
temes, tutorials, imatgesoqualsevolproducteque
t’interessi i guardar-loencarpetes”, tal comexplica
l’expertaenrecursoshumans,AndreaChordi.És
unaeinamoltútil per aartistes i personesamb
inquietudscreatives: “Enelmeucas lautilitzocom
a inspiracióperanousdissenys iper conèixergent
queesdedicaalmateixque jo, perquèsemprehiha
quipenjaobresartístiques interessants”, assegura
el fotògraf i dissenyadorgràficXaviLarrull (Xavi-
larrull.com). Si enscentremen l’aspectemés lúdic i
de lleure, enaquesta franjad’edat laxarxamésuti-
litzadaésFacebook, quees fa servirprincipalment
permantenir el contacteambels amics, assaben-
tar-sedels esdeveniments interessants i conèixer la
programacióculturalmésafí a lespròpies inquie-
tuds ipreferències.Lamajoriad’usuaris l’actualitza
cadadia, segons l’ObservatorideXarxesSocials a
Espanya, i cadavegada sónmés freqüents els grups
que reuneixendiversosamicsal voltantd’un tema.

Instagram iWhatsapp sónaltres formesde comu-
nicacióque se situenentre lesmésutilitzadespels
joves, tal comassenyala la sociòlogaMaríaLuisa
Saura. “L’exposicióde l’activitat personal ésmés
gran i la xarxade contactes creix entre aquestes
edats. Laxafarderia s’afegeix a la llista demotiva-
cionsqueencapçalen les accionsde compartir
fotos i xatejar ambamics”. LauraCortadavanéixer

ambelsquals abansera impossiblemantenir la
comunicació”, tal comreconeixAriadnaCamps,
barceloninade25anys.Ella va trobar la seva feina
comaencarregadade recursoshumansa través
de lesxarxes socials i consideraque“Linkedin
ésun lloc fantàsticper trobar-ne,pel seuefecte
viralitzador”.Elsusuaris registrats enaquesta
comunitat tenenaccésaunaxarxadecontactes
amb les seves respectives trajectòries i aspiracions
professionals.Lacapacitatperposarencontacte
professionalsde tots els sectors l’haconvertit en“la
xarxaprofessionalperexcel·lència a internet, amb
mésde 175milionsd’usuaris”, afirmaJoséManuel
Vargas, responsablede lesTICa laCityUniversity
London, “encaraque la immediatesadeTwitter és
tambémolt eficientperposar-nosencontacteamb
influencersde lanostraàrea laboral”. Segonsel III
Estudi sobrexarxes socials a internet, elaboratper
IABSpain, el percentatged’úsd’aquestaxarxaa
Espanya s’haduplicat eldarrer any.

Pinterest, per la sevabanda, ésunaxarxa social en
auge segons l’ObservatoriNacionalde lesTele-
comunicacions ide laSocietatde la Informació
(Ontsi), que fomentael comerçenxarxes i que
“s’utilitza coma taulerd’anuncisonpromoure,per
exemple, treballs fotogràficsperquèpermetpenjar
i compartir fotos i vídeos i onpots seleccionarels

aCatalunya fa 26anys i ara treballa comaaccount
manager a la seu londinencade la revistaForbes.
Ella asseguraque “per seguir el que fa lameva
gent, tinc grupsprivats aFacebookcompartits amb
els amics, onpenjo fotos i notícies queemsemblen
curioses”. Els grupsd’excompanysde l’escola, col-
leguesde la feina i amics ambaficions compartides
sóncadavegadaméshabituals entre els usuaris de
les xarxes socials. Lapopularitat deWhatsapp i
Instagram, tot i així, s’està veient afectadaperLine.
D’altra banda,YouTubees converteix en l’eina ide-
al per als aficionats almónde l’audiovisual. John
Neff, periodistanovaiorquèsde28anys, assegura
quepassa “dueshores al dia gaudintdels videoclips
dels grupsdemúsicaquemésm’agraden”.Amés,
tambées converteix enunaeinaper a lapromoció
individual: el ball delGangnamStyleha rebut en
poc tempsmésdemilmilionsdevisites i el seu
protagonista s’ha convertit enunacelebritat a les
xarxes.

Entreels30 i 50anysLarecercade laprivacitat
augmentaentreelsmésadults i l’exposicióperso-
nal acostumaabaixar, i guanya terrenyunúsmés
formal imenys lúdic.DanielBorrell, barceloní esta-
blert aBèlgicadesde fa7anys, diuqueals 39novol
que tothomtingui accésa informacionsde la seva
vidaprivada: “NomésutilitzoFacebookcomuna
manerad’estar encontacteambelsmeusamics,
comsi fosuncomptedecorreuambfotos”.

Twitter es converteixenunaxarxabenvalorada
per lapoblaciód’entre30 i 50anys.Lamajoria l’uti-
litzaper seguir els seuscontactes, llegir etiquetes i
assabentar-sede l’actualitat a travésdepersonatges
coneguts (desdecantantsfinsapolítics i perio-
distes).Cadaminutapareixennous titulars i el
bombardeigd’informacióésconstant.Aixòprovoca
l’anomenada infoxicació,quealgunsveuencom
unaamenaça socialmentrequealtres, comNatalia
SanJuan, opinenquenos’handedemonitzar les
xarxesperquèconsideraqueaquesta saturació
d’informació faràque les comunitats evolucionin
finsaconvertir els seusmembresenpersonesmés
crítiques i ambméscapacitatdediscernir entreallò
queesconsidera informacióútil i informació inútil.

Mésgransde50Apartirdels 50nohiha tanta
diferenciacióen l’úsde lesxarxes socials, i el correu
electrònicés l’einamésutilitzadapera la comuni-
cacióper internet.Lacomunitatde laqual formen
part lamajoriad’adultsdemésde50anysésTwit-
ter, seguidadeFacebook, segons l’Observatoride
XarxesSocials aEspanya.s

Entreels
30 i50anys

Mésde
50anys

Facebook
La xarxa de xarxes
ja no s’utilitza com
un aparadormés o
menys exhibicionis-
ta a l’estil adoles-
cent, sinó que la
intimitat es valora
més i només es
pengen comentaris
i fotos de caràcter
més discret

Twitter
Aquesta és la franja
d’edat on la xarxa
delsmissatges de
140 caràcters està
més valorada. S’uti-
litza per expressar
idees i aconseguir
influència en àmbits
professionals

E-mail
Per a la resta de
grups per franges
d’edat, especial-
ment el delsmés
joves, el correu
electrònic equival a
la carta timbrada;
per alsmés grans
de 50 anys és lama-
neramés habitual
de comunicar-se
per internet, i amb
diferència

CADAGRUP
D’EDAT
DÓNAA
TWITTER
UNÚS
DIFERENT

ELS
‘SMARTPHONES’
SUPOSEN
UNNOU
TRAMPOLÍA
LESXARXES
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