntar quin era el seu grau de 

satisfacció respecte del contingut publicat. Amb 4 sets (14,8%), 8 vuits (29,8%), 12 nous 

(44,4%) i 3 deus (11,1%) es pot afirmar que els resultats obtinguts són d’allò més 

positius, ja que tots han valorat que les xarxes socials es troben per sobre del notable. 

• Entrant més en detall, se’ls va preguntar a les 27 persones de quin caire eren les 

publicacions que més els interessaven. El contingut informatiu va ser la opció més 

escollida amb 26 vots (96,3%), seguida dels 15 vots dels entrenaments (55,6%) i dels 13 

vots destinats als tornejos (48,1%).  

• Per veure quin era el nivell de fidelització respecte abans de l’inici del projecte, es va 

preguntar als enquestats si consideraven que hi havia hagut una clara milloria de les 

xarxes socials respecte l’any passat. 18 persones (66,7%) van respondre afirmativament, 

mentre que les 9 restants (33,3%) van dir que ho desconeixien. No hi ha cap vot negatiu. 

• A través d’una altra enquesta del 1 al 10, es va buscar valorar si el ritme de publicacions 

del compte d’Instagram havia estat adequat durant el període de 6 mesos. Amb 7 sets 

(18,5%), 12 vuits (48,1%), 7 nous (25,9%) i 2 deus (7,4%), es va veure que la mostra veia 

força adequat el marge que es deixava entre una publicació i la seva conseqüent. 

• Per acabar, se’ls va demanar que diguessin si trobaven a faltar alguna cosa o millorarien 

alguns dels aspectes més destacables de les xarxes socials. Encara que la majoria de 

respostes es van poder resumir en que tot estava correcte, alguns van voler posar èmfasi 

en crear un contingut més personalitzat i una millora en la qualitat de les fotografies 

penjades.  

5.3 Entrevista 

Per tal d’obtenir uns resultats més qualitatius, es va realitzar una entrevista al director vigent 

club, Pablo Góngora, el qual va donar la seva opinió sobre com havia viscut tot el procés realitzat 

fins arribar al punt on es troba actualment el Club Tennis Alt Empordà. 

• A partir de les seves respostes, es pot afirmar que el grau de satisfacció de 

l’administració de l’entitat respecte els resultats obtinguts és molt alt, ja que 

pràcticament tots comentaris són d’una caire positiu, agraint i elevant el grau 

d’importància que tenen ara mateix els nous canvis.  

• En Pablo Góngora ha afirmat que les millores realitzades eren necessàries i que s’han 

notat en més d’un aspecte entre els treballadors del club. Les enquestes també han 

estat d’utilitat, ja que gràcies a aquests resultats l’equip administratiu ha pogut veure 

clarament què volien la gran majoria dels clients de l’organització. 

• La modernització de la imatge digital i el nou logotip han estat un èxit, tant segons les 

opinions del públic com les dels treballadors del club. 
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• Instagram i la pàgina web han estat exemplars de millora, ja que el seu contingut és 

completament diferent i innovador si es compara amb el que hi havia disponible abans 

de l’inici del projecte, és a dir, del novembre del 2021.  

• Segons la seva visió, la constància que hi ha hagut durant absolutament tot el període 

d’execució del treball ha estat fonamental, ja que els clients han agraït una regularitat 

que s’ha intentat mantenir durant més de sis mesos. Tot el contingut ha estat actualitzat 

setmanalment. 

• Un dels punts que més s’han destacat durant l’entrevista ha estat la sorpresa que s’ha 

emportat l’equip directiu al veure que les col·laboracions realitzades amb altres mitjans 

de comunicació comarcals han aportat valor a la marca i han provocat que diverses 

famílies s’interessin pels serveis que ofereix el club. 

• Per últim, el Club Tennis Alt Empordà es troba en condicions de seguir creixent en tots i 

cada un dels àmbits digitals on es troba actiu, fet que permetrà que les accions 

realitzades durant el projecte no siguin només temporals. L’estructura actual de 

l’organització és l’adequada per adaptar-se a les futures tendències que dominaran el 

màrqueting esportiu. 

6. Conclusions 
Després de dur a terme un anàlisis de totes les estratègies realitzades durant el transcurs del 

projecte i veure quins han estat els resultats obtinguts, es pot afirmar que hi ha una clara relació 

entre una bona imatge de marca i l’èxit de les promocions dels mitjans digitals. Adaptar-se a les 

noves eines digitals s’ha convertit en una obligació, ja no només és una opció a tenir en compte. 

Inicialment, la imatge de l’organització es trobava deteriorada i molt descuidada: necessitava 

urgentment una rentada de cara. Gràcies a predisposició i bona comunicació per part dels 

mandataris de l’entitat, es va concedir llibertat absoluta al projecte a l’hora d’executar canvis o 

innovacions. Canvis com el logotip o el redisseny de la pàgina web al complet són només alguns 

dels aspectes que es van haver de refer pràcticament de zero, degut en part a la mala gestió que 

s’havia realitzat anteriorment. 

Tenir uns principis clars i ben definits és bàsic en pràcticament qualsevol empresa, ja que ajuda 

a donar una imatge de qualitat i professional que pot arribar a ser el punt diferencial que faci 

que un client esculli el Club Tennis Alt Empordà enlloc de la competència. La creació d’un correu 

electrònic únic (tennisaltemporda@gmail.com) o el canvi de nom de les seves xarxes socials a 

un de més concís (de @clubtennisaltempordafigueres a @ct_altemporda) són algunes de les 

iniciatives que han ajudat a millor el nivell de comunicació amb el públic i les entitats externes.  

L’estratègia de renovació del club (també anomenat rebranding) ha ajudat a transmetre nous 

estímuls al públic, tant als clients fidels com als potencials. En aquest cas, el camp de treball és 

un dels esports més punters dels últims anys, situant-se com un dels més seguits del món en 

l’actualitat. Grups de gent que no havien demostrat un clar interès pel tennis anteriorment s’han 

acostat per saber més i veure la bona feina que realitza l’entitat en tots i cada un dels seus 

sectors de treball.  

Potenciar el compte d’Instagram ha estat un dels pilars fonamentals del treball, fet que gràcies 

al manual d’identitat corporativa i als canvis ja realitzats es buscarà preservar en un futur. 

S’espera que la temporada que ve les interaccions entre el públic i el club segueixin creixent 

exponencialment. Gran part del públic que ha interactuat amb l’Instagram del club són adults 

mailto:tennisaltemporda@gmail.com
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interessats en els entrenaments que duen a terme els seus fills o filles. A causa d’això, gràcies a 

la utilització d’una sèrie de formularis de satisfacció, s’han pogut avaluar les opinions dels clients 

i saber què cal millorar.  

Malgrat la limitació temàtica que implica gestionar les xarxes socials d’un club de tennis, s’ha 

treballat per difondre no només les informacions sobre el club o dels entrenaments, sinó també 

contingut relacionat amb sobre aquest esport com a tal o amb les instal·lacions de pàdel, entre 

altres. A través d’una regularitat marcada per un calendari de publicacions, s’ha buscat arribar 

a un nou nivell d’eficiència pel que fa a la creació de contingut. 

La inversió econòmica realitzada no ha estat gaire elevada, ja que des d’un inici el club ja 

comptava amb els dominis i les eines bàsiques necessàries per començar a realitzar les diverses 

estratègies digitals que s’han dut a terme durant el projecte. El rebranding del Club Tennis Alt 

Empordà ha estat possible a partir d’una gran quantitat d’eines digitals en les quals l’entitat no 

hi ha hagut d’invertir ni un sol euro. Els diners han estat destinats a la creació d’un marxandatge 

que elevi el club a un nivell més professional, més formal, adequat pel correcte creixement 

respecte de la competència. 

En l’àmbit teòric, ha estat essencial entendre els conceptes d’identitat corporativa i d’imatge 

corporativa, ja que aquests han estat les principals bases del projecte. Per un costat, la 

importància d’una bona identitat corporativa ha estat vista a través del contingut que s’ha estat 

creat durant aquests sis mesos, així com la creació d’un pla de màrqueting i d’un manual. Per 

l’altre, s’han valorat les diverses percepcions dels consumidors per tal d’entendre la imatge 

corporativa del club, la qual s’ha adaptat a les tendències i a les necessitats de l’entorn en tot 

moment. 

Tenir una presència digital clara en tots i cada un dels aspectes del club ha estat la principal raó 

per la qual els propietaris del club van confiar en iniciar aquest procés i, segons les seves pròpies 

paraules, l’objectiu ha estat més que assolit. Un contingut personalitzat, més freqüència a l’hora 

de generar publicacions, novetats mai abans vistes o creacions més interactives: la quantitat de 

canvis que ha rebut el Club Tennis Alt Empordà en quant a la promoció de l’entitat formen part 

d’una gran llista de la qual s’espera que sigui la base per a continuar creixent i competint amb la 

forta competència que existeix actualment. 
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