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Instagram coneix realment els teus
gustos? Comprova-ho amb aquest
senzill truc

"Tens problemes amb les stories d'Instagram perquè se t'obre sempre la mateixa notícia?
T'expliquem com arreglar-ho. Després d'obrir un link i veure la notícia, si vols veure l'article de la
següent story, surt d'Instagram i torna-hi a entrar. D'aquesta manera evitaràs visualitzar tota
l'estona el mateix link. Es tracta d'un "problema" detectat només en els iPhones. Si tens un
Android hauries de veure-ho tot correctament".
No és cap novetat que Instagram, igual que Internet en general, ho sap gairebé tot de nosaltres.
T'has plantejat mai com et veu Instagram i quins anuncis et mostra? No t'has preguntat mai
per què coi t'apareix un anunci de una cosa que mai has buscat enlloc?
Instagram ara et permet veure una llista on té classificats tots els teus gustos. En base a
això et mostra uns anuncis o una altres.
Com explica Eric Ginsburg a Twitter, l'únic que has de fer és entrar a Instagram, fer clic a
?Settings' > Security > Access Data > Ads

NEW GAME!
1. On your @instagram (https://twitter.com/instagram?ref_src=twsrc%5Etfw) , click Settings >
https://adolescents.naciodigital.cat/noticia/41747/instagram/coneix/realment/teus/gustos/comprova-ho/amb/aquest/senzill/truc
Pàgina 1 de 2

Security > Access Data > Ads.
2. Laugh at how wildly off-base the results are.
3. Share the most ridiculous results below.
Some of my best are "Plastic," "Emotion," "Woman," and something called "Netmums."
#InstagramAds (https://twitter.com/hashtag/InstagramAds?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw)
? Eric Ginsburg (@Eric_Ginsburg) 1 de juny de 2019
(https://twitter.com/Eric_Ginsburg/status/1134963598088912896?ref_src=twsrc%5Etfw)
Et deixem un exemple:
[playbuzz](function(d,s,id){var
js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(d.getElementById(id))return;js=d.createElement(s);js.id=i
d;js.src='https://embed.playbuzz.com/sdk.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}(document,'script',
'playbuzz-sdk'));
[/playbuzz]
A vegades els resultats són d'allò més inversemblants, molta gent ha començat a compartir els
elements més estranys de la seva llista d'interessos segons Instagram:

These are legitimately like opposites to my interests...clarinet?! pic.twitter.com/BXXxjx4Kah
(https://t.co/BXXxjx4Kah)
? Trumpet SUCKtion Leader (@jonj82) 4 de juny de 2019
(https://twitter.com/jonj82/status/1135980253845704704?ref_src=twsrc%5Etfw)

Organ (anatomy) pic.twitter.com/DLpxettNkK (https://t.co/DLpxettNkK)
? Liv Gallagher ? (@livggxo) 4 de juny de 2019
(https://twitter.com/livggxo/status/1135961129614794752?ref_src=twsrc%5Etfw)
Has mirat els gustos que guarda Instagram sobre tu? Te'ls ha encertat?
V?deo: https://www.youtube.com/watch?v=jFLwuK3SS8w
El youtuber Malbert visita AdolescentsiCat (http://instagram.com/adolescentsicat) . S'ha fet famós
criticant vídeos músicals i també fent ?challenges? com el vídeo viral ?Comiendo una semana
con 1 euro al día?. Triomfa a Espanya i a Sud-amèrica, però el que molta gent no sap és que és
català. Com sempre, li farem respondre l'interrogatori íntim i li farem superar les proves del
programa!
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