
compartir fotos, fer comentaris sobre les aporta-
cionsdels seuscontactes, escriure sobreeldia adia
i conèixer lesúltimesnovetats sobre lavidaprivada
(opseudoprivada)dels amics”, conclouDíez.

La sociòlogaMaríaLuisaSaura, professoraa la
UniversitatdeValència, asseguraqueaquesta
diferenciacióenelsusos s’accentuaamesuraque
esperfeccionen lesxarxes, encaraque“el contacte
ambels amics continua sent lafinalitatprincipal
de lamajoriadelsusuaris”. Segonsafirma, “l’afany
deconèixermésgent i la voluntatd’estar connectat
ambamics i coneguts s’aconsegueix ràpidament”.
Tanmateix, la sociòlogaadverteixque l’úsde les
xarxes segueixunespautesdecomportament
universals ambunescaracterístiquesmolt concre-
tes.Perexemple, “lamajoriadels adolescents les
utilitzenprincipalmentper relacionar-seambgent
de la sevaedat, adiferènciadelque fanels adults,
que interactuenambgrupsmésdiversos.”Amés,
“els adolescents fanmésúsdelsdiferentsmitjans
decomunicacióque integren lesxarxes, comel
vídeoo lamúsica, utilitzenmés les autoreferèn-
cies i solenmostrarmésemocionsnegativesquan
escriuenenel seuperfil sihocomparemamb les
personesgrans”.

D’altrabanda, la sofisticaciódelsusuarisque supe-
renels20anysés cadavegadamésgrangràcies al
desenvolupamentd’aplicacionsespecialitzadesper
als telèfons intel·ligents, quepermeten la transmis-
sió a travésd’internetdedades,missatgesde text,
missatgesdeveu i videotrucades.L’Observatori
deXarxesSocials situaWhatsapp,quepermet la
tramesademissatgesgratuïtsde text a travésde
3G, com“el sistemademissatgeria instantàniamés
popular aEuropa”.La sevaaparicióha suposat
l’extinciógairebéabsolutadelsSMS, atèsqueno
s’hadepagarpercadamissatgeperquènoutilitza
la línia telefònicaperenviar-los.Amés, “aquest sis-
temamultiplataformapermet la segmentaciódels
contactes i la creaciódegrups segonsels interessos:
perexemple, ungrupambels antics companysde
l’escola, unaltre amb la família i unaltreque inclo-
gui les amiguesambquiquedesperveure sèries”,
explica la sociòlogaMaríaLuisaSaura, professoraa
laUniversitatdeBuenosAires.

Tot i això,unanovaaplicaciópera telèfons intel-
ligents,Line, està començant aguanyar terrenya
Whatsapp, jaque, amésde lamissatgeria instantà-
nia i la segmentaciódecontactespergrups, “per-
met realitzar trucadesgratuïtes, té vídeo,uncentre
de jocs, un timelinepersonalitzable ifins i espot
utilitzardesde l’ordinador”, segonscomentaNata-
liaSanJuan, expertaenestratègia enxarxes socials
imembrede l’AssociacióEspanyoladeResponsa-
blesdeComunitatOnline (Aerco).Lineés, per tant,
“unamilloradeWhatsappque téunaopciómolt
atractiva, les videotrucadesa travésd’internet gra-
tuïtes”, afegeixSanJuan.Tambéésnotable l’auge
d’Instagram(el 16%d’usuarisd’internethi téun
compteactiu), unaaplicacióespecialmentdisse-
nyadaper retocar i compartir fotos a travésd’altres
xarxes socials.

Finalment, unaaltrade lesxarxesméspopulars és

“Lesxarxes socials s’hanconvertit en immillorables
einesdecomunicaciómassiva ihandotat elsusua-
risd’unespaid’interaccióvirtual quecomplementa
i amplia les relacionsqueesdesenvolupenalmón
real”.Aixòafirma l’últimEstudi sobre el coneixe-
ment i l’úsde les xarxes socials aEspanyaelaborat
per l’ObservatoriNacionalde lesTelecomunica-
cions ide laSocietatde la Informació.Aquestes
comunitats virtualshancrescut l’últimany ihan
passatde 13,7 a 15,3milionsd’usuaris espanyols.
Peròencarahihamésdades. S’està confirmant
queamesuraqueaugmenta la sevapopularitat,
lesxarxescontinuenutilitzant-seambobjectius
diversosen funcióde l’edatde l’usuari.

“Segons l’edat es faun tipusd’úsounaltrede les
xarxes, i els comportaments i objectius a l’horade
formarpartd’aquestes comunitatsnosónsempre
elsmateixos”, explicaeldoctorenSociologia i
llicenciat enCiènciesEconòmiquesJordiBusquets,
directord’unestudi sobre l’úsde les tecnologiesde
la informació i la fracturadigital entreadults i ado-
lescents. Segonseldoctor, “perals joves, lesxarxes
sónunespaide socialitzacióvital i necessari, encara
que l’últimanys’haexperimentat tambéuncreixe-
mentde lapopularitat enel sectorde lapoblacióde
mésde50anys”.

Comaexempled’aquestadiferenciaciód’usos ifi-
nalitats segons l’edat i utilitzantdadesde l’esmentat
Observatori,Tuenti téunperfild’usuari ambuna
mitjanade25anys i s’utilitzaprincipalmententre
els adolescentsper intercanviar fotos i xatejar amb
els grupsd’amicsméspropers.Twitter, ambuna
mitjanade28anys, es fa servirmajoritàriamentper
seguir l’actualitat informativa, peròenel casdels
menorsde 15anysés l’einaclau“perestar al corrent
de lavidadels famososdelmoment”, exposaSílvia
Díez, doctoraenAntropologiaper laUniversitat
AutònomadeBarcelona. I elsusuarisdeFacebook,
ambunamitjanade30anys, “es connectenper

Xarxesendesús
Hi ha certes xarxes que, tot i
haver tingut el seumoment
de glòria no fa gaire, han
perdut popularitat. MySpace
va passar d’un 19% a un
6%d’usuaris a la xarxa des
del 2008 fins al 2011. En
elmateix període, Fotolog
va perdre també un 8%de
perfils actius, i Messenger,
un 9%de perfils (dades
de l’estudi IV Onada de
l’Observatori de Xarxes So-
cials). “El cas de la caiguda
deMySpace s’atribueix
principalment al fet que, tot i
ser una bona plataforma per
fer que els grups demúsica
es donessin a conèixer, la
privacitat eramés aviat
escassa, les pàgines tenien
dissenys poc atractius i
la informació estavamal
organitzada”, assenyala Luis
Abel, professor i expert en
gestió de xarxes socials de
l’Escola de Comunicació de
Granada.

Les xarxes socials estan pensades per a tothom,
però s’usen d’unamanera diferent segons l’edat

de l’internauta: els adolescents es capbussen
a Facebook, els demitjana edat a Twitter i els

veterans són fidels al correu electrònic
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