
Skype, queofereix lapossibilitatde fervideo-
trucadesadestinataris situats aqualsevol llocdel
món ique“atreu tant els jovesd’entre20 i 30anys
comelsmésadults, encaraqueaquestsúltims solen
donar-li unautilitatmésenfocadaa l’àmbitprofes-
sional”, segonscomentaNataliaSanJuan.

Entreels15 i 20anys “Passounahorademitjana
aldia aFacebookpermirar les fotosdels amics i
xafardejar sobrecosesde l’escola”, asseguraSonia
Recuenco,madrilenyade 13anys.Malgratquehiha
unanormativa segons laqual aquestaxarxa social
nohadepermetreaEspanya l’accésamenorsde 14
anys, “és certque sónmolts elsusuarisque,mentint
sobre l’edatque tenen,hi entrena formarpart amb
unaedatd’entre 10 i 13anys”, assegura la sociòloga
MaríaLuisaSaura.Lamajoria téobertunperfil a
laxarxa socialperexcel·lència,Facebook (creada
el 2004 ique ja téun85%del totald’internautes
segons l’ObservatorideXarxesSocials), i “les seves
preferències sóncompartir fotos, comentar lesdels
amics imantenir conversesa travésdelxat”, explica
la sociòloga. “Ladiferència ambelsmésadults és
quequanells arribenacasael fan servirper seguir
encontacteambels amicsquehanvistdurant el
dia”, afegeix.

Unaaltrade lesxarxesqueutilitzenésTuenti, en la

Entreels
20 i30anys

Entreels
15 i20anys

Linkedin
És una de les eines
més utilitzades per-
què es tracta d’una
xarxa que facilita
el contacte entre
professionals

Pinterest
Igual que ambels
programes com
Instagram, els joves
utilitzen Pinterest
per guardar i ense-
nyar documents, tu-
torials o fotografies
a l’estil d’un tauler
d’anuncis

YouTube
El canal d’emissió
de vídeos és un
dels trets identita-
ris d’aquest grup
d’edat

Facebook
És la bíblia digital
dels adolescents i on
es connecten quan
arriben a casa per
seguir en contacte
ambels amics

Twitter
Elsmés joves no
tenen costum
d’enviarmissatges,
però sí que utilitzen
Twitter per seguir
les seves estrelles,
cantants, actors i
actrius preferits

qual, a travésd’unperfilpersonal,mostren fotogra-
fies, exposenels seusestatsd’ànim icomparteixen
comentaris.Tanmateix, aquestaxarxa s’utilitza
cadavegadamenysperquè, segonsHéctorVila, llei-
datàde 16anys, “tothomésaFacebook i tensmés
possibilitats a l’horadecontactar ambamics”.

D’altrabanda, adiferènciadels adults, els adoles-
cents solenprescindirdels correuselectrònicsper
comunicar-se iprefereixenutilitzar el xatdexarxes
comFacebook.L’avantatgeperaells ésqueelsmis-
satges sónméscurts i el tempsd’esperafinsa rebre
la resposta tambéésmenor.Enaquestamateixa
línia,MaríaLuisaSaura tambéafirmaqueWhat-
sapp“haconquerit elsmòbilsdels adolescentsper
lapossibilitatd’enviarmissatgesgratuïts a través
d’internet”.Enaquesta franjad’edat tambéésmolt
popularTwitter, vist comuncanalperestar encon-
tacteamb lesnovetatsdels famososqueadmiren i
no tant comunaeina informativa formal compassa
ambelsmésgrans. “Elmiroambmenys freqüència
queelFacebookperòm’interessa sobretotperveu-
re lesnovetatsdeCarlyRaeJepsen, lamevacantant
preferida”, comentaAnaLozano,de 16anys.

Entreels20 i 30Enaquesta franjad’edat elmo-
tiuprincipalperutilitzar lesxarxesés “estar en
contacteambels amicspropers i ambaquells

El futur: l’especialització
“Les diferències en els usos
segons l’edat augmentaran a
mesura que es vagin desen-
volupant noves xarxes i que
es perfeccionin les existents,
perquè cada vegada hi haurà
més competència i caldrà
que els objectius de cadascu-
na siguinmés específics per
captar un públic concret”. Ai-
xí és com l’experta en xarxes
socials Natalia San Juan veu
el futur de les comunitats
virtuals. Ellamateixa asse-
gura que aquesta “creixent
pluriintercomunicació en
les comunitats és positiva
perquè ens convertirà en
personesmés crítiques que
hauremde saber elegir”.
La sociòlogaMaría Luisa
Saura comparteix aquesta
visió i assegura que en el
futur tindrem tanta oferta
que podremescollir només
allò quemés ens interessi:
“Ja no caldrà ser a totes les
xarxes, sinó únicament en
aquelles que ens agradin
de debò”. Amés, també
prediu que lesmarques
continuaran invertint per ser
a les xarxes i que les petites
empreses s’obriran també a
la possibilitat d’accedir a un
mercat virtual de dimensions
“insospitades”.

Noves tendències:
xarxes socials temàtiques
Apareixen cada copmés
noves xarxes que reuneixen
professionals de sectors
específics i ambaficions
concretes, comper exemple
Behance, per als qui treba-
llen en l’àmbit del disseny i
la publicitat o, en l’àmbit del
lleure,Wikilok. Natalia San
Juan (Aerco) assegura que,
en l’actualitat, “hi ha dos
corrents quemarquen ten-
dència a les xarxes socials”.
El primer és l’enfortiment
dels canals d’imatge, com
YouTube, que s’ha convertit
en una autèntica revolució
tant per la quantitat de
material que genera com
pel perfeccionament de la
plataforma per a l’ús em-
presarial i lamonetització.
“Els #VideoBlogger –diu– ja
s’estan deixant veure,mar-
cant pauta”. L’altra tendència
és la que ens porta cap al
crowdfunding o els espais
col·laboratius en xarxa. Entre
ells hi ha una plataforma
innovadora anomenada
ChangeONG, en la qual es
recluten firmes i suport per
a diferents causes humani-
tàries, socials o de tot tipus.
“Una demolt nova que tot
just ha aparegut a internet
a Catalunya és Sport2Help
que, permitjà de reptes
esportius, pretén donar su-
port a certes organitzacions
d’acció social”.
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