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Introducció 
 

Paul F. Lazarsfeld i Robert K. Merton ens parlaven, l’any 1948,  sobre la “disfunció narcotitzant” dins la 

seva obra  ‘Comunicació de masses, gust popular i acció social organitzada’1. Aquesta disfunció té cabuda 

dins les tres funcions, enteses com a propietats dels mitjans de comunicació en tant que actors del sistema 
social que provoca efectes a altres subsistemes, que mencionaven els autors. 
 
En primer lloc, la funció atorgadora d’estatus; propietat dels mitjans de comunicació de transmetre prestigi 
i reputació a persones, organitzacions o moviments socials. Es transmet a través de l’atenció favorable 

dels mitjans o pel simple fet de ser mencionat en ells. Els mitjans de comunicació també obtenen credibilitat 
mencionant els actors socials.  
 
En segon lloc, la funció d’imposició de les normes socials; propietat dels mitjans de comunicació per 
presentar fets com a conductes desviades, de manera que s’assenyalen les normes socials. Les qüestions 
són definides de manera simple, en blanc o negre, per permetre una acció pública organitzada envers 
aquestes conductes. 
 

Per últim, la disfunció narcotitzant; propietat dels mitjans de comunicació per atreure l’atenció del públic 

cap al coneixement dels problemes socials en detriment de resoldre aquests problemes: es confon el saber 
amb el fer. Les persones estan molt més informades però el temps que dediquen a informar-se no el 
dediquen a actuar, resultant en una preocupació superficial pels problemes. L’acció social organitzada no 
és activada. 

 
Quedant-nos amb la darrera, em plantejo el següent: l’any 1948 ja era percebuda una presentació de vastes 
quantitats d’informació i comunicació, que mantenien l’individu interessat i informat sobre els problemes 
de la societat però, alhora, s’advertia la possibilitat que aquest massiu aprovisionament d’informació no 
suscités res més que una preocupació superficial, més efectiva en “narcotitzar” que no en estimular 
(Lazarsfeld i Merton, 1948 : 457 – 463). Em pregunto on queda aquesta disfunció narcotitzant en una 
societat com l’actual, constantment informada via xarxes socials sobre allò que passa arreu del món, en 
forma de periodisme, publicitat i propaganda. Quin és el paper d’aquestes plataformes, amb tot el seu 
contingut, en l’estimulació o narcotització de la població en referència a la resposta a impactes publicitaris 

de caràcter social. 
 

Metodològicament parlant, aquest treball  es basa en una primera fase d'exploració i obtenció d'informació 
a partir de fonts secundàries externes que conformaran la base teòrica. Un cop establerta, passa a una 
segona fase experimental basada en fonts primàries internes, en forma d'entrevistes en profunditat que 
ajudaran a complementar el marc teòric, i d’un experiment realitzat a les persones-objecte d'estudi. Aquest 
experiment constarà de tres etapes: enquesta preexperimentació, alteració de variables per mitjà de la 
visualització controlada d’un feed de notícies, i enquesta postexperimentació. Aquest petit examen 

                                                        
1 Lazarsfeld P. F., Merton R. K. (1948). Mass Communication, Popular Taste and Organized Social Action. In Mass Culture: The Popular Arts 
in America. B. Rosenberg and D.M. White (Eds.) (1957). New York: The Free Press. Disponible a: 
http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/24/13.pdf  



 6 

permetrà conèixer les actituds i reaccions de diferents perfils d’usuaris respecte dels estímuls publicitaris 
del tercer sector social a les xarxes. 

 

La present investigació s’inicia amb la definició de conceptes bàsics i l’abordatge de l’estat de la qüestió 
del marc teòric, on s'exposa la teoria, les investigacions i les tendències predominants de l'objecte d'estudi. 
Dins, hi trobem una petita introducció a "Brave New World", d'Aldous Huxley, on s’estableix relació entre 
l’obra i la teoria central de la recerca. En segon lloc, l'apartat dedicat a la metodologia i terminologia del 
treball; objecte d'estudi, objectius, hipòtesis, criteris metodològics, eines i procediments seguits per 
realitzar el treball de recerca, són exposats aquí. Passem al treball de camp, la presentació de la recerca 
realitzada i l'anàlisi i interpretació dels resultats obtinguts. Finalment, les conclusions faran reflex de la 

resposta que es dóna, com a producte de la investigació, a les hipòtesis formulades al segon apartat; hi 
trobem, també, l'aportació personal sobre el que s’investiga. A aquest últim apartat el segueixen la 
bibliografia, on poden trobar-se totes les fonts i obres citades al llarg del treball, i els annexos, continent 
de la informació considerada interessant per donar suport a les dades tractades tant en el marc teòric com 
en la investigació de camp. 

 
Els motius que m’impulsen a voler desenvolupar aquesta investigació provenen de la tossuderia de pensar 
que la publicitat és una gran eina per transmetre valors, fer pensar i actuar, i promoure el canvi. Vull saber 
si el model comunicatiu actual, fortament basat en les xarxes socials, és erroni quant a aconseguir aquesta 

acció social final o estimular i animar a aconseguir-la. 
 

Com a finalitat última, he volgut abordar aquest tema per a conèixer el rol de les xarxes socials en 
l’estimulació o narcotització de la societat. Analitzant les reaccions dels usuaris als impactes publicitaris 
que diferents organitzacions del tercer sector social llancen als seus seguidors a través de perfils a xarxes 
socials, podré apropar-me a l'acció social de la qual parlen Lazarsfeld i Merton sense allunyar-me dels 
camps de la publicitat i les relacions públiques. 
 
Algunes de les limitacions d’aquesta investigació es troben precisament en aquesta nova relació establerta 
entre publicitat i disfunció narcotitzant, que ha requerit la creació de variables a partir de criteris no 

literalment existents a la teoria original. Per altra banda, es tracta d’un tema molt ampli, abordable des de 
i a través de moltes teories, tractat des de moltes i molt diverses branques, on la majoria d’articles són 
d’opinió. Per últim, trobem també algunes limitacions en la representativitat dels resultats; tot i centrar-se 
en un àmbit molt concret, la realització d’experiments a un gran nombre de persones no és possible amb 
els recursos disponibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Disfunció narcotitzant
en temps de xarxes socials
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1. Marc teòric  
 

1.1 Disfunció narcotitzant  
 
Naixent d’una preocupació generalitzada per la repercussió social de l’acció dels mitjans massius de 
comunicació, Lazarsfeld i Merton ens parlen, al voltant dels anys 50, d’una alteració que neix d’aquesta 
actuació dels mitjans i es veu reflectida en l’estructura social (Lazarsfeld i Merton, 1948 : 232). 

 
Aquesta variació ve promoguda per les persones al poder, aquells amb la força suficient per aconseguir 

canviar l’explotació directa, que ja era a les seves mans, per passar a una explotació psicològica, més 
subtil i més fàcil per l’explotat de passar per alt. L’explotació, doncs, és el que ha canviat de forma, i aquells 
que explotaven han pogut desfer-se del pes de la culpa per atorgar el poder directe a la publicitat i 
propaganda disseminades a través dels mitjans massius de comunicació. Es passa de la força física a la 
persuasió de masses, aplicant una forma més de control organitzat sobre la societat. 

 
Els autors analitzen la societat nord-americana com a objecte d’estudi, tot i que la deixaran a part per 
desenvolupar la teoria al voltant de la qual gira la present recerca. De la societat en qüestió, ens diuen que 

són grans consumidors de ràdio2 (ibíd. : 233), així i tot, conèixer les hores que cada una de les persones 

manté la ràdio encesa no dóna cap indici sobre l’efecte que exerceix en ella allò que hi escolta o hi ha 
escoltat, i això és aplicable a totes les societats. És a dir, el que preocupa, no només ha de ser el volum 

de consum de mitjans, sinó com afecten els inputs i estímuls que arriben als consumidors. “What role can 

be assigned to the mass media by virtue of the fact that they exist?”3 (ibíd. : 232). Aquesta és la qüestió 

central que encara avui cal abordar de manera precisa.  

 
Durant molts anys, ens diuen més endavant Lazarsfeld i Merton, ha existit una lluita constant per la llibertat, 
pel temps lliure, per l’educació popular, per la seguretat social... per tot allò que l’opressió, i aquella 
violència directa de què abans parlàvem, no els permetia.  El que no esperaven era que, un cop alliberades, 
les persones busquessin els més banals entreteniments en lloc dels grans productes culturals que la 
societat i el temps han donat.  

 
Així doncs, tenint en compte el comportament de la gent davant la ‘llibertat’ i continuant rere el seu objectiu 
de conèixer la funció social que pot ser atribuïda als mitjans pel pur fet d’existir, els autors deixen enrere 

l’estructura social en què se situen, per donar pas a la percepció de tres d’aquestes potencials funcions. 
 

La primera de totes, la funció atorgadora d’estatus, ens situa en una societat de mútua admiració entre 
aquell que apareix als mitjans i el suport o programa que l’acull. Els mitjans de comunicació de masses, 
tenen la propietat de transmetre prestigi i reputació a persones, organitzacions o moviments socials, a 
través de l’atenció favorable dels mitjans o pel simple fet de ser mencionades. Els mitjans de comunicació, 
a canvi, també obtenen credibilitat mencionant els actors socials.  

                                                        
2 Societat nord-americana dels anys 70: “(…) en dichos hogares el norteamericano medio escucha radio durante unas tres horas diarias.”. 
(Lazarsfeld i Merton, 1948 : 233) 
 



 9 

 
En segon lloc, la funció d’imposició de normes socials. Els mitjans de comunicació tenen el poder suficient 
per presentar fets com a conductes desviades, de manera que s’estableixen unes normes socials 

concretes a seguir. Les qüestions són definides de manera simple, són blanques o són negres, buscant 
que la denúncia pública condueixi a l’acció social organitzada contra allò que, en privat, ha estat tolerat. 
Aquesta segona funció, doncs, estableix una relació directa entre mitjans i acció social organitzada, sempre 
que aquesta segueixi les normes socials imposades pels primers.  
 
Per últim, i dins del mateix context, ens parlen de la teoria específica sobre la qual tracta el treball: la 

disfunció narcotitzant dels mitjans. Aquesta última funció és establerta com a disfuncional pel presumpte 

no interès de la societat i els mitjans perquè les grans masses de població siguin políticament apàtiques o 
mancades d’acció en absolut. A la mateixa obra, Lazarsfeld i Merton expliquen que l’extens 

aprovisionament d’informació per mitjà de la comunicació, condueix a una preocupació envers els 

problemes de la societat que no va més enllà de la superfície, es queda en l’avís sense animar a l’acte. 
Els autors venen a dir que els mitjans permeten obrir tant els ulls, que paren els peus. 
 

Aquesta allau d’informació ofega l’espectador fins al punt de narcotitzar-lo, mentre la funció que 
entendríem com a ideal seria que aquests mass media incitessin i empenyessin a l’acció el receptor. 

L’espectador, narcotitzat, se sent satisfet amb el mer fet d’estar informat, creient que així es preocupa 

pel problema; no s’adona que estar informat no vol dir prendre decisions, posicionar-se, ni molt menys 
actuar davant la problemàtica que sembla preocupar-lo. “The interested and informed citizen can 

congratulate himself on his lofty state of interest and information and neglect to see that he has abstained 
from decision and action” (Lazarsfeld i Merton, 1948 : 239). 

 
Alhora, tot i que la cultura de masses actua com a narcòtic, el seu concepte s’oposa a la teoria de 
l’espectador convertit en home-massa, a l’alineació dels usuaris o el rentatge de cervell que defensaven 

corrents crítics coetanis com el d’Edward S. Herman i Noam Chomsky4, o l’Escola de Frankfurt5. El 

concepte de narcotització es planteja com a allunyament de l’acció, com potenciador de la ganduleria 

social. Cal comprendre que Lazarsfeld i Merton ens parlen de disfunció a escala social, no individual; 
els individus s’interessen, s’informen i digereixen aquesta informació, però no actuen sobre la societat, no 
actuen com a individus socials. 
 

 
 
 

                                                        
4 Herman, E. and Chomsky, N. (1988). Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media. Pantheon Books. 
El propaganda model és un corrent definit sobre un model conceptual d’economia política per explicar com les poblacions són manipulades i 
com el consentiment dels procediments econòmics, socials i polítics són “fabricats” a la ment de la població a causa d’aquesta propaganda. 
La teoria estableix que la forma en que s'estructura l’informació -mitjançant la publicitat, entre d’altres- crea un conflicte d'interessos 
inherent, que actua com a propaganda per a les forces que juguen en contra de la democràcia.  
 
5 L’any 1932 es crea l’Institut per la Investigació Social, associat a la Universitat de Frankfurt. Aquest té l'objectiu de realitzar una reflexió 
crítica sobre el funcionament de la societat industrial. El conjunt de pensadors i autors alemanys que van protagonitzar aquesta activitat és 
conegut com a “Escola de Frankfurt”. 
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1.1.1 El context de la teoria 
 

Lazarsfeld i Merton es posicionen com a crítics moderats. Tenen l’envejable capacitat de trobar el 

centre entre extrems en una època de discòrdia davant els mitjans. 
 
1948. Fa 3 anys que ha acabat la Segona Guerra Mundial, la qual ha deixat a la llum múltiples casos de 
manipulació als mitjans i del que avui entendríem com a fake news, així com ha estat potenciadora dels 

mitjans de comunicació de masses, que estan en plena esplendor en forma de ràdio i diari. En el context 
de la Guerra Freda, el món passa a estar dividit en dos bàndols en què les ideologies queden molt 

marcades. Això influencia als mitjans de comunicació, on també trobem dues posicions ben definides: 

aquells que veuen els mass media com  salvadors, com a peça clau per la democràcia definitiva i ja 

com a eina essencial; per altra banda, aquells que veuen els mitjans de comunicació de masses com 

a enemics, com a mitjans de manipulació. 

 
Merton i Lazarsfeld accepten aquesta segona visió generalitzada, i són capaços de combinar-la amb la 
primera, obtenint a “Comunicació de masses, gust popular i acció social organitzada”, un text amb un to 
moderat. Així doncs, podem considerar l’assaig d’aquests sociòlegs, com allò que més uneix les realitats 
dels dos extrems.   
 
La seva teoria no neix de la crítica pura, sinó més aviat de l’exercici contrari. Lazarsfeld i Merton ens diuen, 
dins aquesta obra, que el paper que s’ha donat als mitjans de comunicació i la seva capacitat manipuladora 
s’ha exagerat. Cal reconèixer que tenen una sèrie de funcions i exerceixen una sèrie d’influències, que ells 

mateixos descriuran, així com existeixen efectes secundaris atribuïbles als mitjans de comunicació de 
masses, però no se’ls ha de donar l’excessiva importància que se’ls dona -o se’ls donava- quant a la seva 
acció social. Per tant, defensen que no és veritat el que les teories més crítiques de l’època afirmen: no és 
veritat que els mass media acabin amb la democràcia, no és veritat que acabin amb el bon gust per l’art i 
la cultura... de la mateixa manera en què seria erroni declarar que els mitjans permeten assegurar la 
democràcia més justa, faciliten l’accés popular a la cultura de major capital o que són l'eina definitiva per 
moure la societat envers canvis. 

 

La cara més crítica de l’anàlisi dels sociòlegs la trobem precisament a la teoria central sobre la qual 

gira la present investigació: la disfunció narcotitzant. En ella, com hem pogut veure, mostren una 

potencial disfunció dels mitjans a escala social; una funció negativa i no desitjada que repercuteix de 
manera desfavorable al desenvolupament de la societat. 
 
El volum i la immediatesa que els mitjans faciliten són cada vegada majors, però quasi de manera 
inversament proporcional, cada cop s’aprofundeix menys en la informació i s’oblida més la idea de context. 

Com a conseqüència, els individus, tot i estar informats i gaudir de la certesa de saber-ho tot, no disposen 
d’instruments per actuar, fent que l’acció social quedi anul·lada i la preocupació a la superfície.  
 
Diem que aquesta disfunció és no desitjada, perquè Lazarsfeld i Merton consideren que no es tracta d’un 
objectiu dels mitjans o la societat que així es desenvolupi, però segueix passant de manera inevitable 
(Lazarsfeld i Merton, 1948 : 457 – 463).  
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1.2 Disfunció narcotitzant en temps de xarxes socials: l’estat de la qüestió 
 
Actualment, les dosis de comunicació massiva en forma d’informació no paren de fer-se grans; rebem, 

només en forma de publicitat, una mitjana de més de 3.000 impactes diaris6.  

 
Sense adonar-nos-en, aquestes masses ens han anat transformant. Les preocupacions que podríem trobar 
combatudes gràcies a la participació activa, ara només s’agreugen o perduren en el temps per culpa d’un 
saber passiu. Tenim una constant necessitat d’informació que ens narcotitza, que actua com a droga, 
creant-nos més necessitat i impedint que hi vegem més enllà. Així ho defensen comunicòlegs com Sakir 

Esitti7 o Nick Lee8, i així es mantindria segons la teoria de Lazarsfeld i Merton. 

 

Facebook, Twitter o Youtube se sumen a una llista de mitjans de comunicació massius. Les xarxes 
socials ens mantenen constantment informats, tenim accés a elles les 24 hores del dia, i a través seu 
podem obtenir informació del que passa arreu del món. L’allau és infinit, resulta inevitable que la població 

se senti compromesa amb una causa pel fet d’estar-ne informada, de seguir-la, independentment de si la 
seva aportació per aquesta ha estat real o de si realment s’ha contribuït a un moviment social. 
 
Research Starters, del grup de recerca EBSCO Information Services, a partir de l’obra i estudi  de Herbert 

Blumer -un dels primers a identificar quatre fases en els moviments socials- estableixen9 quatre passos 

que tot moviment social segueix: emergència -emergence-, coalescència10 -coalescence-, burocratització 

-bureaucratization- i decadència -decline-, ja sigui pel seu èxit, fracàs organitzatiu, cooptació, repressió o 

establiment dins la societat dominant (Christiansen, 2009 : 2). 
 
Trobem la presència dels mitjans de comunicació com a actors alteradors de variables en algun dels 
passos, però mai com a peça clau en cap d’ells. Els mass media poden ajudar a la difusió del problema en 
primer lloc -fase d’emergència-, i alhora, si la disfunció narcotitzant actua de manera impecable, frenaran 

el procés, evitant que arribi al que és considerada la més crucial de les etapes: la coalescència (ibíd.). Els 
moviments socials que aconsegueixen arribar a aquesta segona etapa, depenen de la necessitat 
d’organització social; de nou, les xarxes socials i els mitjans en total, poden jugar un gran paper. 
 
EBSCO Research Starters apunten, més endavant, el fet que els mitjans de comunicació poden afavorir o 

desfavorir els processos i revolucions socials, però mai completaran un cicle de moviment per ells 
mateixos. Són les persones, quant a éssers socials, qui promouran aquests canvis o s’acontentaran, 
narcotitzats, amb el pas de la informació pel seu coneixement. 
 

                                                        
6 Revista Muy Interesante. “¿Cuántos impactos publicitarios recibe una persona al día?” Entrevista a Eduardo Madinaveitia, de Zenith Media, 
basat en un estudi de la mateixa referent a l’any 2015. Disponible a: https://www.muyinteresante.es/curiosidades/preguntas-
respuestas/icuantos-impactos-publicitarios-recibe-una-persona-al-dia   
7 Esitti S. (2016). Narcotizing effect of Social Media. Ardahan University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, International 
Relations Department. 
8 Lee, N. (2018). Narcotizing Dysfunction: The Danger of Information – Nick Lee – Medium. [online] Medium. Disponible a: 
https://medium.com/@nicklee3/narcotizing-dysfunction-the-danger-of-information-d832fd4869c0  
9 A: Christiansen A. (2009). Four Stages of Social Movements. EBSCO Reasearch Starters. Disponible a: 
https://www.ebscohost.com/uploads/imported/thisTopic-dbTopic-1248.pdf  
10 DIEC (https://dlc.iec.cat/results.asp): 1 f. [FL] Canvi fonològic que afecta la contracció de dues vocals veïnes en una de sola.  
2 f. [QU] Fenomen pel qual les gotes d’un líquid dispers en un altre de no miscible o en un gas tendeixen a unir-se entre elles i formar 
agregats de majors dimensions. 
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Esitti, a Narcotizing Effect of Social Media, fa reflex de la potencialitat de les xarxes per ser una arma de 

doble tall. Tot i que els social media fan possible el fàcil accés als missatges i la informació, com 

EBSCO mostra, sembla que la participació segueix decreixent11 (Esitti 2016 : 14). La seva investigació 

ens mostra que la població es manté atenta i informada, pendent d’allò que passa a les xarxes socials. 
L’augment de la dosi d’informació en aquests mitjans es converteix en un volum excessiu de dades, que 
acaba sobrepassant la capacitat del receptor per assimilar-la, creant en ell una actitud apàtica davant tota 

acció necessària: és evident que no pot fer-se tot, i acaba no fent-se res.  
 

La problemàtica de les xarxes socials com a elements narcotitzant de la població és real per Esitti, que 
percep la principal problemàtica en el fet que expressar petites mostres de preocupació a través 
d’aquestes plataformes no és equivalent a l’acció real. 

 
Parla (ibíd. : 3 – 7) dels technological optimist thinkers, aquells que veuen la tecnologia -xarxes socials- 

com a factor independent capaç de determinar tot esdeveniment social.  
 
Un dels casos més explotats pels defensors de les xarxes, és el de la Primavera Àrab. Comunicòlegs com 
Philip Howard o Clay Shirky, com a exemples, defensen la internet, els smartphones i les xarxes socials 
com Facebook i Twitter com a peces clau d’aquesta revolució. “Thanks  to  these  technologies,  virtual  
networks  materialized  in  the  streets. Digital media became the tool that allowed social movements to 

reach once-unachievable  goals  even  as  authoritarian  forces  moved  with  a  dismaying speed of their 

own to devise”12 (Howard i Hussain, 2011: 36) . Esitti ens diu, però, dins el seu article, que del que no 

s'adonen és que aquestes tecnologies no juguen el paper de potenciar l'acció social i el total de la societat, 
sinó que és precisament l'acció humana - en forma de societats empresarials - i les forces socials les que 
donen forma a la tecnologia i determinen quins propòsits seguiran les xarxes i la resta de tecnologies. 
 

Clay Shirky13 sosté el contrari en quant el paper de les xarxes socials. Shirky defensa la gran funció 

d’aquestes plataformes en l’enfortiment de la democràcia (Shirky, 2011 : 1–9)14, de la llibertat 
d’expressió o dels moviments socials, de la mateixa manera en què ho feien aquells que percebien els 

mass media com a salvífics els anys 50.   
 

Les xarxes socials poden ser vistes com una gran eina per fer arribar informació a la gent, per 

mobilitzar-los en forma de massa a favor d’una mateixa causa. De fet, Shirky anomena (ibíd. : 1-3) uns 
quants exemples que donen suport a aquestes paraules a “The Political Power of Social Media”: 

manifestacions multitudinàries que van ser-ho gràcies a la difusió de missatges de text, o informació 
confidencial que s’ha convertit en viral gràcies a un vídeo penjat i que s’ha acabat duent a judici  - però les 

                                                        
11 Esitti aplica aquesta teoria en un exemple directe: “Even though social media renders possible the easy access to the political messages 
and information, political participation continues to decline.”.  
12 Howard, P. (2011) Liberation Technology: Social Media and the Struggle for Democracy.  
13 Clay Shirky (1964), d’Estats Units,  és periodista, consultor, escriptor, professor i expert en xarxes socials. Actualment, treballa com a 
docent a la Universitat de Nova York.  
14 Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media. Foreign Affairs. Published by Council on Foreign Relations of USA. Disponible a: 
https://www.cc.gatech.edu/~beki/cs4001/Shirky.pdf  
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persones que van rebre el missatge, podien assistir a les manifestacions sense estar compresos amb la 
causa per la qual es manifestaven. Els milions de persones a les quals arriben vídeos virals podrien no 
preocupar-se pel tema més enllà dels 5 minuts de reproducció de la peça. Aquests 5 minuts podrien 

suposar 5 minuts més de narcotització, de preocupació superficial per un altre problema que els arriba en 
forma d’informació massiva. 

 

Excloent el potencial narcotitzant de les xarxes socials que ara mencionàvem, Shirky arriba a comparar 

el seu ús amb el que Martin Luther va fer de la innovadora impremta per protestar contra l’església 

catòlica (ibíd. : 3.), o amb la gran sincronització de creences que els revolucionaris americans van 

aconseguir a través del servei postal que Benjamin Franklin havia dissenyat. De la mateixa manera, ens diu 
Shirky més endavant, els moviments socials faran ús de qualsevol mesura possible per tal de donar veu al 
seu punt de vista i coordinar les seves accions. A diferència de Lazarsfeld i Merton, aquest investigador i 
comunicòleg, no creu en una disfunció social. 
 
El dilema que polaritzava les posicions l'any 1948, segueix vigent encara: seguim trobant aquells que 
critiquen una narcotització i aquells defensors de les xarxes socials (o de mitjans com la ràdio i els diaris) 

com a eina de mobilització.  
 

Aquest dilema, així com el total dels estudis sobre la funció eficaç o no de les xarxes socials davant 

l'acció social, pot dur-se al camp de la publicitat. 

 
Per fer-ho, cal que ens centrem en el punt d'unió: el fet d'actuar, de la capacitat o incapacitat dels mitjans 
- en aquest cas les xarxes socials - per fer que els seus receptors responguin als estímuls o impactes 
llançats - en aquest cas de caràcter publicitari. 

 
Així, el present treball se centra en estímuls de caire social, llançats per marques del tercer sector social a 
través dels seus perfils a xarxes socials. Els estímuls estudiats es barregen entre la resta d'informació que 
cada un dels usuaris rep, i cal veure si són capaços de causar una major resposta en els usuaris que la 
resta d'impactes publicitaris. 
 

De fet, Huxley ja parlava, de la publicitat com a narcotitzant a la seva novel·la “Brave New World” 15, que 

tot i tractar-se d'una ficció futurista basada en una realitat no desitjable, s'apropava a la visió de molts dels 
sociòlegs que al llarg de la història han estudiat les potencials funcions socials dels mitjans de comunicació. 
Com veurem més endavant, per Huxley la publicitat era una manera més de distreure a la població, 
d'aconseguir i mantenir una societat falsament feliç i lliure. 
 
 
 
 

 
 

                                                        
15 Huxley, A. (1946). Brave new world. New York: Harper & Bros. 



 14 

1. 3 La bola de cristall d’Aldous Huxley 
 

 

 “Un món feliç” (“Brave new world”), d’Aldous Huxley, anticipa de manera molt encertada la potencial 

realitat en la qual vivim, narcotitzada, entre d'altres, pels mitjans de comunicació16. 

 

De la mateixa manera en què ho fan Lazarsfeld i Merton l’any 1948, Huxley planteja, 16 anys abans, la idea 
de la disfunció narcotitzant dels mitjans de comunicació de masses. L’autor d’aquesta distopia descriu un 
món en què la humanitat assumeix la seva esclavitud amb beneplàcit, gairebé amb gratitud per la felicitat 
aconseguida. 
 
Els personatges que protagonitzen aquesta esclavitud a Brave new world, però, no s’adonen que no són 

realment feliços, ni lliures. Les medicines alteren el seu estat d’ànim, la tecnologia dels mitjans els distreu 
i l’accés a la satisfacció sexual resulta fàcil. En aquesta societat fictícia la infelicitat i el descontentament 
són sufocats, precisament, amb publicitat, amb medicació, amb sexe i amb entreteniment disfressat de 
diverses formes. Aquestes premisses semblen força familiars si ens adonem del notable rebombori que 
han causat temàtiques com l’abús de fàrmacs i l’automedicació, el gran paper que juga un esport com el 
futbol a la societat espanyola, que cada cap de setmana s’aglutina al voltant de qualsevol aparell amb 
pantalla per poder gaudir del partit, o l’alt nivell de saturació que els consumidors mostren davant la 
publicitat i du als publicitaris a buscar, cada dia, noves maneres de seguir impactant la població. 

 

La tirania que mostra Huxley resulta subtil, imperceptible per molta gent que se sent feliç i còmode 

amb la pròpia vida. La informació subministrada sense filtre és un torrent tan aclaparador que la 

veritat queda dissimulada, dissolta en un oceà de notícies irrellevants. La cultura esdevé 

insubstancial, frívola, trivial. 
 

Aquesta mateixa disfunció aclaparadora és la que atribuïen Lazarsfeld i Merton als mitjans de comunicació, 
i la que encara avui hi ha part d'investigadors que defensen en xarxes socials, i en la resta de mitjans.  
 
Podem trobar-nos en una societat de control per diversió, estratificació i droga narcotitzant; sent aquesta 

droga un propi medicament (anomenat "Soma" a la distòpia d’ “Un món feliç”) o sent representada per 
mitjà de la comunicació de masses, en gran part publicitària. Aquesta metàfora tant ens serveix per a la 
ràdio, en la qual se centraven els investigadors per ser el mitjà de masses per excel·lència de l’època en 
qüestió, com per qualsevol xarxa absorbent que ben bé podria tractar-se d'una plataforma social i digital. 
 
La solució que troba Huxley, dins la seva obra, per crear una pròpia defensa davant aquesta narcotització 
amenaçadora és ser conscient. La consciència en els usuaris de xarxes social - o ràdio-, ajuda a identificar 
la realitat, entesa com a veritat dels mitjans. Conèixer permanentment la veritat absoluta d'allò que estan 
comunicant els mitjans resultaria impossible, però adonar-se que aquesta veritat absoluta no existeix i que, 
per tant, cap mitjà pot explicar-la, així com veure els interessos i inclinacions socials i polítiques de cada 

mitjà, ajudarà al receptor a no caure en l'estupefacció. 

                                                        
16 Huxley, A. (1946). Brave new world. New York: Harper & Bros. 
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1.4 Les xarxes socials de què parlem 

 
Les xarxes socials han suposat grans canvis en la manera de comunicar-nos. Un d’aquests el trobem en 

la direcció de la informació, la qual passa de ser transmesa de forma unidireccional a bidireccional. Els 

usuaris deixen de ser mers espectadors, per passar a formar part d’allò que els arriba en forma d’estímuls 
a través d’aquestes xarxes, on poden formar part del contingut -per mitjà de reaccions, comentaris o 
participacions- o fins i tot crear-ne. Aquesta variació serà molt important a l’hora d’establir les variables de 
la nostra investigació, ja que ens trobarem davant una doble dimensió: inversió de temps i participació. 
 

IAB Spain desenvolupa, anualment, un estudi sobre mitjans de comunicació a Espanya17. Els seus 

objectius són: analitzar el valor diferencial que aporten els mitjans de comunicació digitals, analitzar els 
beneficis del branding i les possibilitats que ofereix l'entorn digital per aquesta mena de campanyes, 
conèixer el posicionament dels mitjans de comunicació online dins les alternatives per realitzar branding i 

el seu poder de prescripció i, per últim, analitzar l'evolució dels mitjans respecte a l'any anterior.  
 

En l'estudi desenvolupat l'any 2017, el darrer, obtenim diverses dades de valor referents al mitjà d'interès 
del present projecte. 

 
Internet, bressol de les xarxes, és el mitjà més utilitzat entre els usuaris. Els espanyols passen una mitjana 

de 3,4 hores diàries connectats a Internet, sent les dones les usuàries més actives. A més a més, 

l’internet simbolitza confiança, sent percebut com a menys saturat i destacant com a font de coneixement 
i consulta de marques.  

 

Dins aquest, els buscadors i les xarxes socials són els suports digitals als quals els espanyols es 

connecten amb més intensitat, amb una mitjana diària d'entre una i dues hores. Aquestes dues 

plataformes són pols oposats en termes de credibilitat: mentre els buscadors són el suport que inspira més 
confiança als usuaris, les xarxes socials són el que menys.  

 
Tot i que les xarxes socials representen un dels suports més utilitzats, no es percep com suport per 
descobrir o consultar sobre marques i productes. Els buscadors, en canvi, són el suport principal com a 
font de coneixement i informació sobre marques i productes. 

 

Les xarxes socials ja presenten, des d'una fase exploratòria, un baix grau de credibilitat i referència 

com a font d'informació de marques, productes o serveis. 
 

IAB Spain desenvolupa, al mateix temps, un estudi anual sobre xarxes socials18 des de 2009, que té com 

a objectius quantificar l'evolució de la penetració de les xarxes socials i el perfil dels usuaris, entendre el 
coneixement i l'ús de les xarxes socials, així com avaluar la percepció sobre la saturació de publicitat a 
xarxes socials i la vinculació amb les marques. 

                                                        
17 Iabspain.es. (2018). Estudio Anual de Medios de Comunicación 2017. [online] Disponible a: https://iabspain.es/wp-
content/uploads/estudio-medios-de-comunicacin-digitales-2017_vreducida.pdf  
18 Iabspain.es. (2018). Estudio Anual de Redes Sociales 2017. [online] Disponible a: https://iabspain.es/wp-
content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf 
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Les dades de l'últim estudi publicat, referent a dades de l'any 2017, amb homes i dones d'entre 16 i 65 
anys residents a l'estat espanyol com a univers, té una mostra de 1.248 casos. 

 
Fent-lo servir com a referència: el 86% dels internautes compresos en les edats anomenades fan ús de 
xarxes socials; això representa més de 19 milions d'usuaris al total del país.  Aquest mitjà té unes dades 
de penetració que s'han mantingut força estables els últims anys, experimentant un increment del 6% 
durant el passat any i arribant al 86%. 

 
 

Qui fa ús de les xarxes socials? 
 

No existeix un perfil clar d'usuari de les xarxes socials. Algunes dades destacades dins l’estudi de xarxes 
socials de IAB19: 

· No existeix diferència per gènere (51% dones - 49% homes). 
· L'usuari mitjà viu en una llar composta per 2,9 persones. 
· El 66% treballen actualment.  

· Existeix una major concentració entre les edats de 31 i 45 anys, sent la mitjana de 39 anys. 
· El 46% dels usuaris tenen estudis universitaris. El 35% estudis secundaris. 
 

Pel que fa al perfil dels no usuaris: 
· Existeix una major proporció d'homes (62%). 
· L'usuari mitjà viu en una llar composta per 2,8 persones. 
· El 69% treballen actualment. 
· Existeix una major concentració entre el grup més adult, entre 46 i 65 anys, sent la mitjana de 44 

anys. 
· El 51% dels usuaris tenen estudis universitaris. El 31% estudis secundaris. 

 
Els no usuaris exposen, com a principal fre, la falta d'interès o la por a la falta de privacitat (de fet, aquest 
darrer motiu augmenta en nombres des de 2016, passant a ser el primer dels motius per no incorporar-se 
a una xarxa social o no fer-ne ús). De la mateixa manera, la previsió reflecteix una reducció en la intenció 
de registrar-se en una xarxa social l'any vinent: només un 9% dels enquestats per IAB i no usuaris de XXSS 
declaren la intenció positiva de registrar-s’hi, mentre el 72% declaren que no es registraran a cap xarxa 
social. 

 

A partir de les dades extretes, podem concloure que no existeixen diferències significatives o de valor 

entre els usuaris i els no usuaris de xarxes socials; cal que entenguem que aquesta no-diferència fa 

referència a l'ús general de les xarxes com a plataforma digital, no es tenen en compte aspectes com el 

mode o la finalitat d'ús d'aquestes. Les xarxes tenen la capacitat d'arribar a totes les capes de la 

societat espanyola. 
 

                                                        
19 Iabspain.es. (2018). Estudio Anual de Redes Sociales 2017. [online] Disponible a: 
 https://iabspain.es/wp-content/uploads/iab_estudioredessociales_2017_vreducida.pdf 
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Coneixement i penetració de les diferents xarxes socials 
 

En mitjana, es coneixen 3,1 xarxes socials de manera espontània, sent Facebook la més popular; se'n 

coneixen 9,1 de manera suggerida, seguint sent Facebook la més reconeguda.  
 

De mitjana es fa un ús de 4,8 xarxes diferents per persona. Facebook segueix sent la principal xarxa social 
quant a nivell d'usuaris (91%).  

 
Facebook és, també, la xarxa social preferida (amb un 29% de casos que la trien com a primera) per darrere 
de WhatsApp. WhatsApp, però, no serà considerada com a igual, ja que la fase experimental d'aquesta 
investigació es basarà en un format feed que WhatsApp no comparteix amb altres xarxes com Twitter o 

Instagram. 
 

Facebook és usat, en un 82%, de manera diària. Es posiciona com a xarxa d'ús intensiu, coneixent la 
mitjana d'ús de la resta de xarxes socials - menys WhatsApp - situada a 4 cops per setmana.   

 
Tornant a termes generals, la mitjana de temps de connexió setmanal a xarxes socials és de 2 hores i 40 
minuts. Aquestes més de dues hores són dedicades, com a ús principal, a poder interactuar amb altres 
usuaris. A més a més, en un 83% dels casos estudiats, els usuaris segueixen marques comercials i/o 

participen dels seus concursos llançats via XXSS; d'aquest, un 39% declara fer-ho amb intensitat. 
 
 

Publicitat a xarxes socials 
 

Aquest 83% d'usuaris que declaren seguir marques a través dels seus comptes a xarxes socials segueixen 
uns sectors determinats. Els principals són:  

 
· En un 66%: lleure, cultura i mitjans. 
· En un 44%: viatges, transport i turisme. 
· En un 41%: tecnologia i comunicació.  
 

No trobem el tercer sector social entre els principals sectors seguits a XXSS. 
 

Quan parlem de la relació entre els usuaris i les marques, trobem que per 1 de cada 4 entrevistats, el fet 
que una marca disposi d'un perfil a xarxes socials, sent-hi present, inspira confiança - per, pràcticament, 
un 70% dels casos no afecta el nivell de confiança. 

 
Compartir la informació personal amb les empreses que puguin oferir promocions o publicitat 
personalitzada, no suposa un problema per prop del 40%. En canvi, només el 33% dels enquestats 
accepten amb totalitat ser contactats a través de xarxes socials per aquestes promocions.  

 

Un 26% percep de manera positiva que la publicitat mostrada sigui acord amb els seus interessos i, de 
fet, un 47% afirma que la publicitat que rep en forma d'impactes s'ajusta a les seves expectatives.  
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El 52% de la mostra confirma haver estat influït per les xarxes socials en les seves compres. Es manté 
aquest percentatge en el tercer sector social? 

 

De l'impacte a la compra 
 

Comparant les dades amb les de l'exercici anterior (referent a 2016), l'ús de xarxes socials per buscar 

informació de productes o serveis durant el procés de compra augmenta; actualment20, un 53% declara 

fer-ho.  
 

Facebook torna a ser protagonista: és la xarxa on es busca més informació d'aquest caire (64%).  
 

Un 39% dels usuaris fan ús de comentaris als perfils de marques per exposar els seus problemes o dubtes 
sobre futures compres. De fet, un 66% valora positivament els comentaris a xarxes socials i, a l'hora, 
aquests comentaris influeixen de manera considerable en la decisió de compra del 53% d'entrevistats. 

 
Finalment, la ràtio de clics en publicitat a xarxes socials obtingut a l’ "Estudio Anual de Redes Sociales 

2017" de IAB Spain és del 29%.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
20 Dades de març de 2017. 



Disfunció narcotitzant
en temps de xarxes socials
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2. Terminologia i metodologia 
 
2.1 Terminologia 
  

 

1. Narcotització / insensibilitat: 

 

Per narcotització entenem l’anul·lació de la percepció real d’allò que passa. Insensibilitat o 

frivolització serà, doncs, la reducció de l’impacte que cada estímul fa néixer dins el  

receptor. 

 
La narcotització és la capacitat dels mitjans per mantenir-nos informats d’una manera tan 
constant i absoluta que ens aclapara, que no ens permet pensar per nosaltres mateixos què és 

allò que considerem i reconeixem com a realment important. No ens permet adonar-nos d’allò 
que xoca amb els nostres valors, o d’allò que hi casa per complet, i per tant provoca que no ens 
adonem que cal un suport constant. 

 
De la mateixa manera, ens anul·la a l'hora de diferenciar la veritat i la mentida o manipulació als 
mitjans. Tal com dèiem a l'apartat "La bola de cristall d'Aldous Huxley", l’única solució per evitar 
la narcotització, és sent-te conscients i aplicant control propi. 

 
Aquesta narcotització, aquesta anul·lació de la capacitat crítica i de lluita de la societat, fa que 

acabem equiparant tots els estímuls de la mateixa manera; tot ens arriba de la mateixa manera, 
en massa, i tot ho percebem amb el nivell d'entitat que els mitjans li donen. 
 

2.  Comunicació social: 

 
Entendrem per comunicació social, no el conjunt de disciplines que estudien els canvis 

comunicatius lligats als canvis en la societat, sinó el conjunt d’estímuls que tenen, com a 

finalitat última, provocar canvis en la societat, missatges de caràcter social. 

 
El treball de recerca se centra en accions llançades per entitats pertanyents al tercer sector social: 
"El Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats privades sense afany de lucre que treballen per la 

inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables de la societat"21. 

 
S'ha escollit aquest sector per ser el que més uneix la participació davant problemàtiques socials 
i el món publicitari i de relacions públiques. Aquesta comunicació és analitzada en forma de 
publicitat, propaganda i relacions públiques a través de xarxes socials. 

                                                        
21 Definició que fa la Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, d'aquest mateix sector. 
Taula d'Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. (2018). Definició. [online] Disponible a: 
 http://www.tercersector.cat/tercer-sector-social/definicio  
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3.  Consciència social: 

 

consciència 

1 1 f. [LC] [PS] [FS] Coneixença immediata i directa que la persona té de la pròpia existència, 

condició, sensacions, operacions mentals, actes, etc.22 
 

La consciència social serà, com a conseqüència, el coneixement que una persona té sobre 

l'estat de la resta d'integrants de la seva societat o comunitat. L'individu socialment conscient 

és, precisament, conscient de com l'entorn i la seva acció en ell pot afavorir o perjudicar el 

desenvolupament de les persones que hi conviuen. La consciència ha de ser constant, a llarg 

termini, en cap cas puntual, doncs no es tractaria d'una consciència real, només d'obtenció 
d'informació. 

 
A la present investigació, considerarem diferents graus de conscienciació social. 
 
 

4.  Impacte: 

 

Entendrem per impacte publicitari la unitat mínima en què es divideix una campanya: una 

peça, sigui gràfica o audiovisual, que una marca llança dins una campanya comunicativa a través 
de qualsevol dels seus canals (paid, earned o owned). 

 
Aquest treball té en compte impactes publicitaris a xarxes socials. 
 
 

5.  Feed: 

 

El feed és un format de presentació de contingut web que es fa servir per poder oferir 

contingut freqüentment actualitzat als usuaris. 
 

El distribuïdor del contingut - en aquest cas ens centrem en Facebook i els seus usuaris en forma 

de marques - permet que els visitants puguin subscriure's o, el que seria el mateix quan parlem 
de xarxes socials: seguir la pàgina. Tot el contingut de les pàgines a les quals un usuari segueix 
es concentren a l'agregador de notícies d'aquest feed. D'aquesta manera, es reuneixen totes les 
notícies o publicacions preseleccionades de manera seguida, com si es tractés d'una sola pàgina 
amb una llista infinita de publicacions que es va actualitzant cada cop que apareix nou contingut 
de qualsevol de les pàgines font. 
 

                                                        
22 Institut d'Estudis Catalans. Definició disponible a: https://dlc.iec.cat/results.asp?txtEntrada=consci%E8ncia&operEntrada=0  
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2.2 Metodologia 
 
2.2.1 Formulació del problema a investigar 
 
Observant el marc teòric, veiem com s'estableixen dues clares posicions envers les xarxes socials com a 
mitjà de comunicació de masses amb una potencial disfunció narcotitzant. Per una banda, aquells que la 
neguen amb convicció, atribuint mèrits socials a les xarxes com a facilitadores de l'acció social organitzada 
i del lliure accés a informació i cultura. Per altra banda, i estant d'acord amb aquells que estableixen la 
teoria central del present treball de recerca, trobem el sector partidari de mantenir que les xarxes, tot i 
semblar facilitar certes accions,  no duen a una revolució real. 

 
Per mitjà de l’experimentació volem apropar-nos a una d’aquestes possibles realitats.  
 

Així,  l’objectiu central d'aquesta investigació, serà: 

 

Identificar la relació entre la naturalesa dels usuaris i el nivell de sensibilitat envers els 

impactes publicitaris de caràcter social. 

 

D’acord amb la teoria de la disfunció narcotitzant, aquells usuaris que reben major quantitat 
d’impactes informatius -i publicitaris-, experimentaran una major insensibilitat davant tots ells, 
incloent-hi els de caràcter social. El nivell de participació, en forma d’activitat o passivitat a xarxes 
socials, també serà tingut en compte dins la naturalesa dels usuaris; com dèiem a “1.3 Les xarxes 
socials de què parlem”, la dimensió d’anàlisi dels usuaris de XXSS ha de ser doble, tenint en 
compte no només el temps dedicat a aquestes, sinó també la manera en què se’n fa ús.   

 
 

Lligades a aquest objectiu, s'estableixen les següents hipòtesis sobre la relació entre variables: 
 

1. A major temps dedicat a xarxes socials, major nivell d’insensibilitat cap a estímuls de 

caràcter social. I viceversa. 

a. A més temps dedicat, menys reacció davant els estímuls de caràcter social. 

b. A més temps dedicat, menys disposició a actuar socialment de manera real. 

 

2. Els usuaris actius presentaran un menor grau d’insensibilitat que els usuaris passius. 

a. Els usuaris actius mostraran major reacció davant els impactes de caràcter social 

que els usuaris passius. 

b. Els usuaris actius estaran disposats a actuar socialment en major mesura que els 

usuaris passius.  
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2.2.2 Objecte d’estudi 
 

Persones - objecte d'estudi  

 
La narcotització, com veiem a ‘1.1 Disfunció narcotitzant’ dins el marc teòric, és una disfunció social, no 
individual. La incapacitació no és de pensament, sinó de presa de decisió i acció. S’han establert, com a 
objecte d’estudi, grups experimentals d’usuaris informats, per així conèixer quina és la seva reacció davant 
els estímuls socials.  

 

Joves d'entre 18 i 25 anys, de classe mitjana i mitjana-baixa23, residents a Manresa. 

Usuaris i consumidors d'una o diverses xarxes socials.  
 

Les aficions o motivacions de cada una de les persones participants no seran rellevants a l'hora de definir 
l'objecte d'estudi general, tot i que sí que ens aportaran informació referent a possibles diferències d'ús de 
les xarxes, compromís social o reacció davant impactes. Les xarxes socials ja transcendeixen classes 
socials, edats i professions. 
 
Establim els perfils experimentals segons la naturalesa dels usuaris, tenint en compte les dimensions 
“inversió de temps” i “participació” a XXSS: 

 

A. Grans usuaris actius: tenen perfil a, com a mínim, una xarxa social de format feed i hi accedeixen 

cada dia, dedicant 60 minuts diaris o més a les xarxes socials24. Un cop a la plataforma, actuen 

de manera activa: reaccionen a posts per mitjà de likes  o similars, comenten, comparteixen, 
publiquen i interaccionen amb altres usuaris. 

B. Grans usuaris passius: tenen perfil a, com a mínim, una xarxa social de format feed i hi 

accedeixen cada dia, dedicant 60 minuts diaris o més a les xarxes socials. Un cop a la plataforma, 
actuen de manera passiva: visualitzen els impactes, posts i anuncis, però no interaccionen amb 
altres usuaris ni amb el seu contingut.  

C. Petits usuaris actius: tenen perfil a, com a mínim, una xarxa social de format feed i hi accedeixen 

entre cada dia, dedicant-hi menys de 30 minuts/dia, i un cop per setmana, dedicant-hi menys de 
60 minuts. Un cop a la plataforma, actuen de manera activa: reaccionen a posts per mitjà de likes 

o similars, comenten, comparteixen, publiquen i interaccionen amb altres usuaris. 

D. Petits usuaris passius: tenen perfil a, com a mínim, una xarxa social de format feed i hi 
accedeixen entre cada dia, dedicant-hi 30 minuts/dia, i un cop per setmana, dedicant-hi menys 
de 60 minuts. Un cop a la plataforma, actuen de manera passiva: visualitzen els impactes, posts 

i anuncis, però no interaccionen amb altres usuaris ni amb el seu contingut. 
 

 

 

 

                                                        
23 La classe estudiada s’estableix a partir de la fase exploratòria. 
24 Si no s’indica el contrari, quan parlem de xarxes socials al llarg del treball de recerca exclourem aquelles xarxes que no segueixen el 
format feed o tenen altres finalitats, com ara WhatsApp i Telegram (xats) o Spotify /plataforma musical en línia). 
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Xarxa social - objecte d'estudi 

 

Facebook serà la xarxa referent.25 
 
Facebook és la xarxa social per excel·lència en termes d'ús i visita. Ens serveix de referent pel seu format 
en feed. Els participants de l'estudi, són exposats a un feed de notícies, elaborat artificialment per l’ocasió, 

semblant al que ofereix Facebook. Imitant la plataforma i aquest 'mur' on penjar continguts, els enquestats 
poden observar diferents estímuls dels quals més tard n’estudiem les reaccions. 
 
El format feed és el més usat a les xarxes socials estudiades, ja que permet presentar una llista 
automàticament actualitzable i aparentment infinita de continguts. És el format de les pàgines inicials 

d’usuari a Facebook, Instagram o Twitter. 
 
Per tal que la base de l’experiment sigui el més realista possible per als participants, es crea una pàgina 
privada a la mateixa plataforma Facebook, amb el nom de “DN XS”. Dins aquesta, es publiquen una sèrie 
de continguts, obtenint un feed que qualsevol usuari de Facebook podria trobar-se en accedir-hi: 

                                                        
25 Veure dades sobre aquesta xarxa a l'apartat "1.2.1 Les xarxes socials de les que parlem". 
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En primer lloc, trobem la presentació de l’experiment acompanyada per unes breus indicacions 
sobre com procedir: “Hola, ja ets dins l’experiment. Navega per aquesta pàgina com si fos el teu 

feed de notícies habitual: interacciona amb els posts com et sembli. No et fixis en l’usuari que 
publica, sinó en el contingut i el creador original d’aquest. Pots fer clic a enllaços i tornar al feed.” 
 
Trobem un total d’11 impactes, 3 dels quals són de caràcter social. La majoria dels impactes (8 

d’11) són de caràcter publicitari, els 3 restants són publicacions personals (un àlbum de 
fotografies, un breu poema i una imatge de caire humorístic). 
 
Aquests posts han estat seleccionats per obtenir representació de cada sector estudiat  (moda / 
entreteniment, cultura i mitjans / viatges, transport i turisme / tecnologia i comunicació / tercer 
sector social), així com per les seves dates d’afectació, que reflecteixen la immediatesa de les 
xarxes socials. 

 
Els impactes publicitaris són els següents:  

 
1. El Galliner de Manresa (entreteniment, cultura i mitjans) sorteja entrades per un concert. Es 

demana la interacció del receptor si aquest desitja participar en el sorteig. 
2. CiviClub (entitat col·laboradora i intermediària del tercer sector social) anuncia un dels actes de la 

campanya “13 cosas buenas”, de la qual són col·laboradors, i demanen la participació del 
receptor en aquesta acció. 

3. SkyDive Empuriabrava (entreteniment, cultura i mitjans) suggereix els seus serveis com a regal. 
4. BelgrAid NGO Kitchen (tercer sector social) anuncia una recollida de peces de roba d’hivern per 

caps de refugiats de Grècia. Demana la participació del receptor. 

5. PcComponentes (tecnologia i comunicació) proposa els seus productes com a regal pel vinent 
dia de la Mare. 

6. WaynaBox (viatges, transport i turisme) informa sobre la propera aplicació dels seus serveis. 
7. Zalando (moda), anuncia part dels seus productes i informa de l’aplicació de descompte sobre 

aquests. 
8. Banc d’Aliments (tercer sector social), convida al receptor a unir-se, en forma de voluntari/a, a la 

propera recollida d’aliments. 

 

 

Impactes - objecte d'estudi  
 

Els estudiats són  impactes publicitaris, pertanyents al tercer sector social i emprats a campanyes 

reals per marques del sector.  

 
Ens centrem en impactes que busquin una reacció per part del receptor de l'estímul i usuari de XXSS 
seguidor o no de la marca. D'aquesta manera, podem apropar-nos a l'equivalent a l’acció social de 
Lazarsfeld i Merton en termes publicitaris. 
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Al feed de notícies que es mostra als enquestats de la fase experimental, apareixen tres impactes d'aquest 

caire. Es mostren a continuació: 
 

Entitat: CiviClub 
Copy:  
“Días 24, 25, 26 y 27 de abril 

¿Sabes qué? ¿Sabes que en España 1 de cada 3 niños vive 

bajo el umbral de la pobreza? Muchos de ellos no 

mantienen una dieta sana y equilibrada y la tendencia es 

que consuman demasiados azúcares y alimentos 

hipercalóricos. 

1 TUIT = 1 RACIÓN DE VERDURA ������ 

Nunca había sido tan fácil ayudar, ¿te animas? 

Más información y participación directa en: 

https://13cosasbuenas.es ” 

 
Crida a la participació instantània en forma de tweet 
des de l’enllaç proporcionat.  

 
 
 
 

 

Entitat: BelgrAid (+ Humanity Wings) 

Copy:  
“La roba que comencem a recollir ara, arribarà a mans de 

refugiats al setembre! 

Pots portar la teva roba del 2 al 31 de maig a l'Ajuntament 

de Manresa ��� allà l’organitzarem i prepararem per enviar 

juntament amb la recollida arreu de Catalunya i 

centralitzada a Mataró. 

GRÀCIES! ” 

 

Crida a la participació amb l’entitat “Humanity Wings 
Maresme” i “BelgrAid” per mitjà de la donació de 
roba. 
 
Ús de gràfica informativa. 
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Entitat: Banc d’aliments 

Copy:  
“Necessitem la teva llum els dies 5 i 6 de maig per cobrir 

2.500 punts de recollida a mercats i supermercats arreu de 

Catalunya. 

Sense ella, res d'això seria possible. �� 

FES-TE VOLUNTARI: 

https://www.bancdelsaliments.org/ca/voluntari/” 

 
Crida a la participació directa en forma de 

voluntariat. 
 
Ús de gràfica informativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.3 Disseny de la investigació 

 

L'estructura base de la investigació és la següent: 
 

1. Fase exploratòria, ja presentada, en forma de documentació a partir de fonts secundàries 
externes i primàries internes (entrevistes en profunditat). Obtenim informació bàsica per iniciar el 
procés d'investigació que donarà com a resultat el marc teòric i l’estat de la qüestió. 

 

L’objectiu d'una fase exploratòria sempre és subministrar una primera orientació sobre la totalitat 
o part dels fenòmens objecte d’estudi, quan no es tenen coneixements suficients per abordar la 
investigació. 
 
Per tant, dins aquesta primera fase també trobem el llançament d’enquestes exploratòries pretest 
a part de la mostra. Aquestes ens permeten identificar canvis i possibles millores a l’enquesta que 
serà enviada finalment com a part de la investigació descriptiva i causal. 
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2. Fase concloent, formada per: 

 
● Investigació descriptiva. Descrivim el fenomen objecte d'estudi a partir d'enquestes. Aquestes 

enquestes són el resultat perfilat de les llançades en primer lloc dins la fase exploratòria a usuaris 
puntuals pertanyents a la mostra. 

 
● Investigació causal. Per tal de conèixer les relacions causa-efecte que es produeixen entre els 

fenòmens objecte d'estudi. Per saber-ho, la part quantitativa d'aquesta fase serà prèvia a la 
qualitativa, ja que volem que la primera sigui útil a l'hora de perfilar el contingut de la segona, on 
extraurem el que seran resultats de valor. Per tant, els resultats quantitatius d'aquesta primera 
fase concloent no seran determinants. 

 
La investigació causal serà formada per: 

 
● Enquestes. Via Google Forms al total de la mostra. Aquestes serviran, a part de com a base per a 

descriure el fenomen objecte d’estudi, per començar a definir alguns dels propòsits i obtenir dades 
objectives, útils pel desenvolupament de tècniques qualitatives. Ens ajuden a passar de la fase 
descriptiva a la concloent. 

 
● Experiment.  Tenint com a objectiu aconseguir informació detallada i conèixer possibles variables. 

Els participants d'aquest experiment compleixen diferents perfils d'interès. S’agrupen els usuaris 
de la mostra segons els perfils experimentals establerts, obtenint un total de quatre grups 

experimentals amb heterogeneïtat intergrupal i homogeneïtat intragrupal. Cada un d’ells serà 
format per entre 6 i 9 persones. 
 
Els vídeos resultants d’aquest experiment són analitzats a partir de la Taula 426. 
 
Cada un dels participants, havent respost l’esmentada enquesta de manera prèvia i no presencial, 

serà exposat a un feed de notícies preestablert i monitorat. S’observarà el seu comportament com 
a usuari a la xarxa: interaccions, lectura, clics, etc. 
 
Posteriorment a l’exposició al feed es tornarà a omplir un qüestionari referent al que han vist i a 

com hi han interaccionat.  
 
Per tant, per conèixer el paper que les xarxes socials exerceixen sobre els usuaris, ens apropem al seu ús 
per mitjà d’un procediment que podem dividir entre allò que cada un dels participants afirmen fer a la teoria 
i allò que realment fan a la pràctica. La primera peça l’obtenim a partir del pre-feed, la primera enquesta, 

que ens permet saber què és allò que la gent diu que fa normalment. La segona, ens permet passar a la 
praxi a través de l’observació sobre un hipotètic terreny real; és formada per l’experiment en forma de feed 
i l’enquesta posterior.  
 
 

                                                        
26 Consultar a: Annex 4. Taula d’anàlisi experimental: model i resultats. 
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Fonts d'informació 

 

Es fa ús de fonts secundàries -informació recollida prèviament amb una finalitat que no té relació amb la 
investigació- externes per la realització del marc teòric. Aquestes aporten informació sobre la situació 
passada i present de la teoria central (la "Disfunció narcotitzant" de Lazarsfeld i Merton), així com les 
persones objecte d'estudi, les xarxes socials i altres diversos elements de contextualització. 

 
Per altra banda, a l'hora de realitzar el treball de camp, ens basem en fonts primàries -per obtenir informació 
a mesura de les necessitats i objectius de la investigació- externes. Les enquestes, font primària externa i 
quantitativa, són realitzades a l'objecte d'estudi consumidor de xarxes socials. L’experiment, font primària 
externa i qualitativa, és realitzat amb persones que compleixen el perfil d'interès.   

 
2.2.4 Mostra experimental: fitxa tècnica 
 

Taula 1: FITXA TÈCNICA - DISFUNCIÓ NARCOTITZANT EN TEMPS DE XARXES SOCIALS 

Univers Joves d'entre 18 i 25 anys 

de la ciutat de Manresa  

de classe mitjana i mitjana-baixa 

(6.249 persones - 8,3% del total de la població) 

Mostra representativa 362 persones27 

Mostra real 28 persones 

Selecció de la mostra Intencional: s’han seleccionat els participants a partir d’una 

enquesta prèvia, en funció dels seus perfils com a usuaris 

de xarxes socials. S’obté una mostra d’entre 6 i 9 joves per 

grup experimental. 

Forma de contacte Presencial 

Treball de camp - experiment 20 abril - 20 maig de 2017 

 
 
2.2.5 Variables 
 

- Variable independent28:  
1) Naturalesa dels consumidors / tipus d’usuari: variable qualitativa nominal, els 

participants de l’experiment pertanyeran a un dels quatre grups diferenciats. 
a. Grans usuaris actius 
b. Grans usuaris passius 
c. Petits usuaris actius 

                                                        
27 Nivell de confiança del 95% i marge d’error del 5%. 
28 Variable modificada en l’experiment, en forma de diferents valors o grups, per tal de comprovar si influeix en els resultats. 
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d. Petits usuaris passius 
 

- Variables dependents29: 

 

1) Magnitud de reacció: variable qualitativa. La convertim en qualitativa ordinal (Nul·la / 
Baixa / Moderada / Alta).  

 
La magnitud de reacció, en termes nominals, augmentarà en escala de manera 
proporcional als següents criteris - establerts a “Taula 2: Classificació de reaccions”: 

• Nul·la: 

o  Cap reacció 

• Baixa:  

o D’1 a 2 reaccions passives 

• Moderada:  

o D’1 a 4 reaccions senzilles (+ d’1 a 2 passives) 
o 1 reacció activa   

• Alta: 

o D’1 a 5 reaccions passives i senzilles + 1 activa  
o Activa real (amb suma d’altres tipus o sense)  

	
Taula 2: Classificació de reaccions 

TIPUS DE REACCIÓ REACCIÓ 

Nul·la - 

Passiva Breu parada (1-3 segons) 
de l’scroll-drown per observar el post. 

Sense prèvia lectura: 
reacció senzilla al post: ‘Like’ / ‘Love’ / etc. 

 
Senzilla 

Lectura del post.  
Parada de més de 3 segons. 

Amb prèvia lectura:  
Reacció senzilla al post: ‘Like’ / ‘Love’ / etc. 

Compartició 

Comentari 

Activa Click per ampliar informació / actuar. 

Activa real Actuació hipotètica real en forma de donació o col·laboració voluntària. 
 

                                                        
29 Variable a observar durant l’experiment: la seva modificació mostrarà resultats. Les variables dependents depenen de la variable 
independent, variaran en funció d ‘aquesta.  
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2) Grau de conscienciació social: variable qualitativa, que convertim en qualitativa ordinal 

(Nul / Baix / Moderat / Alt). Les persones que participin en l’enquesta poden tenir 
diferents nivells de conscienciació social independentment del grup d’usuaris al qual 
pertanyin. Establirem aquests graus d’una manera molt similar a la qual hem establert la 
classificació de reaccions: 

 

Taula 3: Graus de conscienciació social 

GRAU DE CONSCIENCIACIÓ ACCIONS SOCIALS REALITZADES 

Nul No participació, al llarg de la vida, en cap 

acte / campanya / acció solidària 

potenciada pel tercer sector social 

Baix Participació social puntual en forma de 

donacions econòmiques o de material  

Moderat Participació social puntual en forma 

d’ajuda directa: voluntariat, etc. 

Socis (o similar) permanents d’una 

entitat: donacions periòdiques, per 

exemple 

Alt Voluntaris permanents d’una entitat  

 
Totes les accions, excepte la inacció pertanyent al grau “Nul”, poden sumar. Sempre que 
se sumin accions, es mantindrà el nivell de la pertanyent al grau de conscienciació més 
alt, mai es pujarà de grau per suma. Per exemple, si un dels participants ha estat 
protagonista de dues accions de grau moderat, això no el durà al grau “Alt” de 
conscienciació. 

 

3) Predisposició per l’acció real dedicada al tercer sector social: variable qualitativa. La 

convertim en qualitativa nominal (Sí / No). “Si s'hagués tractat del teu feed de notícies, 
hauries fet una aportació econòmica / de temps seguint algun dels anuncis?”. Aquesta 
variable fa al·lusió a la hipotètica acció real i directa que els participants haurien dut a 
terme si haguessin rebut els diferents estímuls en una situació real 

• Sí:  afirmació d’una o varies potencials accions, responent a impactes del tercer 
sector social.  

• No: negació de cap potencial acció, responent a impactes del tercer sector 

social. 
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Variables dependents de control per concloure el nivell d’insensibilitat 

 
4) Dedicació de recursos a entitats de tercer sector social seguides a XXSS: variable 

qualitativa. La convertim en qualitativa nominal (Sí / No). Extreta del previ creuament de 
l’anterior variable, i seleccionant només el col·lectiu d’individus que formin part del “Sí”, 

a la present variable es passa a valorar la dedicació de temps o recursos econòmics a 
les entitats del tercer sector que s’ha afirmat seguir.  

• Sí: aportació puntual o permanent, al llarg de la vida, de recursos econòmics o 

materials i/o dedicació de temps a alguna o varies de les entitats del tercer 
sector social seguides a través de plataformes socials digitals. 

• No: no aportació puntual ni permanent, al llarg de la vida, de recursos 
econòmics o materials i/o dedicació de temps a alguna o varies de les entitats 

del tercer sector social seguides a través de plataformes socials digitals. 

 
5) Percepció d’impactes de tercer sector social: variable qualitativa. La convertim en 

qualitativa nominal (Sí / No). Record d’impactes pertanyents al tercer sector social 
després de la visualització del feed experimental. Es respon a la pregunta “Centrant-nos 
en els posts publicitaris. De quin sector eren aquests?” amb diferents opcions 

preestablertes en forma de cada un dels sectors considerats: “Moda” / “Entreteniment, 
cultura i mitjans” / “Viatges, transport i turisme” / “Tecnologia i comunicació” / “Tercer 
sector social” / “Altres:”. 

• Sí: record d’impactes publicitaris pertanyents al tercer sector social i, per tant, 

selecció del sector a la pregunta establerta a l’enquesta post-feed. 

• No: no record d’impactes publicitaris pertanyents al tercer sector social i, per 

tant, no selecció del sector a la pregunta establerta a l’enquesta post-feed. 
 

6) Major record de tercer sector social vs. resta: variable qualitativa. La convertim en 

qualitativa nominal (Sí / No). Referent a la pregunta del post-feed “N’hi ha cap que t'hagi 
cridat especialment l'atenció?”; vol comprovar si els impactes visualitzats pertanyents al 
tercer sector social han establert major record, o han causat major impacte, en la ment 

dels receptors. 

• Sí: record destacat no induït d’impactes publicitaris pertanyents al tercer sector 
social i, per tant, menció o referència a, com a mínim, una de les publicacions 

del sector.  

• No: no record destacat no induït d’impactes publicitaris pertanyents al tercer 
sector social i, per tant, no menció o referència a cap de les publicacions del 
sector. 

 
7) Frivolització: variable qualitativa. La convertim en qualitativa nominal (Sí / No). Seguint 

els mateixos criteris que per l’anterior variable, aquest cop sent comparada amb el total 
de reaccions que ha produït cada impacte del feed mostrat.30   

                                                        
30 Mètode de càlcul indicat a Taula 4 - Annex 4. Taula d’anàlisi experimental: model i resultats. 
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• Sí: una magnitud de reacció a impactes socials més baixa o igual a la mitjana 

d’impactes del total de sectors resultarà en frivolització / insensibilitat positiva. 

• No: una magnitud de reacció a impactes socials més alta o igual a la mitjana 

d’impactes del total de sectors resultarà en frivolització / insensibilitat negativa. 

 

 

Altres variables dependents de control  

 
8) Seguiment del tercer sector social: variable qualitativa. La convertim en qualitativa 

nominal (Sí / No). Fa referència al seguiment o no seguiment d’organitzacions 

pertanyents al tercer sector social a través dels seus perfils a xarxes socials, i per part 
dels diferents usuaris d’aquestes xarxes que participen en la investigació.  

• Sí: seguiment (acció de “M’agrada” + “Seguir” al perfil de l’entitat, permetent 
que aquesta mostri els seus continguts i publicacions al feed de notícies de 

l’usuari que ho indica) d’una o més entitats representants del tercer sector 
social. 

• No: no seguiment de perfils d’entitats del tercer sector social a xarxes socials i, 

conseqüentment, no impacte d’aquest via xarxes socials31. 

 
9) Col·laboració amb tercer sector social potenciada per XXSS: variable qualitativa. La 

convertim en qualitativa nominal (Sí / No). Respon a si accions socials realitzades 
(ordenades a l’anterior variable) han sigut potenciades, en qualsevol cas, per contingut 
visualitzat a través de xarxes socials.  

• Sí: com a mínim una de les col·laboracions establertes amb el tercer sector 

social al llarg de la vida ha estat impulsada per publicacions que han impactat 
a l’usuari col·laborador a través del seu perfil a xarxes socials. 

• No: cap de les col·laboracions establertes amb el tercer sector social al llarg de 

la vida ha estat impulsada per publicacions que han impactat a l’usuari 
col·laborador a través del seu perfil a xarxes socials. 

 
Aquesta variable se centra únicament en aquells usuaris que hagin col·laborat alguna 
vegada amb el sector, aquells que siguin classificats com a “Baix”, “Moderat” o “Alt” en 
el mesurament del grau de conscienciació social de la variable anterior. 

 
 
 

 
 
 
 
 

                                                        
31 Excloent publicacions promocionades, que podran aparèixer al feed de qualsevol persona amb un perfil interessant per l’anunciant, tenint o 
no el seu interès directe manifestat.  
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3. Investigació de camp 
 
3.1 Resultats 
 

3.1.1 Entrevistes en profunditat 
 
S’entrevista a Josep Maria Blanco i a Josep Verdaguer Lozano. Blanco és professor de la Facultat de 
Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona i expert en xarxes socials; Verdaguer és professor 

de la Universitat Autònoma de Barcelona a les facultats de Sociologia i Comunicació, on aplica els seus 
coneixements sociològics sobre caps com la Publicitat i les Relacions Públiques. Conèixer el seu punt de 
vista ens ajuda a seguir avançant en la comprensió de l’estat de la qüestió.  
 
Com veurem, tant Blanco com Verdaguer, es mostren en una posició moderada. Són partidaris de les dues 
visions en que s’ha polaritzat l’opinió envers l’acció social dels mitjans de comunicació o les xarxes socials, 
combinades; restant entitat a cada una d'elles per separat. Tot i que de manera molt sintetitzada, mostrem 
els resultats que extraiem d’aquestes entrevistes: 
 

Des del mateix punt de vista que mostrava Shirky32, Blanco, explica que donar eines a la gent és apoderar-

la i, per tant, les xarxes socials i les facilitats que aquestes brinden a la població, seran positives. Parla 
d'exemples, com ho fa Shirky, de pobles que estan començant a bellugar-se, a queixar-se, a cridar, moguts 
per aquestes plataformes digitals. 

 

Blanco mostra, per altra banda i alhora, una visió crítica de les xarxes: els impactes rebuts són excessius i 
el control que s'exerceix sobre l'usuari és aclaparador per ell.  
 
Ens parla sobre la mala gestió que fem de les xarxes com a usuaris per falta d'educació i conscienciació 
al respecte; de la mateixa manera, atribueix aquesta mancança al fet que l'arribada de les xarxes i tots els 
seus continguts ha estat una revolució molt dràstica, comparable al meteorit que cau a la Terra en l'època 
dels dinosaures, i ho canvia tot. "Qui s'adapta sobreviu, qui no desapareix", o en aquest cas, ens diu, 
queda narcotitzat. 

 
Verdaguer parla també d'una falta d'educació per part de l'usuari. Ell, però, atribueix part del conflicte al 
remitent. 

 
Un dels responsables de la narcotització seria la falta d'educació respecte a l'ús de xarxes: no saber fins 
a quin punt la gent és capaç de fer la distinció entre l'àmbit virtual i l'àmbit real. Aquest fet, afirma, podria 
dur-nos a "la virtualització de la realitat, o fins i tot a la desaparició de la realitat". 
 

                                                        
32 Shirky, C. (2011). The Political Power of Social Media. Foreign Affairs. Published by Council on Foreign Relations of USA. 
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L’altre seria el poder exercit pels mitjans sobre la població. Els mitjans, i això podria relacionar-se amb 

la funció d'imposició de normes socials de la que ens parlaven Lazarsfeld i Merton, són capaços d'establir 
allò que és bo i allò que no ho és. De la mateixa manera, com a receptors, rebrem els impactes amb la 
magnitud i l'entitat que els ens informatius vulguin donar-li. "Fins i tot els diaris més seriosos, aquells que 
marcaven la pauta, ara de cop i volta es deixen portar per un cert sensacionalisme: canvien les planes, les 

portades... canvien en funció de la lògica de l'impacte”, afirma Verdaguer. Les xarxes socials, com a 

mass media, tenen un gran poder, per la seva immediatesa i per la seva capacitat d'influenciar els 

seus usuaris. 
 

Tot i tractar-se d'una realitat, la narcotització no és total, ens diu Verdaguer: "creix la possibilitat de 

manipular, d'influir, de banalitzar, alhora que creixen, també, per altra banda, les sensibilitats, els 

sectors amb capacitat mobilitzadora (...)". Les xarxes socials ens aporten massives quantitats 
d'informació, així com ens donen accés a la diversitat d'opinions i fonts d'informació, punt clau per ser 

conscients que tota realitat que ens és mostrada a través de la xarxa és una construcció, un relat 
contextualitzat en unes circumstàncies concretes. 

 
Ni Verdaguer ni Blanco es posicionen a favor o en contra dels social media, ens parlen de configuracions 
socials i de circumstància, que els fan una eina favorable en nombrosos aspectes i un entrebanc en 
diversos altres. 
 

Buscant solucions, tant Blanco com Verdaguer, coincidint amb Huxley a "Brave New World"33, afirmen que 

l'essencial davant aquesta potencial narcotització és conèixer el mitjà, saber com fer-lo servir i en quina 
mida. Cal ser conscients que el nostre comportament és convertit en dades, que aquestes dades són 
usades per dirigir-nos als interessos de tercers i que, com diu Blanco, "només ets lliure quan apagues el 
giny". Una relació adequada amb els mitjans permet discriminar i canviar de registre. Per fer-ho, afirmen 

Blanco i Verdaguer, cal una educació al respecte, en cas contrari, rebrem molts estímuls però no sabrem 
com gestionar-los. Això derivaria, de nou, a l'estaborniment, la narcotització. 
 
Verdaguer estipula una desconfiança davant els impactes publicitaris convertida en actitud sistemàtica a 
causa d'aquesta allau d'informació -en forma d'anuncis, entre d'altres- que augmenta el soroll a la xarxa, 
"augmenta el nombre d'impactes i els frivolitza". 
  
D'aquesta manera, la publicitat a través de xarxes socials acaba causant un efecte dissuasiu; l'exposició 
a tantes i tan diverses impressions ens du a una confusió entre el que veiem i el que hi responem. De la 

mateixa manera, els estímuls publicitaris de caràcter social acaben equiparant-se a la resta, es 

perden en un mar d'informació poc notable pel receptor. 

 
De la mateixa forma en què concloíem el marc teòric i veient que els resultats de les entrevistes ho 
reafirmen, podem dir que les opinions segueixen polaritzades entre aquells que creuen en una narcotització 
latent en les xarxes socials, i aquells ferms defensors de les xarxes com a indefectible eina de canvi social. 

                                                        
33 Apartat "La bola de cristall d'Aldous Huxley". 
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Els entrevistats, però, afegeixen la consciència i l’educació com a potencials mitjans per evitar ser 
narcotitzats. 
 

3.1.2 Fase exploratòria 
 
Durant la fase exploratòria, es fa arribar a diferents participants l’enquesta prèvia a la Fase 1. 
 
Aquesta permet establir que la selecció intencional de la mostra pot incloure, de la mateixa manera que 

inclou edats i lloc de residència, el nivell socioeconòmic dels participants: tots ells (un total de 25 
enquestats)  resulten ser de classe mitjana o mitjana baixa i no mostren diferències notables en els seus 
comportaments com a usuaris de xarxes socials pel fet de pertànyer a un nivell concret. 
 
Ens adonem que el 90% dels enquestats dediquen 60 minuts diaris o més al total de xarxes socials, sent 
considerats tots ells grans usuaris de xarxes socials. Caldrà arribar a una quantitat més nombrosa 
d’enquestats o bé anar a buscar més petits usuaris de manera intencional. 
 
De la mateixa manera, apareix la necessitat d’afegir dades de contacte de cara a la Fase 1, per així poder 

demanar als enquestats si volen passar a formar part de la Fase 2 dins la fase concloent, l’experiment.  

 
 
3.1.3 Fase concloent 
 

FASE 1: l’enquesta. 
 

Es du a terme el llançament d’enquestes per a l’establiment de perfils i la selecció de participants.34 
 
Les enquestes es llancen la tarda del dimarts 24 d’abril i es tanquen la nit de dijous 26 d’abril per haver-se 
establert amb èxit les dates i participants pels diferents grups experimentals, extrets de la mostra de 77 
usuaris obtinguda. 

 
Aquesta enquesta ens aporta algunes dades interessants: 

                                                        
34 Model d’enquesta a Annex 3: Enquesta pre-experimentació 
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- “Tens perfil a xarxes socials (excloent WhatsApp)?” 
 
El 98,7% dels enquestats té perfil a xarxes socials. Pràcticament la totalitat de joves manresans enquestats 
afirmen tenir perfil a, com a mínim, una xarxa social, sense tenir en compte WhatsApp dins aquestes. 

 

_ 

 

 
 

- “A quines?” – A quines xarxes socials estàs registrat? 
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La xarxa més freqüent és Instagram, sent-hi presents el 94,7% dels participants. La segueix Facebook, la 
xarxa base d’aquest estudi, amb un 92,1%. Amb un 56,6% present a Twitter, es compleix un dels requisits 
perquè els enquestats puguin formar part del posterior experiment: tenir perfil a, com a mínim, una xarxa 

social amb format feed. És a dir, tots els joves que han contestat a l’enquesta (excloent la minoria que no 
té perfils a xarxes socials) tenen perfil i fan ús de, com a mínim, una d’aquestes tres plataformes digitals. 
 
La resta de xarxes socials són seguides per un 67,1% en el cas de Spotify (sent aquesta la tercera xarxa 
social més present), un 64,5% en el cas de YouTube i, contestant a l’opció “Altres”, trobem altres xarxes 
com ara: Snapchat i Pinterest (2,6% ambdues) o Tumblr (1,3%).  
 

_ 
 

 
 

- “Quan hi ets –a les xarxes socials–, com actues generalment?” 
 
La majoria (59,2%) actuen de manera activa quan naveguen per les xarxes: hi participen per mitjà de la 

interacció amb altres usuaris, de reaccions senzilles a publicacions, comentaris, clics, etc. El 40,8% restant 
ho fa de manera inactiva, constituint el segon grup d’interès: usuaris passius. Aquests, visualitzen el 
contingut però rarament hi interaccionen com feien els primers. 

 

59,2%

40,8%

Mode	d'actuació	a	xarxes	socials

Activament:	interacciono	amb
altres
usuaris	i	marques	per	mitjà	de
"likes",
comentaris,	comparticions,	clicks,
etc.

Passivament:	visualitzo	el
contingut
però	rarament	hi	interacciono.
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- “Cada quant temps hi accedeixes – a les xarxes socials a les que estàs registrat -  i quant temps 

hi dediques aproximadament? (tria l'opció que més s'aproximi a la teva realitat)” 
 
Tractant la freqüència d’accés i ús d’aquestes xarxes, trobem una major diferència: amb una clara majoria 
de més del 70% (71,1%) els usuaris es connecten cada dia a XXSS, dedicant-hi uns 60 minuts diaris o 

més. La minoria, amb un 28,9% d’enquestats formant-ne part, es tracta d’usuaris que hi dediquen menys 
de 60 minuts setmanals, sense necessitat de connectar-se de manera diària a una o el total de xarxes 
socials on té perfil. 

_ 

 

 
- “A les xarxes socials, segueixes perfils de marques o entitats?” 
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El 93,4% dels joves manresans que formen part de la mostra, segueixen marques o entitats a les seves 
xarxes. Entre aquells que no seguidors de marques i entitats, trobem 50%-50% exacte de petits i grans 

usuaris. El 75% del total, però, actuen de manera passiva.  
 

_ 
 

 
 

- “De quin sector són aquests perfils – que segueixes a xarxes socials - ?”  

 
Destaquen tres sectors: “Entreteniment, cultura i mitjans” és seguit per un 67,1% del total dels usuaris 
enquestats, situant-se al capdavant, com a sector més seguit a xarxes socials. “Viatges, esport i turisme” 

queda en segon lloc, seguit per un 61,8% dels participants. El següent és “Tercer sector social”, el nostre 

sector d’interès, amb un 56,6%, convertint-se aquest en el tercer sector més seguit pels joves 

manresans. “Moda”, “Tecnologia i comunicació”, i “Altres” (“Política, “Permacultura, ciència, medicina 
alterna...” i “Animals”) els segueixen per aquest ordre.  

 
Aquests resultats destaquen per diferenciar-se dels mostrats per l’estudi “Estudio Anual de Redes Sociales 
2017" de IAB Spain, on el tercer sector social no entrava dins els principals sectors seguits. 
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- “Alguna vegada has comprat o aportat diners o temps a alguna d'aquestes marques a les que 
segueixes? (Selecciona el sector al que pertany o pertanyen les marques a les que has dedicat 
recursos econòmics)” 

 

Un 19,6% dels enquestats mai han comprat o aportat diners o temps a cap marca o entitat de les que 
segueix. 
 
El sector on més s’ha aportat recursos econòmics o de temps és un dels que encapçala la pregunta 
anterior: “Viatges, esport i turisme”. En segon lloc, trobem el sector “Moda”, amb un 30,3% d’usuaris que 
el segueixen i hi ha dedicat recursos. En tercer lloc ja no trobem el tercer sector social, sinó “Entreteniment, 
cultura i mitjans”, amb un 27,63%. “Tecnologia i comunicació” (21,1%) és el quart sector on més recursos 
es destinen, seguit pel “Tercer sector social”, que queda en últim lloc, amb un 13,2%. Aquest percentatge 
de contribucions sobre el total, és fins i tot menor al d’usuaris que mai han aportat recursos a cap dels 
sectors als que segueixen (“No contribució” = 21,05%). 

 

Menys d’una quarta part (23,26%) dels enquestats que segueixen entitats o organitzacions del tercer 

sector social han destinat temps o diners a aquestes.  
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- “Ho has fet mai – dedicar recursos - a través de xarxes socials (ja sigui de manera directa, 
realitzant la compra des de la plataforma digital, o bé accedint a la compra a través d'un 
anunci)?” 

 
La majoria (51,3%) dels joves, neguen haver estat empesos per xarxes socials a destinar temps o diners a 
marques o entitats. Un 32,5% afirma haver-ho fet o fer-ho, però de manera puntual (un cop a l’any o 

menys). El 15,8% restant ho fan sovint (dos cops a l’any o més).  
 

_ 
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- “Centrant-nos en el tercer sector social. Has col·laborat mai amb alguna fundació o entitat 
social? (Recorda, formen part del tercer sector social: fundacions, agrupaments de lleure, ONGs 
grans i independents, etc.”) 

 
Centrant-nos en el tercer sector social, i tenint en compte col·laboracions independents al seguiment 
d’entitats d’aquest sector a xarxes socials o a l’acció potenciada per aquestes, no trobem una clara 

majoria. El 23% dels usuaris, han col·laborat de manera puntual amb el sector, aportant el seu temps com 
a voluntaris, sent aquesta l’opció més nombrosa. Amb el mateix percentatge, trobem persones que mai 
han col·laborat amb el sector perquè “no n’han tingut l’oportunitat” (als que s’afegiran un 9% dels 
enquestats que no hi ha participat mai perquè no hi estan interessats/des).  
 
El 20% hi ha col·laborat, també, com en el primer cas, de manera puntual, però aportant material o 
aliments. Un 18% de persones formen part del sector sent voluntaris permanents d’una entitat o 
organització, són els altament conscienciats. Per últim, i constituint el grup més petit, trobem el 7% dels 
participants que formen part d’una entitat d’aquest caire sent-ne socis o similars. 
 

Als dos extrems de percentatges trobem, per tant, els dos extrems de conscienciació: per una banda, amb 
un 32% (23% “No, mai n’he tingut l’oportunitat” + 9% “No he participat en entitats socials perquè no hi 
estic interessat/da”) trobem els enquestats amb un grau de conscienciació nul, formant l’opció majoritària 
a la pregunta. En penúltim lloc, trobem persones amb un alt grau de conscienciació social, aquelles que 
afirmen pertànyer de manera permanent a una entitat del tercer sector social aportant el seu temps com a 
voluntaris/es. 

- 

 
 

- “Aquesta col·laboració, ja sigui econòmica o d'ajuda directa, ha vingut mai potenciada a través 
del perfil de l'entitat a xarxes socials?” 
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L’última pregunta de l’enquesta fa referència al propulsor de la col·laboració o col·laboracions amb el tercer 
sector social, demanant si mai ho han estat les xarxes socials. 
 

Excloent els enquestats que no han col·laborat amb cap entitat del sector, veiem com el 74,5% (51,4% a 
la gràfica, que inclou aquest no-col·laboradors) no han sentit que la seva col·laboració fos potenciada a 
través del perfil de l’entitat receptora a xarxes socials. El 25,5% restant, sí que afirma haver-se sentit 
empès, alguna vegada, pels perfils a xarxes de les entitats amb qui van establir la cooperació. 
 

De nou, aquestes dades ens indiquen que les xarxes socials no juguen un paper notable a l’hora 

d’empènyer els usuaris a l’acció, o si més no, no en són el principal motor. 
 

- 
 
Establint creuaments entre variables, obtenim informació de valor. 
 
Com hem vist, i només a tall de recordatori, el 93,4% dels enquestats segueixen marques o entitats a 
XXSS; dins aquests, un 56,6% d’usuaris troben el tercer sector social representat dins aquestes marques 
o entitats. De moment ens centrarem en aquest 56,6%.  

 

No trobem grans diferències de perfil entre seguidors i no seguidors del tercer sector social a xarxes. 
El grup amb major percentatge de seguidors és el de grans usuaris passius, trobant que el 57,14% 
d’aquests en són. Els segueixen els petits usuaris, tant actius com passius, amb uns percentatges que 

ronden el 50%-50%. Per últim, els grans usuaris actius representen un salt més notable: només el 33,32% 
d’aquests segueixen el sector en qüestió dins els seus perfils a xarxes socials. 
 
Trobem, per tant, els dos extrems dins el grup “grans usuaris”. En global, obtenim un major seguiment del 
sector per part dels petits usuaris respecte als grans, de la mateixa manera en què els usuaris passius 
presenten majors percentatges positius que aquells actius. 
 

Pel que fa a la dedicació de recursos econòmics o de temps a les organitzacions del tercer sector 

social seguides a XXSS (“Alguna vegada has comprat o aportat diners o temps a alguna d’aquestes 

marques a les quals segueixes?” Selecciona el sector al qual pertany o pertanyen les marques a les quals 
has dedicat recursos econòmics) trobem diferències molt notables entre perfils. En primer lloc, trobem dos 
col·lectius oposats: grans usuaris actius i petits usuaris passius, que tenen força en comú. Més del 90% 

dels usuaris que pertanyen a un d’aquests dos grups, mai han dedicat recursos a les entitats del tercer 
sector social a les que segueixen. En canvi, entre els petits usuaris actius, trobem una majoria absoluta 
(100%) d’usuaris que sí que han dedicat recursos a alguna de les entitats a les quals segueixen. A mig 
camí, trobem els grans usuaris passius, amb un 38,6% d’usuaris havent dedicat recursos, i un 61,4% que 
no ho han fet.  
 
Aquestes dades, tot i que tornen a centrar-se en extrems, ens porten a definir els grans usuaris i els usuaris 
passius com a menors aportadors de temps o diners al tercer sector social seguit a XXSS.  
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Recordem que aquest sector social, tot i ser el 3r sector (amb el 56,6% del que parlàvem abans) més seguit 
pels joves manresans enquestats, queda en últim lloc pel que fa a sector al qual es destinen recursos, on 
obté un 13,2% de dedicació d’entre el total de sectors i usuaris (i un 23,26% dins els seguidors de tercer 

sector social). Sobre el nombre al que representa aquest percentatge és on s’han construït els resultats en 
positiu de les últimes dades. 
 

Passem al mesurament del nivell de conscienciació social per perfils, seguint la classificació establerta 

a la Taula 335 a partir de les possibles respostes establertes a la pregunta “Centrant-nos en el tercer sector 

social. Has col·laborat mai amb alguna fundació o entitat social? (Recorda, formen part del tercer sector 
social: fundacions, agrupaments de lleure, ONG grans i independents, etc.)”. 

 
El grup d’usuaris més socialment conscienciat és el de petits usuaris. Més d’un 65% (66,63%) de petits 
usuaris passius mostren un nivell de conscienciació moderat (33,2%) o alt (33,43%), sent alhora el perfil 
amb més usuaris altament conscienciats. Els petits usuaris actius es troben en segon lloc amb un 50% 
d’enquestats amb un nivell de conscienciació moderat; destaquen per ser l’únic conjunt sense cap individu 
a la franja de conscienciació nul·la.  

 
El grup menys socialment conscienciat serà, doncs, el de grans usuaris: els actius en últim lloc, sent els 
que tenen un major de percentatge de conscienciació nul·la (55,56%); hi trobem un 22,22% d’usuaris amb 
un nivell de conscienciació baix i un 22,22% de nivell moderat. Per últim, els grans usuaris passius també 
superen la majoria amb la suma dels nivells “Nul” (42,86%) i “Baix” (14,29%), arribant al 57,15%. Hi trobem, 
però, un notable percentatge (42,86%) d’usuaris amb un nivell de conscienciació moderat (14,29%) o alt 
(28,57%). 
 

En aquestes dades sí que trobem una clara tendència: els grans usuaris tenen un nivell de 

conscienciació més baix que aquells petits. Els usuaris passius tenen un nivell de conscienciació 

més alt que aquells actius. 
 

Quan creuem la variable “nivell de conscienciació social” amb el resultat del seguiment del tercer sector 
social (positiu o negatiu) a xarxes socials, i deixant al marge els diferents perfils d’usuari establerts, veiem 
que no es complirien les expectatives de Lazarsfeld i Merton: segons la seva teoria, les persones que 
segueixen entitats del tercer sector social a xarxes socials, haurien de col·laborar menys que aquelles que 
no ho fan, pel fet de veure’s narcotitzades pels impactes. Lluny d’aquesta afirmació, els resultats mostren 

el contrari: les persones que segueixen entitats del tercer sector social a xarxes socials mostren, en 

més d’un 75% (76,93%) un nivell de conscienciació moderat (53,85%) o alt (23,08%). Els no-

seguidors de perfils de tercer sector social mostren un nivell de conscienciació nul o baix en un 

86,67% dels casos. 

 
Per últim, tenint en compte la darrera gràfica mostrada, trobem dades que apropen força tots els perfils. 
Cap dels grups (grans/petits – passius/actius) destaca per haver estat empès a la col·laboració amb el 
tercer sector social per les xarxes socials. Els grans usuaris actius mostren l’extrem, amb pràcticament un 

                                                        
35 Taula 3: Graus de consciència social 
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100% d’usuaris que no han estat influïts per les xarxes socials a l’hora d’aportar recursos al sector tractat. 
Els petits usuaris actius els segueixen amb un 83,33% de “No” i un 16,67% de “Sí”, seguits pels petits 
usuaris passius (80% “No” – 20% “Sí”) i encapçalats pels grans usuaris passius, amb un 25% d’usuaris 

que sí que afirmen haver estat empesos a l’acció a través de xarxes socials. 
 

- 
 
Arran dels resultats exposats, establim els grups experimentals: 

 

Primer grup experimental: grans usuaris passius 

Dimecres 25 d’abril a les 20.00 h 
1. Àlex Garcia Robles - 21 anys 
2. Marta Martín Torrens - 22 anys 
3. Àlex Serra Vidal - 22 anys 
4. Judit Suárez Gutiérrez - 19 anys 
5. Helena Vilar - 25 anys  
6. Maria Vilaseca - 23 anys 
7. Roger Boixader - 22 anys  

 

Segon grup experimental: grans usuaris actius 
Dijous 26 d’abril a les 20.00 h 

1. Ariadna Robles - 23 anys 

2. Joan Ramiro - 23 anys 
3. Andrea Caballero - 20 anys 
4. Helena Cuenca - 21 anys 
5. Alba Ortiz Pavón - 22 anys 
6. Martí Gras - 19 anys  
7. Andrea Ariza- 22 anys 
8. Xavier Pajuelo - 23 anys 
9. Alba Pons - 25 anys  

 

Tercer grup experimental: petits usuaris passius 
Dijous 26 d’abril a les 18.00 h 

1. Josep Polinario - 25 anys 
2. Helios Tortosa - 25 anys 

3. Judith Peirón - 22 anys 
4. Èric Domínguez - 21 anys 
5. Safae El Ouahabi - 19 anys 
6. Arnau Polinario - 21 anys  
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Quart grup experimental: petits usuaris actius 

Divendres 27 d’abril a les 14.00 h 
1. Albert Bajona - 22 anys 
2. Àngel de Dios - 21 anys 
3. Carme Llobet - 18 anys 
4. Paula Gonzalo - 20 anys  
5. Susagna Puig - 23 anys 

6. José Luís Escrivà - 25 anys 
 

 

FASE 2: l’experiment. 

 

Fase 2.1: Alteració de variables per mitjà de la mostra del feed. 

El feed  de notícies mostrat als 4 grups de participants és el següent: https://www.facebook.com/DNXXSS/  
 
El resultat que extraiem purament d’aquesta exposició dels 28 participants en el feed són referents a la 

variable “frivolització”, que creuarem amb la variable independent. 
 

  Taula 4.1: Frivolització per perfils 

 
 

 

Frivolització 

Sí No 

Ti
pu

s 
d`

us
ua

ri 

Grans actius 5 individus (55,56%) 4 ind. (44,44%) 

Grans passius 2 ind. (28,57%) 5 ind. (71,43%) 

Petits actius 1 ind. (16,67%) 5 ind. (83,33%) 

Petits passius 4 ind. (66,67%) 2 ind. (33,33%) 

 
El grup que es mostra més frivolitzat és el de petits usuaris passius. Un 66,67% dels seus integrants 

mostren insensibilització davant els impactes de caràcter social en referència a aquells que no ho són. Els 
grans usuaris actius també mostren un gran percentatge: el 55,56% mostren frivolització.  
 
En els dos col·lectius restants, en canvi, la majoria resideix a la no frivolització. Mostren uns percentatges 
de frivolització per sota del 30%, sent el grup de petits usuaris passius el menys insensibilitzat, amb un 
16,67% (equivalent a un sol usuari en aquest cas) que han frivolitzat els impactes, i un 83,33% d’usuaris 
que no ho han fet.  
 
De nou, trobem grups oposats i coincidents que no permeten obtenir resultats destacables. Els grans 

usuaris actius i els petits passius són els que més frivolització mostren, els petits usuaris actius i els grans 
usuaris passius són els que menys.  
 
En conjunt, podem dir que els grans usuaris mostren una major insensibilitat, amb un 43,75% dels grans 
usuaris a aquesta posició. Mentre els petits usuaris serien els menys insensibilitzats, amb un 41,67% del 
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total del grup a “Sí” i 58,33% a “No”, davant el 56,25% dels grans usuaris. Veiem, doncs, que tant per 
grans com per petits consumidors, les majories resideixen a la no-frivolització. 
De la mateixa manera, el conjunt d’usuaris passius, es mostren més frivolitzats (46,15% dels participants 

integrants d’aquest col·lectiu) que aquells actius (37,5%). De nou, però, tant passius com actius es troben, 
en la seva majoria, dins la no-frivolització. 
 

_ 
 

Fase 2.2: Enquesta postexposició al feed.  

 
Un cop mostrat el mur de Facebook, s’envia una última enquesta als participants, perquè hi puguin fer 
reflex del que acaben de veure. 
 

 
 

- “Què has vist?” 
 
La primera pregunta ens és útil, sobretot, per introduir als enquestats al record del feed al que han estat 

exposats amb immediata anterioritat. Una dada curiosa, tot i que no rellevant, és el fet que el 57,1% dels 
participants, recorden haver visualitzat notícies, tot i no haver-hi cap publicació d’aquest caire. Aquest fet, 
però, podria ser causat per múltiples factors externs, per manca d’atenció o per la simple desconeixença 
de la classificació o tipologia de publicacions. 
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- “Centrant-nos en els posts publicitaris. De quin sector eren aquests?” 
 

El 82,1% dels participants perceben i recorden impactes pertanyents al tercer sector social. El fet de ser 
el sector més recordat pot ser potenciat per la presència d’un total de tres impactes d’aquest caire. La 
resta de sectors són recordats, també, per la majoria dels usuaris, fins i tot un 10,7% d’ells recorda 
impactes d’ ”Altres” sectors, que no són realment presents al feed.  
 
Quan establim el creuament d’aquest variable amb els diferents perfils d’usuaris o valors de la variable 
independent, obtenim noves dades.  

 
Tot i que en tots els grups la majoria d’usuaris perceben els impactes del sector tractat, cal destacar 
algunes dades. El col·lectiu de grans usuaris actius, així com el de petits usuaris actius, mostren un 100% 
de reconeixement; tots els seus integrants recorden haver vist, almenys, un estímul de caràcter social. En 
segon lloc trobem els petits usuaris passius, amb un 83,33%; per últim, i amb una majoria no tan clara, un 
55,56% de grans usuaris passius percep, també, aquests estímuls. 
 
Podem definir, arran d’aquests resultats i fent referència única a aquests, que els usuaris de xarxes socials 
que s’hi comporten de manera activa quan naveguen, són més propensos a recordar aquells impactes de 

caràcter social que no pas aquells que naveguen de manera passiva. 
 
Els petits usuaris mostren, també, una major percepció i record dels impactes de caràcter social que no 
pas els grans usuaris:  
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  Taula 5: Percepció d’impactes per perfils 

  

 

Percepció d’impactes del tercer sector social 

Sí No 
Ti

pu
s 

d`
us

ua
ri  

Grans actius 7 ind. (100%) 0 ind. (0%) 

Grans passius 5 ind. (55,56%) 4 ind. (44,44%) 

Petits actius 6 ind. (100%) 0 ind. (0%) 

Petits passius 5 ind. (83,33%) 1 ind. (16,67%) 

 
 

La següent pregunta (“N’hi ha cap que t’hagi cridat especialment l’atenció?”), pretén percebre un possible 

major impacte i record d’aquests impactes pertanyent al tercer sector social. 

  
Es tracta d’una pregunta de resposta oberta on els enquestats poden fer referència a impactes que els 
hagin atret especialment, podent-los anomenar de la manera en què els sigui més fàcil: com els recordin. 
Construïm una gràfica a partir dels resultats del conjunt de participants: 
 

 
 
La majoria d’usuaris (62%) no recorden amb especial importància els impactes de caràcter social. Un 38% 
sí que ho fa. 
 
Quan analitzem en quins grups d’usuaris es divideixen aquests percentatges, observem que, de nou, el 
grup de grans usuaris actius destaca per situar-se en el 85,71% (6 dels 7 usuaris) al “Sí”; la gran majoria 
de grans usuaris actius participants de l’experiment, se senten més impactats per un o més dels impactes 

de caràcter social respecte la resta d’impactes d’altres sectors36. 

 

                                                        
36 La majoria dels enquestats, nombren també impactes d’altres sectors, juntament amb un o dos dels referents al tercer sector social. 
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  Taula 6: Major record de tercer sector social vs. resta 

  

 

Major record 

Sí No 
Ti

pu
s 

d`
us

ua
ri  

Grans actius 6 ind. (85,71%) 1 ind. (14,28%) 

Grans passius 1 ind. (11,11%) 8 ind. (88,89%) 

Petits actius 4 ind. (66,67%) 2 ind. (33,33%) 

Petits passius 0 ind. (0%) 6 ind. (100%) 

 
En segon lloc trobem els petits usuaris actius, en què un 66,67% dels integrants se sent especialment atret 
per algun/s dels impactes de caràcter social o en destaca el seu record. 
 
Cal senyalar el cas contrari, protagonitzat pels petits usuaris actius, que mostren un 0,00% de record 
destacat. Cap dels usuaris d’aquest conjunt distingeix cap dels impactes socials com a percebuts amb 
major impacte. A aquest els segueixen els grans usuaris passius, amb una minoria de l’11,11% d’individus 
(1 de 9) destacant algun dels impactes nomenats.  

 
El conjunt d’usuaris actius són els que mostren major record davant els impactes. Els grans usuaris 
mostren també, en conjunt i amb una diferència no tant notable, un major impacte davant els estímuls. 
 

 
 

- “Si s’hagués tractat del teu feed de notícies, hauries fet una aportació econòmica / de temps 
seguint algun dels anuncis?” 

 
Quan es pregunta als enquestats sobre si haurien fet una aportació econòmica / de temps seguint algun 
dels posts publicitaris si s’hagués tractat del seu feed, trobem una clara majoria posicionada al “No”. Un 
75% dels participants, 21 de 28, responen que no haurien seguit cap dels anuncis. 
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El 100% dels usuaris que sí que haurien passat a l’acció, nomenen, almenys, una de les accions 

potenciades pel tercer sector social. Ho veiem a l’última qüestió, que pregunta quins són els anuncis o 

estímuls publicitaris que hauria seguit amb tal de passar a una hipotètica acció real. 

 
D’aquests 7 usuaris que haurien dedicat temps o recursos a algun dels estímuls de caràcter social, trobem 
un 57,14% de petits usuaris actius, que componen la majoria. La resta es reparteix entre petits usuaris 
passius i grans usuaris passius i actius, aportant cada un d’aquests grups un sol individu, que conformarà, 
en cada cas, el 14,29% sobre el total. 
 
Pel que fa a cada un dels conjunts, els petits usuaris actius se situen al capdavant amb un 66,67% de 
components que haurien passat a l’acció. Els segueixen els petits usuaris passius, amb un 16,67%; els 

grans usuaris passius amb un 14,29% i els grans usuaris actius amb un 11,11%. 
 
Els petits usuaris actius tornen a destacar positivament. El conjunt de petits usuaris tendeix a una major 
acció real que el de grans usuaris. Pel que fa al tipus d’ús de les xarxes, el conjunt d’usuaris actius mostren 
una major predisposició per aquesta hipotètica acció real, que el d’usuaris passius. 
 
 

Per últim, establim un creuament entre el grau de conscienciació social i la disposició a actuar de 

manera real en resposta als impactes del tercer sector social.  
 

D’aquest n’obtenim unes dades força interessants. El col·lectiu d’usuaris més disposat a actuar socialment 
en resposta als estímuls és aquell amb un grau de conscienciació baix, on trobem un 71,43% d’usuaris 
que ho faria. És l’únic grup en que la majoria resideix al “Sí”; el següent grup amb una major disposició per 
actuar és el d’usuaris amb un grau de conscienciació moderat, amb un 22,22% d’usuaris (2 sobre 9). La 
resta, els col·lectius dels extrems, amb els graus “Nul” i “Alt”, no estarien disposats a actuar en cap mesura: 
el 100% dels usuaris es situen al “No”. 
 

  Taula 7: Disposició a actuar socialment respecte grau de 

conscienciació 

  

 

Disposició per acció social real 

Sí No 

G
ra

u 
de

 
co

ns
ci

en
ci

ac
ió

 Nul 0 ind. (0%) 9 ind. (100%) 

Baix 5 ind. (71,43%) 2 ind. (28,57%) 

Moderat 2 ind. (22,22%) 7 ind. (77,78%) 

Alt 0 ind. (0%) 3 ind. (100%) 

 
 
 



Disfunció narcotitzant
en temps de xarxes socials
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4. Conclusions 
 

A partir dels resultats extrets de l’anàlisi, se’n dedueixen les següents conclusions. 
 
En relació a la primera hipòtesi, que fa referència al nivell d’insensibilitat cap als estímuls de caràcter social 
respecte el temps dedicat a xarxes socials, detectem que: 
 

- (1.a.) A més temps dedicat, menys reacció davant els estímuls de caràcter social. ✓ 
1) Els petits usuaris mostren el  percentatge més elevat de percepció i record dels impactes 

del tercer sector social: més del 90%. Tot i que els grans usuaris també els perceben en 

la seva majoria, aquesta no és tan elevada (77,78%). ✓ Tot i que la donem per validada, 

les diferències no són realment notables, no semblen ser significatives. 
2) Poc més del 30% de petits usuaris recorden els impactes socials de manera destacada 

per sobre dels impactes de la resta de sectors. Un 48,41% dels grans usuaris, en canvi, 

sí que ho fa. X De nou, no trobem una diferència notable entre petits i grans usuaris. Cap 
dels dos col·lectius recorda, en la seva majoria, els impactes del tercer sector social de 
manera destacada. Aquest fet podria ser atribuït a factors que van des de la deficiència 

del disseny dels impactes a la narcotització dels usuaris; aquesta segona, però, no hauria 
d’afectar el col·lectiu de petits usuaris, o ho hauria de fer en menor mesura. Per tant, 
podríem trobar l’explicació d’aquest fet en aquesta poca eficàcia dels posts de caràcter 
social com a tals o, cenyint-nos a la creença de la teoria base, en una reacció elevada 
però equitativa cap a tots els impactes per part dels petits usuaris.  

3) El conjunt de grans usuaris mostren frivolització en més casos que el de petits. Cal tornar 
a destacar el col·lectiu de petits usuaris actius, on només un 16,67% dels usuaris 

frivolitzen els impactes de caràcter social del feed. ✓ 

4) El col·lectiu de grans usuaris mostra percentatges que superen el 75%, referents a la no 

participació amb entitats del tercer sector social seguides a xarxes socials. En canvi, més 
del 55% dels petits usuaris sí que hi ha dedicat recursos. Cal destacar el 100% dels 

petits usuaris actius que han aportat recursos. ✓ 

- (1.b.) A més temps dedicat, menys disposició a actuar socialment de manera real. ✓ 
1) Els petits usuaris actius tornen a destacar representat el 57,14% del total d’usuaris 

disposats a actuar socialment en resposta als estímuls del tercer sector social. El 
col·lectiu de petits usuaris mostra majors percentatges de disposició per participació, 

que el col·lectiu de grans usuaris. ✓ 
2) El grup d’usuaris més socialment conscienciat és el de petits usuaris. Dins aquest, més 

d’un 65% de petits usuaris passius mostren un nivell de conscienciació moderat o alt, 
sent el perfil amb major nivell de conscienciació. El grup de grans usuaris està menys 
conscienciat socialment; hi trobem els grans usuaris actius, que tenen el percentatge 

més gran de conscienciació nul·la. ✓ 
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Podem dir, doncs, que es compleix la primera gran hipòtesi:  
 

A major temps dedicat a xarxes socials, major nivell d’insensibilitat cap a estímuls de caràcter social. 

I viceversa. ✓ 

 

En relació a la segona hipòtesi, que fa referència al nivell d’insensibilitat cap als estímuls de caràcter social 
respecte la forma d’ús de xarxes socials, detectem que: 

 

- (2.a.) Els usuaris actius mostraran major reacció davant els impactes de caràcter social que 

els usuaris passius. ✓ 

i. Tot i que en tots els grups la majoria percep els impactes del tercer sector social, 

destaca el 100% de casos de reconeixement entre usuaris actius. ✓ 

ii. Més del 75% dels usuaris actius obtenen un major record dels impactes socials, 

respecte als impactes de la resta de sectors. Només un 5,55% dels usuaris 

passius en guarden aquest record destacat. ✓ 

iii. El conjunt d’usuaris actius és el que mostra menys percentatge 

d’insensibilitzats, amb un 37,5% sobre el total del grup. ✓ 

iv. El col·lectiu d’usuaris passius mostra percentatges que superen el 75%, 
referents a la no participació amb entitats del tercer sector social seguides a 
xarxes socials. El 100% dels petits usuaris actius, en canvi, hi han aportat 

recursos. ✓ 

 

- (2.b.) Els usuaris actius estaran disposats a actuar socialment en major mesura que els 

usuaris passius.  

v. Els usuaris actius estan disposats, en un 38,89%, a passar a l’acció empesos 
pels estímuls socials de caràcter publicitari. Només un 15,48% dels usuaris 

passius passaria a l’acció. ✓ 

vi. Els usuaris passius tenen un nivell de conscienciació social més elevat que els 

actius. X De la mateixa manera que veiem que els petits usuaris tenen un nivell 

de conscienciació més elevat, potser el fet que s’actuï socialment, de manera 
real, independentment de l’acció a través de les xarxes, fa que aquesta acció i 
ús de les xarxes sigui rebutjada. És a dir, els usuaris actius, seguint amb la seva 
manera d’usar les xarxes, estan més disposats a actuar empesos per estímuls 
rebuts a través d’aquestes; però aquells que ja actuen de manera real, rebutgen 
donar resposta a les accions que les XXSS volen promoure, per no semblar-los 
tan reals com les que ja duen o han dut a terme. 

 

Podem confirmar que també es compleix la segona gran hipòtesi:  

Els usuaris actius presentaran un menor grau d’insensibilitat que els usuaris passius. ✓ 

 
Tot i que alguns resultats mostren excepcions, les dues hipòtesis queden confirmades. 
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Arran de la investigació podem concloure que la teoria de Lazarsfeld i Merton segueix sent vigent i aplicable 
a xarxes socials: el temps de dedicació a aquestes i la manera en què se’n fa ús, repercuteix de manera 
directa en la narcotització que produeixen en l’usuari.  

 
 
Com hem vist, cal destacar el paper del grup  “petits usuaris actius”, que gairebé en la majoria de casos 
destaca per sobre del total dels col·lectius “petits usuaris” i “usuaris actius”. Aquest grup mostra els 
percentatges més elevats de sensibilització i disposició a actuar. L’explicació d’aquestes dades podria 
trobar-se, precisament, en la naturalesa d’aquests usuaris. Pel fet de ser petits, el seu nivell de narcotització 
és menor; el fet que siguin actius, els empenyen a seguir actuant de manera activa, a través de xarxes 
socials i responent de manera real, davant els impactes rebuts. Seria interessant, però, plantejar un estudi 
que ho investigués. 

 

Lligat a aquesta disposició a actuar socialment, tot i que no als diferents perfils d’usuaris, observem que, 

sorprenentment, a major conscienciació social no existeix una major disposició a actuar socialment 

de manera real en resposta als estímuls.  

 
Fora de la teoria de Lazarsfeld i Merton, però seguint la seva línia, les persones que ja han pres acció, que 
els mitjans no han aconseguit narcotitzar en aquest camp, haurien de seguir reaccionant de manera més 
real que virtual als impactes de caràcter social rebuts via xarxes socials. Per tant, s’hauria de donar que, a 
major conscienciació social, major disposició a actuar socialment de manera real en resposta als estímuls.  
 
El col·lectiu d’usuaris més disposat a actuar socialment en resposta als estímuls és, però,  aquell amb un 

grau de conscienciació baix (71,43% d’usuaris que ho faria). El següent grup amb una major disposició 

per actuar és el d’usuaris amb un grau de conscienciació moderat (22,22%). La resta, els col·lectius dels 

extrems, amb els graus “Nul” i “Alt”, no estarien disposats a actuar en cap mesura: el 100% dels usuaris 

se situen al “No”. 
 
Aquest fet pot explicar-se, potser, de nou, pel rebuig a les accions no directament reals de les que parlàvem 
prèviament. Precisament pel fet de no estar narcotitzats en aquest àmbit, per haver pres acció, repudien 
tot el que provingui de xarxes socials i pertanyi al sector. 
 

Per altra banda, confirmem que les xarxes socials, com ens deia Christiansen a “Four Stages of Social 

Movements”, no juguen un paper clau o notable a l’hora d’empènyer els usuaris a l’acció social 

organitzada. Aquest fet l’hem pogut veure reflectit en alguns resultats: 

 
- Tot i que el tercer sector social és el 3r més seguit pels usuaris via xarxes socials (56,6% el 

segueixen)37, i el més recordat del feed experimental (82,1% el perceben i el recorden), és al que 
menys recursos es destinen (només un 13,2% del total ho ha fet o ho fa). 
 

                                                        
37 A diferencia del que ens mostrava l’estudi de xarxes socials de IAB, on el tercer sector social no entrava dins els 
principals sectors seguits; tots ells amb un seguiment d’entre el 66% i el 41%. 
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- Del total d’usuaris que han dut a terme col·laboracions amb el tercer sector social, directament 
relacionades amb el seu grau de conscienciació social,  només un 17,6% s’han sentit empesos a 
l’acció per estímuls rebuts a través de xarxes socials. 

 
Aquests resultats fan reflex d’una necessitat de canvi davant un model comunicatiu erroni quant a 
aconseguir una acció social final, o estimular i potenciar que s’aconsegueixi. Tant la publicitat com les 
xarxes socials són, com dèiem a la introducció del treball, una gran eina per transmetre valors, fer pensar 
i actuar i promoure el canvi, i aquests resultats ens mostren que no se n’està fent un bon ús: ni per part 
dels qui es publiciten, ni per part dels qui reben els impactes com a usuaris de xarxes socials. 
 
Penso que la solució residiria, com ens deien tant Huxley, com Blanco i Verdaguer, en una nova educació, 
basada en aquest cas en l’adaptació i conscienciació sobre els grans canvis que les xarxes socials han 
comportat en la manera d’informar-nos i comunicar-nos.  

 
Com en tantes qüestions de temàtica social, el problema podria residir en una educació que no ha estat 
adaptada als canvis. No ens arriba una informació clara sobre com funcionen les xarxes, ningú ens explica 
com fer un ús sa d’un element al qual dediquem tanta estona diària. 
 
Aquest replantejament en termes d’educació, solucionaria el mal ús o l’ús des de la ignorància que els 
usuaris fem de les xarxes socials, potser fins i tot acabaria amb la narcotització; però caldria, també, 
reformular el mètode amb què les marques o entitats, sobretot del tercer sector social, es comuniquen a 
través d’aquestes.  

 
En el camí fins aquestes conclusions han aparegut certes limitacions que han afectat el treball. Gran part 
d’aquestes es troba en la nova relació establerta entre publicitat i disfunció narcotitzant, que ha requerit la 
creació de variables a partir de criteris no literalment existents a la teoria original. El fet d’haver hagut de 
crear tot el disseny experimental sobre unes bases no del tot sòlides, per basar-se en teories subjectives 
més que en estudis de resultats objectius, ha comportat una gran dedicació de temps. Fer-ho, però, ha 
estat molt interessant, ha suposat un nou repte i ha resultat en positiu.  
 
Per altra banda, ha estat difícil establir límits teòrics. El fet de tractar un tema tan ampli com és el de 

l’impacte que els mitjans de comunicació, i de les xarxes socials en concret, tenen sobre la societat i l’acció 
social, feia excessivament fàcil marxar cap a temàtiques que seguien sent interessants i rellevants, però 
no estaven estretament lligades a la teoria tractada. Alhora, no s’ha trobat una quantitat notable d’articles 
que parlessin de l’estat de la qüestió de la temàtica concreta.  
 
Com a última limitació trobem la representativitat dels resultats. Tot i centrar-se en un àmbit molt concret 
- els joves d’entre 18 i 25 anys de la ciutat de Manresa -, els recursos i el temps disponibles no han permès 
arribar a un nombre suficientment elevat d’individus per obtenir resultats mínimament representatius. El 
desenvolupament dels experiments - dividit en aquest cas en 4 grups experimentals dividits per perfils 
d’usuaris -, englobant des de la seva preparació i organització fins a la seva anàlisi, comportava una 

elevada dedicació de temps. La base del treball, per tant, ja era molt costosa quant a demanda de recursos. 
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Precisament pel que ha estat exposat, penso que la principal conclusió d’aquest treball és la necessitat 
d’un estudi més ampli. Seria molt interessant desenvolupar aquesta investigació amb major abastiment i 
amb una mostra experimental més àmplia, per tal de poder obtenir resultats de valor.  

 
Independentment d’aquestes limitacions, poder desenvolupar aquest treball ha estat molt satisfactori, 
sobretot a l’hora de dissenyar, desenvolupar i analitzar els experiments; mai havia tingut l’oportunitat de 
crear un procés d’experimentació al complet i fins a tal detall. És realment enriquidor aprendre de la 
pràctica, anar fent canvis i millores a cada pas i veure, sobretot, que allò que en un inici penses que anirà 
bé, acaba transformant-se i canviant en el seu total per millorar. 
 
Puc dir que personalment el desenvolupament del treball de recerca m’ha reeducat en qüestió de la prèvia 
creació d’opinions. En iniciar el projecte tenia unes idees establertes, de les quals em costava sortir. Era 
incapaç de deixar-les de banda, de ser objectiva a l’hora de redactar; estava tant d’acord i creia tant 

fermament en allò que Lazarsfeld i Merton defensaven, fins i tot sent crítics moderats, que em costava 
plantejar les hipòtesis com a tals. Per mi, aconseguir deixar aquestes idees enrere, sortir de la meva 
bombolla i endinsar-me en la investigació ha estat el guany més gran. He pogut obrir-me a totes i cada 
una de les opinions, perfils i maneres de fer i actuar dels participants de l’experiment, el qual m’ha permès 
comprendre’ls i interioritzar els seus motius de conducta. 
 
De fet, la màxima expressió del que he après es reflecteix precisament en el no compliment total d’algunes 
de les hipòtesis. Sigui o no per qüestió de representativitat, el fet de veure parcialment refutada una idea 
que era tan clara al meu cap, que jo creia tan certa, i poder-ho acceptar sense qüestionar-ho per complet, 

ha estat, sens dubte, un gran pas.   
 
Encara queda molt per estudiar en aquest cap, i el fet que s’hagi de treballar sobre termes tan subjectius i 
dependents de terceres variables, fa que es compliqui. Però veient els resultats, segueixo pensant que la 
funció social de la publicitat a través de xarxes podria ser molt més enriquidora pels potencials canvis 
socials desitjats. Cal treballar per cercar o idear un nou model de comunicació social basat en un 
paradigma que tingui com a pilar la millora de la societat. Deixem les portes obertes a futures investigacions 
que, sens dubte, farien una gran aportació al canvi necessari. 
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Annex 1. Entrevista a Josep Maria Blanco Pont: drets i transcripció 
 
Josep Maria Blanco Pont 
Professor de la Facultat de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Especialista en xarxes 
socials. 
 

El que vull arribar a conèixer, d’alguna manera, és, dins d’aquesta disfunció narcotitzant, que 

assumeixo tenen alguns mitjans de comunicació i potser les xarxes socials, si fa que, per exemple, 

un estímul o un impacte de caire social rebi la mateixa atenció o menys atenció o menys resposta 

que… que un anunci de bambes, diguéssim. Aleshores, per arribar aquí, volia saber una mica com 

està tot aquest tema en l’actualitat. 

 

Per començar, des d’un nivell molt general. Tu, com a expert en xarxes socials, quina diries que és 

actualment la funció principal de les xarxes socials? Ara mateix, què és el que fan? 

 
No… Saps el que passa? S’ha d’entendre, crec jo eh, una miqueta el fet de que les xarxes socials mai no 
han deixat d’existir. El que passa és que hi ha unes coses, que són aplicacions, és a dir, hi ha una sèrie 
d’elements i evolucions tecnològiques que s’han produït, no? Que han possibilitat l’aparició de ginys que 
permet usar unes tecnologies que generen relacions entre persones. 

 
Per dir-ho d’alguna manera, però, són unes característiques que ens parlen dels nous temps i que fan que 
la manera d’entendre què és el que fa la gent amb les coses i amb les seves reaccions, passa per uns 
punts fonamentals en la història de l’evolució tecnològica.  
 
Primer, i de vegades no ens en recordem. Primer, la satel·lització del món, que permet que el món sigui 
global i es puguin produir comunicacions arreu del món i entre diferents persones. Sobretot entre els pols 
dels poder. Però, aquesta satel·lització el que permet és que el globus sigui una única cosa interconnectada 
que, suposadament, no hi hagi cap cosa que pugui passar, relacionada amb comunicació, que pugui 

quedar exempta de cert control. Com després ha passat, en al següent revolució, que és l’aparició de la 
digitalització i l’aparició de les xarxes terrestres (wifi, etc.). 
 
Res d’això no existiria si ara no tinguéssim aquesta possibilitat d’estar interconnectats mitjançant aquesta 
connexió global que s’ha produït molt abans que la digital que coneixem ara, també. 
 
Què ha passat amb això? Quin ha sigut el gran canvi? Que la digitalització ha permès que cada persona 
sigui un productor de continguts, cosa que abans no passava. Abans estava tot molt controlat pels qui 
tenien el control de les eines de digitalització. En el moment en que es digitalitzen i hi ha ginys que permeten 

enviar coses a les xarxes o bé a l’espai, allà on sigui, canvia totalment la manera d’entendre com la gent 
s’interconnecta amb els altres. I això què vol dir? Des del punt de la sociologia, que crec que també 
t’interessaria, entendre que, clar, s’estableixen relacions entre usuaris de parts molt diverses del món. 
Aleshores, això canvia la percepció que és té de l’entorn, lògicament. 
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Hi ha una altra cosa que crec que també és important tenir en compte, i és que quan estem parlant de 
xarxes socials, fonamentalment al que ens estem referint és a aplicatius i aplicacions. Hi ha hagut aquesta 
assumpció directe del terme ‘xarxes socials’, de les que tenim les persones a les xarxes socials que 

s’utilitzen mitjançant ginys. Ara tothom, quan parla de xarxes socials parla d’aplicacions que tenen una 
manera concreta i determinada de permetre la comunicació entre les persones. I d’això a vegades ens en 
oblidem: entre les persones, i no només entre les persones, entre els usuaris; tu i jo podem arribar a ser 50 
usuaris diferents, i això també canvia les lògiques de creure de quantes persones estem parlant de veritat. 
Parlem d’usuaris, però aquests usuaris són diferents tipus de perfils, no són els individus. 
 
Aleshores, tot això, tota aquesta lògica, fa que es produeixi una situació, de quines característiques? Doncs 
de que els qui estudien la comunicació, tinguin interès per saber què passa amb totes aquestes relacions 
entre perfils, usuaris i al generació de dades. Que intentin explicar què és el que passa, per exemple, entre 
persones, entre mercats, entre ginys… perquè els ordinadors arriba un moment en que ells sols… etcètera, 

etcètera. 
 
O sigui, que efectivament sí, si parlem d’aquestes xarxes socials, que són aquests aplicatius, efectivament 
han sigut una revolució molt important en la manera de relacionar-se. Els usuaris, les persones, i generar 
dades que poden ser usades per a interpretar, com a indicis per interpretar coses, tot i que a vegades molt 
allunyades de la realitat. 
 

Val, o sigui, al final seria, si tu haguessis d’establir una funció per les xarxes… tu diries, no informar, 

tot i que pot ser si, però com a principal, establir aquestes connexions entre persones, entre 

usuaris… 
 
La gent fa coses, no? És a dir, amb les eines la gent fem coses. I aquestes aplicacions i les que surten, i 

les que surten i no tenen èxit, la gent les utilitza de la manera… al principi, de la manera en que els és 
suggerida, però després canvien la manera, les transformen, i poden influir generant canvis… en com 
aquestes aplicacions poden resoldre les necessitats de les persones. 
 
Les aplicacions que no siguin capaces de fer aquest moviment de cintura, quedaran desfasades, perquè 
n’hi haurà unes altres que, si són hàbils, assimilaran el que tenien les aplicacions que funcionaven i el que 
els dona el que la gent busca en aquestes altres necessitats de comunicació. 
 
Això, veient-ho a la lògica dels mercats, de qui compra, quins aplicatius, quines xarxes socials… i per què 

les compren, no? Les compren perquè, el que tenen no els permet fer una cosa que la gent fa i que la gent 
vol fer amb les aplicacions. Per això, compren Instagram, Snapchat, YouTube… per intentar proporcionar 
tot el que la gent vol fer amb les eines que té.  
 

La gent, no és que ho demani de zero, sinó… per exemple, Facebook neix i té unes funcions, i ara té 

moltíssimes més funcions (...). Tot això, Facebook ho ha donat i la gent ja ho ha necessitat o ho ha 

volgut, i altres aplicacions s’hi han adaptat?  
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Hi ha de tot: hi ha “parasitatge” i hi ha adaptació. Finalment és una lògica de mercat la d’aquests aplicatius 
que acaben tenint èxit utilitzen. Per això fan aquestes compres de “vale”, aquesta no la tinc però la compro 
perquè així ja la tindré. I aleshores generen problemes com el que va passar amb els continguts de 

l’Instagram, quan Facebook el compra i la gent es fa moltes preguntes pels seus drets. 
 
Jo crec que passa com tot, és com l’evolució que es produeix en diferents situació. Hi ha situacions 
d’evolució en espècies, que aconsegueixen, també, la supervivència, perquè parasiten d’altres… i alguns 
que fracassen, perquè no superen la pressió. 
 
Aleshores, jo penso que és normal que es produeixin situacions de totes les característiques: una perquè 
diu “hem de fer un joc com Angry Birds”, i resulta que és un èxit; i altres que potser pensen que fent un 

aplicatiu determinat i posant-hi molt esforç… tindran èxit, i no n’acaben tenint. És a dir, la sort, la manera 
com es busca el camí, també intervé. I després el suport que puguin tenir de qui controla l’aparició, les 
xarxes, els continguts i les eines que serveixen per generar continguts. 
 
Però bé, es produeixen molt diferents tipus d’adaptació, operació, parasitatge… de tot, una miqueta. Com 
a la jungla, no? 
 

Com a tot arreu. 

I, has comentat que ara estem tots connectats, no? El món és tot el mateix i estem tots assabentats 

de tot. A vegades, però, dona la sensació -per l’ús de cookies, per l’ús de tots aquests algoritmes, i 

per el targgeting, etcètera- que només ens arriben notícies o anuncis que poden interessar-nos, no? 

És a dir, al final, la cambra d’eco, no ens permet moure’ns de la nostra zona de confort, d’allò que 

ens agrada, dels nostres principis, la meva ideologia, etc. per tant; només m’arribaran coses amb 

les que jo estic d’acord i no em faran enfadar, no? Aleshores, aquest fet de que puguem estar 

connectats amb tot el món, creus que és positiu o al final acaba provocant que ens tanquem encara 

més? 

 
No, home. Jo crec que donar eines a la gent és apoderar-la, i això només pot ser positiu. 
 
Quan les eines queden en les mans d’uns pocs que les controlen, exerceixen el poder mitjançant la 
influència, mitjançant, per exemple, aquest tipus de tecnologies. Clar, com tot passa, les tecnologies no 
són bones ni dolentes, ni les aplicacions són bones ni dolentes: depèn de com es facin servir. El que si que 
cal anar molt en compte, i és una cosa que s’està parlant des de fa molt de temps, és aquesta alfabetització, 
que cada vegada és més sofisticada, de les noves tecnologies i els nous ginys, i que pot haver generat 
algun tipus d’escletxa generacional.  

 
Aleshores, efectivament, cal que… el que jo crec que és important és que la gent ha de saber què està 
passant quan està utilitzant aquest giny. I què descobrim? Que, efectivament, es cometen molt abusos 
també. Es cometen abusos perquè hi ha gent que utilitza de manera fraudulenta un aplicatiu, una 
tecnologia… alguna cosa, per intentar abusar de drets fonamentals, o de béns d’altres persones o usuaris.  
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Quan hi ha algun problema és quan tenim constància de que “compte, que aquí hi ha algú que està 
cometent un problema”. 
 

Ara, per dir-ho d’alguna manera, el fet que nosaltres tinguem una eina que, a més a més, serveixi  per fer 
trucades, en realitat és un giny que el que fa és convertir el nostre comportament en dades; tant el que fem 
amb aquest giny com el que fem a les xarxes: anem deixant rastres. 
 
Amb els rastres, el que cal es fer-nos adonar que els rastres són elements que parlen de comportaments 
de possibles usuaris, però de possibles consumidors. Nosaltres, el que estem generant cada vegada que 
engeguem el mòbil, són dades: dades que analitzen els nostres moviments, sobre el que gastem, quan 
paguem… sobre quines paraules utilitzem en quines aplicacions gratuïtes, etcètera.  
 
Tot això, en realitat, té la paradoxa aquella de “per una banda, jo puc tenir la sensació de que tinc llibertat 

absoluta perquè puc comunicar-me allà on estigui amb qui vulgui, però per altra banda aquesta llibertat és 
fictícia: només tens llibertat quan apagues el giny”. Si no, si entrés a algun lloc i utilitzes el teu giny per 
comunicar-te, has d’entendre que entres a les regles de la jungla, i la regla principal de la jungla és: “tu, ets 
un ens que genera dades que a mi em van bé i que puc utilitzar per vendre’t productes, manipular-te, saber 
el que fas, deixar-te galetetes, etc.”. Si tu vas deixant el teu rastre, en el moment en que passis per davant 
d’un restaurant, si utilitzes el FourSquare et sortirà un avís de que has d’anar aquí perquè hi ha una oferta 

súper interessant, amb un menú per a dues persones… tot aquest tipus de coses. 
 
Es produeix aquesta paradoxa, no? Realment, les persones que són realment lliures, són les que tenen el 
talant i la capacitat com per saber què fer, com utilitzar cada cosa i quan no utilitzar-les, per ser ell/a; una 
persona normal, sense cap tipus de control… “sense cap tipus de control”. Però clar, en el moment en que 
tu encens el mòbil ja estàs generant dades. 
 
El que et volia explicar: quan aquí apareix Amena, que és una operadora de telefonia que després va ser 
Ono. Quan aquí apareix Amena, van fer un anunci molt curiós que consistia en portar una bandera i plantar-
la a l’interior del metro, com dient... i cantant la cançó de “Libre”. És a dir, ets lliure perquè hem aconseguit 

cobertura dins del metro, ets lliure perquè et pots comunicar… venien la llibertat, no? I per contra dius, 
hòstia, fins i tot el trajecte del viatge que tens d’anar del lloc de treball a cas, o el que sigui, és un espai 
que també han envaït per saber més coses de tu. Però clar, en canvi t’ho venen com una llibertat, no?  
 

Bé, la publicitat ja és això, no? 

És a dir, sé que és dur eh, perquè estic mirant de fer un treball que critiqui una mica tot això, i sé 

que és difícil, però… 
No, però està molt bé. Aquest aspecte crític em sembla fonamental, perquè el que crec jo és el que et 
comentava ara, no? Que el que cal és que la gent se’n adoni de que això, efectivament, això és així. Quan 

tu tens aquesta consciència aniràs més en compte, segurament;  o sabràs què és el que estàs fent 
realment. Però moltes vegades aquest esforç no el fem; les noves generacions ja han nascut amb això i, 
per tant, aquest debat ens l’hem de començar a plantejar des de que els deixen començar a tenir un mòbil 
als 13 fins als 18… o ja, fins i tot, amb el sharenting, per exemple, on els pares acaben construint perfils 
d’usuari de nens que no tenen ni personalitat, entre cometes.  
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Aquesta gent, ja viuen amb això, i han de fer un doble esforç per desenganxar-se d’aquesta lògica, perquè 
és amb la que han viscut.  

 

Clar, nosaltres ja ens hem fet grans amb això. 
 
Clar, i a més amb el neocapitalisme aquest tant bèstia que el que fa és dir que ara tens la possibilitat de 

comprar el que vulguis, en el moment en que ho necessitis… i que el que fan és generar-te la necessitat 
de tenir-ho… crear-te la necessitat de comprar un llibre per Sant Jordi que no estàs buscant, però 
necessites comprar. 
 
Ens trobem amb aquesta circumstància. I el que cal és una educació en aquest sentit.  
 

Una de les coses que, a vegades, em venia al cap al llarg de la investigació és que, potser, la nostra 

generació, no? Nosaltres que ja em crescut entre xarxes socials i estant connectats, no sent 

conscients del tot del que fem i del rastre que deixem, és que no tenim esperit crític… m’entens? És 

a dir, veiem moltes coses, rebem molts estímuls, tot ens pot semblar molt bé o molt malament, i ho 

podem criticar molt, però no tenim l’esperit crític que potser una altra generació pot tenir. A vegades, 

em dona la sensació que està creixent una generació, dels 25 en avall, que si hem crescut lligats a 

les xarxes socials no ens hem format aquest esperit crític perquè no ens l’hem hagut de formar. 

Perquè potser, el que dèiem abans de la bombolla, ja ens han donat el que ens semblaria bé, ens 

han rodejat de gent que pensa també igual que nosaltres. 
 
Però això ha passat sempre. Sempre. 

 
Com a investigadors hem d’anar amb cura. Hem de desenganxar-nos de la pretesa percepció que tenim 
de les coses per investigar de veritat què és el que passa. I no creure que, potser, un fet que passa ara, 
pel fet de que hi ha hagut una mutació o una aparició d’una nova tecnologia… no era una cosa que passava, 
de manera similar, en un altre moment històric, on hi havia un altre context o un altre dibuix tecnològic.  
 
Hem de fer aquest esforç de fer neteja. S’ha de fer perquè, si no, aquest apriorisme o aquesta percepció 
que tu tens pot generar una transformació de l’anàlisi de l’objecte d’estudi.  
 
Dit això. El que crec és que és parla, per exemple, de característiques que poden tenir certs tipus de 

generacions, no? La generació X, la generació Y, els millenials… quan s’intenta generalitzar 
característiques d’una sèrie de persones que han nascut o han viscut en una determinada època, de 
vegades es cometen generalitzacions delicades. Perquè les generalitzacions, en general, si no hi ha un 
estudi profund que et faci entendre quin és l’indici de la cosa, s’ha d’anar amb molta cura. 
 
Dic això perquè quan van aparèixer els mitjans de masses també hi havia aquest debat. El debat ha existint 

sempre, i ja veurem quina serà la següent onada. Ara estem a la tercera, cap a la quarta onada, a veure si, 
si hi ha una cinquena, com serà. 
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Quin és el nou canvi? Quina serà la nova revolució?  
 
És important saber que l’aparició de la globalització digital ha estat una revolució, i la missatgeria també. 

Això ha sigut una revolució. Per què? Perquè en espai de molt poc temps  ha canviat el món, sobretot 
l’occidental. 
 
Faig un parèntesi: ens continuem oblidant dels desafavorits, ens continuem oblidant del tercer món, ens 
continuem oblidant d’aquells que no… eh? I aquest és un problema al que sempre haurem de parar atenció.  
 
Aleshores, què passa? Que aquest problema, aquest debat sempre s’ha produït. Quan apareixien els 
mitjans de comunicació de masses, també, no? Que si apocalíptics i integrats, que si ara, ena questa 
situació, que hi ha un allau tant gran d’informació, que si manipulació… -la manipulació sempre ha existit 
i se li ha dit de diferents maneres-, la mentida, la propaganda nazi en els seus anys, les fake news… 

aleshores, tot això el que s’ha de fer és una relativització: no perquè el problema existeixi, però si per 
entendre quina és la dimensió que té ara, i la dimensió que té ara per què està caracteritzada… doncs està 
caracteritzada perquè rebem, en aquets moment, una quantitat d’estímuls molt superior a la que, 
probablement, la nostra capacitat de percepció està preparada. 
 
El problema és: tu pots rebre molts estímuls, però has de saber com gestionar-los. Si no els saps gestionar, 

el que estàs és acabant estabornit, narcotitzat. Finalment, però, jo vull consumir, he de consumir… s’estan 
matant a no se on, o l’1 d’octubre… i si que és preocupant, però… 
 

Però és curiós, no? Si ja hem crescut amb això, o ja portem tants anys amb això, com és que no 

hem estat educats d’alguna manera, ni que sigui automàtica, per adaptar-nos a tanta informació? 
 
Perquè, saps que passa? Que ha sigut una revolució molt dràstica, que s’ha produït en molt poc temps i 
de manera… 

 

Descontrolada? 
 
És com… com el meteorit que cau a la Terra, en l’època dels dinosaures. A partir d’allà tot canvia. Qui 

s’adapta sobreviu, qui no desapareix. 
 
Pensa que encara ara hi ha gent que ha vist l’aparició d’alguns mitjans que vosaltres ni sospitàveu que no 
existissin: la ràdio, la tele en blanc i negre, la tele en color… i han hagut d’aprendre, els nostres avis i 
besavis, a funcionar amb totes aquestes tecnologies. Vosaltres ja no; és a dir, ells han hagut d’aprendre a 
utilitzar el telèfon mòbil, és a dir, els que fan l’esforç, les tablets, etc. I aquest esforç s’ha de revaloritzar. 
Vosaltres no, vosaltres ja heu nascut amb aquestes coses, no heu hagut de fer aquest esforç… bé, l’esforç 

d’aprendre a fer servir els ginys, ells no, ells tot el procés, i això és molt bèstia. 
 
Hi ha hagut un moment en el que apareix el meteorit, i molta gent es queda fora. Hi ha altres que no, hi ha 
generacions que fan l’esforç per continuar. Si hi ha alguns que es queden fora, o hi ha alguns que tenen 
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un acompanyament, perfecte: hi ha una adaptació de l’entorn i a l’entorn. Si aquest acompanyament no 
existeix, aleshores hi ha un tall molt bèstia. 
 

Són aquestes generacions, que precisament han viscut el canvi, les que podrien fer aquest paper de fer 
veure de quines característiques de revolució estem parlant. De quines precaucions cal tenir, ara, amb 
aquest ginys, que en el moment en que ells van veure l’aparició dels altres també van haver d’aprendre.  
 
Ara va tot tant ràpid, tant ràpid, ara estem a la societat de l’alta velocitat. Va tot tant ràpid que de vegades 
és un tsunami, no? Amb prou feines, les escoles, han parlat o debatut una sèrie de qüestions quan, potser, 
apareix una nova aplicació o una nou problema que trastoca les relacions entre les persones dels nuclis, 
familiars o dels que sigui; i l’escola també ho ha d’assumir. Tot passa tant ràpid, que el problema que hi 
ha és que a vegades no és té temps de pair el canvi per explicar-lo, per transmetre’l, que ja torna ha ser 
superat per una altra nova cosa. 

 
I ara torno a fer un parèntesi: coses que semblen extraordinàries. Això de les fake news, que passi ara, és 
com dir “no m’ho puc creure”. Aquesta manipulació que hi està havent ara, que està passant a Espanya 
amb els mitjans de comunicació, la gent que estudia comunicació a les facultats, tal… no ens ho podem 
creure. Dius: “com pot ser que estiguem tornant a una edat mitjana?”, perquè té un problema molt greu 
perquè està afectant als drets de les persones una altra vegada. Ells estan sent fidels al seu amo: al capital, 

al poder. Aleshores, clar, la gent que rep tots aquests estímuls per totes bandes no està preparada per 
entendre que hi ha manipulació, doncs allò que està passant ara és el que estava passant fa 40 anys i fa... 
 

I a sobre amb el plus de que ara es propaga tot mil vegades més ràpid. 

 
Sí.  
 

I arriba a tothom, a tot el món que deies tu. 

 
Sí, sí sí. Per això cal fer investigacions serioses, estudis. Separar l’individu de l’usuari. Però clar, ara és 
molt sucós el big data, tenir moltes dades és molt sucós perquè podem dir que passen coses.  
 
Separar l’usuari de l’individu i entendre què és el que realment fan les persones amb les seves coses i la 
seva vida, i com els afecta el… i crec que això és el difícil, el complicat que s’ha de fer.  
 

Cal aprendre a respirar. Vosaltres teniu al fortuna, i això és una cosa que hem d’anar-hi en compte els que 
hi treballem en comunicació, a aquest temes hi som sensibles, els treballem i els estudiem; però la gent, 
segons com, que té unes dinàmiques de treball molt diferents i que potser utilitza un mòbil doncs per 
passar-ho bé, o per arribar a casa cansat de treballar i posa en TN i el veu… clar, és a dir, és diferent: se’n 
adonen, hi ha cultura, hi ha gent, hi ha massa crítica. El que passa és que potser hi ha gent que no s’ho 
debat d’una manera tant sensible com nosaltres, no? I això és una cosa que efectivament passa, per això 
hi ha reaccions de certes persones que no s’entenen, perquè llegeixen els missatges que TVE els envia, i 
no llegeixen res més; aleshores clar, si tu només veu allò… 
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Per tu és la veritat. 

 
Per això se li ha de dir a la gent que, siusplau, contrastin. La gent tindrà llibertat quan sigui capaç d’adonar-
se de que ella pot, i ha, de valorar les coses a partir de tenir diferents visions sobre la cosa. Però si no fan 
aquest esforç, aquí tenim un problema.  
 

I tot això, pel que em dius, abans també passava? És a dir, quan hi havia ràdio, televisió, diari… o 

quan només hi havia diari, seguia passant? Les fake news seguien existint? 

 
Si, sempre han existit fake news, sempre, sempre. Un fake news diria que va ser, per exemple, quan Herz, 
per la Guerra de Cuba, va dir que un vaixell dels Estats Units que estava atracat a Cuba, havia estat 
enfonsat pels espanyols… i tot això, tota la manipulació que va fer Herz, va generar la guerra contra els 
Estats Units. Això estem parlant de finals dels segle XIX, fa no res… bé, fa no res… Això és fake news, és 

sensacionalisme, i és curiós perquè, a més, perquè li donen el premi de prestigi al millor reportatge, al 
millor treball periodístic a una persona que era sensacionalista, que era Pulitzer, quines coses, no? Però 
això ja passava; el que passa és que ara, el poder que possibilita el dispositiu, tenir un ordinador i una 
xarxa i molta gent treballant, és tant bèstia, que clar, és exponencial duplicat per 50, les fake news que et 

poden arribar. 
 
A més a més, ja s’està volent fer mal utilitzant aquestes possibilitats, aquestes característiques de les 
tecnologies i de la xarxa.  
 

Centrant-nos en l’àmbit social i tornant al que comentaves abans de que aquesta societat deixem 

enrere tot el que és el primer món; això, que em deies que sempre ha existit, creus que ha anat a 

millor, creus que ha anat a pitjor? Perquè ara m’imagino que tenim molta més informació que, jo que 

se, que els nostres avis, del que passa, de les guerres, de… però d’alguna manera, seguim sense fer 

res, no? 

 
Sí, val, sí, sí. A veure, és aquest efecte efectivament narcotitzant que deies tu. Aquest debat també ha 
existit sempre. (...) 
Aleshores, què passa, que amb els mitjans de comunicació, no només amb al televisió, també va haver-hi 
un moment en que veure violència, veure la guerra en directe i veure les desgràcies que estan passant, 
t’insensibilitza fins que no ho tens a tocar. No fem res. Doncs probablement, doncs potser sí. 
 
Però clar torno a dir, hi ha gent que no s’insensibilitza, hi ha gent que és capaç de sortir-se’n, no?  
 

Però, quan parlem de “tothom”, la gent que acaba actuant per canviar coses que no li agraden, tant 

fora com dins dels seu país, no és una majoria. 

 
Però les revolucions sempre han començat perquè una minoria les ha començat i, aleshores, la bola va 
creixent. 
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Per exemple, sense la digitalització i la globalització, la primavera àrab no se si hagués existit; molta gent 
es va aixecar i va generar un enrenou. Amb el 15M la gent també es va rebotar. Ara no sé què passa, ha 
baixat el soufflé, sembla que continua havent-hi problemes però no… Bueno, el ser humà és un ser egoista, 

i quan li toca una cosa de prop és quan s’activa. Fins que no et toca una cosa ben a prop, i quan dic ben 
a prop dic: a tu, encara que estiguin desnonant el teu veí… de vegades, som així d’insensibles, costa eh, 
costa…  
 
Perquè estàs estabornit, com dius tu, o per por. Hi ha un autor, que va fer un llibre que es diu “El miedo es 
el mensaje”, i a mi em sembla bastant encertat. Que és una miqueta el que està passant aquí a Catalunya, 

no, ara? També genera por, genera una sensació de “cuidado, que si dius alguna cosa o cantes alguna 
cançó de rap en que et fiques amb algú, aniràs a la presó”. Hòstia, clar, aleshores, la por és una atenuador 
molt bèstia de la reacció.  
 
Aleshores, o hi ha una reacció que afecta a molta gent que se sent unida i agafa i és quan tenen lloc les 

revolucions, o això passa, o si no la condició de l’ésser humà és d’intentar sobreviure, intentant no caure 
en el combat, si és que no té més remei, a no ser que tu vulguis imposar-te sobre un altre. Això, segurament, 
hi hauria antropòlegs que t’ho explicarien millor, molt millor que jo.  
 
Això ho investigaria: si la por pot intervenir. Quan un té por es bloqueja, li costa prendre decisions i 
reaccionar, per això dic que al por s’està utilitzant ara, no? Una cosa que fan els mitjans, o els que controlen 
els mitjans, és transmetre la por.  
 
Després al insensibilització, doncs bé, perquè sí, pel que dèiem: la nostra esfera de confort, fins que no és 

veu molt afectada, no és fins quan veiem el problema.  
 
Però si que hi ha altruisme, hi ha gent solidària, hi ha gent que… i això existeix. L’important d’això és que 
aquesta bombolla creixi, i creixi d’una manera que es converteixi en una cosa que mogui a molta gent a 
fer un canvi. Aleshores, és molt complicat. Perquè me’n recordo que quan va haver-hi la guerra dels 
Balcans estava aquí a tocar, i semblava que aquí no passava res. Podria haver passat aquí també, o a 
algun altre lloc.  
 
O, per exemple, les desgràcia que tenen les persones immigrants, no? Hi ha onades i onades de gent 
morint, travessant el Mediterrani, i sembla que no. Que és un problema pels Governs, que ens ho venen 

com a problema… i es donen les situacions de la gent a la platja amb el cadàver del nen allà. 
 

Suposo que, de la mateixa manera en que veure imatges de guerra per la tele acabava 

insensibilitzant, com que ara constantment tenim imatges de coses horribles, també ens 

insensibilitzem.  

 
Sí, i a veure, després una cosa que hauràs d’estudiar, jo crec que algú t’haurà parlat de Neumann i l’Espiral 
del Silenci, no? Doncs això jo crec que també és una font que hauries de fer servir. Nosaltres mateixos 
som capaços d’entrar en un bucle. 
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Jo crec que el que seria interessant d’un estudi com el teu seria dir: quines maneres de participar o 
reaccionar té la gent davant les coses? Ho dic perquè, a vegades, i jo ho he fet eh, necessites descansar, 
necessites dir “prou, no puc continuar amb aquesta dinàmica”, perquè és desgastant anímicament i 

energèticament.  
 

Avui en dia, amb el tema aquest que ja hem dit i repetit, de que sabem tot el que passa a tot arreu. 

A vegades dona la sensació de que tenim tantes coses per les que preocupar-nos, tantes coses a 

canviar, tants problemes a solucionar…  

 
Que llavors no viuries tu, no? 
 
Clar, no se quina resposta busques tu, perquè això s’està tornant molt filosòfic, però aquí tenim la fortuna 
que hi ha certs problemes que no tenim, però conèixe’ls hauria d’ajudar als que els tenen, i intentar fer-ho 
compatible amb la nostra vida. No girant l’esquena als que no han tingut la fortuna de viure on nosaltres 
vivim, perquè les coses canvien d’un dia per l’altre. jo crec que podem ser crítics, però per altra banda jo 

vull ser optimista, perquè jo veig que la gent s’organitza i es queixa, i es revela. I és dur, i és complicat, i 
els altres manipularan i utilitzaran els mitjans per manipular i per dir que no, que eren 4 enlloc de 400.000. 
Però al gent té, en els llocs en els que pot, perquè hi ha altres llocs en que això no els deixarien ni fer-ho. 
Llocs en els que el poble està començant a bellugar-se, fa coses, es queixa, es mobilitza i arriba fins a on 
pot.  
 
Catalunya, per parlar del cas que coneixem de més a prop doncs és, jo crec, i no dic que les altres no ho 
facin no, però s’ha mostrat com una societat molt sensibilitzada en totes aquestes qüestions. (...) 
 
Hi ha moltes accions solidàries, reivindicacions, manifestacions… per coses que passen lluny. Hi ha molt 

interès per aprendre, la gent que arriba, els immigrants. Hi ha aquesta sensibilització. Hem de confiar que 
això vagi. 
 
I a tot arreu hi haurà gent, segurament, en que aquesta onada de sensibilitat es vagi estenent el màxim 
possible. Fins que es produeix un moment de trencament molt bèstia, no podem passar, no ens deixes, i 
aleshores es produeix la revolució, la gent diu el “vamos, vamos, és igual, ja no hi ha...”. 

 
(...) 
 

Lligat amb tot això, crec que tens tota la raó, perquè mires dades i veus que Àfrica està anant a 

millor, no? Ha estat sempre explotada, però Àfrica és molt rica, i si no ho és, és perquè occident la 

fa ser pobra. Mires números, de fa 50 anys fins ara, i està anant cap amunt: nivell d’escolarització, 

nivell de alfabetització… Tema dels refugiats, hi ha molta gent que s’està mobilitzant, hi ha molta 

gent que hi està involucrada, i potser fa cent anys molta gent ni se’n hauria “enterat”, o ni la meitat 

de gent s’hauria mobilitzat, no? 

 
Però, te’n adones de que tot això és gràcies a que la gent es comunica? 
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Sí, sí, sí, clar. Per això, penso, les xarxes socials han permès que això passi, han dut a que tota 

aquesta gent es mobilitzi per coses que queden tant lluny. És a dir, tot i que no em toca a mi 

directament, jo em mobilitzo; però, a l’hora, penso, aquesta preocupació, per exemple, amb el tema 

1 d’octubre, tota aquesta preocupació per tema presos polítics etcètera… la gent, un cop era 

convocada a la vaga, era convocada a la manifestació, acceptava a través de Facebook i hi anava… 

quan tornen a casa de la manifestació, la gent hi pensa? La gent hi dona voltes?  
 

És a dir, la gent quan arriba a casa, segueix amb al seva preocupació o es queda a la superfície? 

 
Això s’hauria d’investigar. Per això et deia, el que fan els usuaris són indicis, però no són el que fa la gent 
de veritat.  
 

Una bicicleta, no és ni bona ni dolenta. Però al bicicleta es va fer servir per anar al front durant la Primera 
Guerra Mundial. Aleshores, és una arma? 
 
(...) 
 
És com tot, depèn de per què s’usa i com s’usa. I una altra cosa és el que fem amb les nostres diferents 
personalitats a les diferents xarxes, i una altra cosa és el que de veritat sentim.  
 
Les xarxes permeten moltes bestieses, permeten que al gent menteixi o insulti sense pudor; però qui ho 
fa? Ho fa tothom això? No. Per tant, no podem arribar a la conclusió de que, com que X persones o perfils 

d’usuaris a Twitter fan això, la gent fa això. Són comportaments d’usuaris a les xarxes i tal i qual. Que són 
interessants per ser tinguts en compte per estudiar? Sí. Sí perquè, probablement, darrere d’un ús hi ha una 
tendència a pensar, o a ser, o a bellugar-se d’una determinada manera. 
 
Què està? Què pot passar? Mira, el que passa també a tots els diferents àmbits: que la gent que entén la 
lògic i està més preparada per saber què passa, és més cauta, es protegeix més. I aquests moviments 
potser no es veuen, no afloren, perquè clar, què et diré jo? No et donaré pistes, no? Per exemple, els que 
fan… els ninotaires dels diaris, tenen repercussions. Ahir ho llegia, que un ninotaire deia “sí, efectivament, 
és una llàstima però anem més en compte a l’hora de dir el que diem”, la gent una miqueta d’autocensura, 

va més en compte perquè entén les lògiques d’aquest món, que utilitza alguna cosa per anar en contra 
teu. Això és autocensura? Sí. És poc intel·ligent? No ho se. No ho se perquè, si jo el que vull és no deixar 
pistes, el que no faré és deixar rastre i continuaré fent. 
 
La gent també, això durant els temps de Franco també passava: com s’organitzava la resistència? 
S’organitzava de manera clandestina. I quins mitjans de comunicació utilitzaven? Doncs no utilitzaven un 
telèfon, no? Ja miraven… Doncs ara el mateix, però en el moment digital. Sí, crec que hi ha cultura, que la 
gent és capaç d’entendre quins són els comportaments que ha de tenir per aconseguir, o no donar, 
suficient tipus d’informació… i hi ha diferents tipus d’alfabetització.   

 
I això venia de no confondre l’anàlisi del que diuen els continguts que hi ha a les xarxes amb el que a 
vegades la gent fa. Perquè jo estic segur de que moltes vegades hi ha gent que no té perfil de Facebook, 
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de Twitter, i molts estan fent coses però no deixen pistes… potser perquè no les volen, o no poden, però 
no deixen pistes. I en canvi, vols dir que no està passant això? Sí, però no deixa pistes.  
 

Ara, quan fas investigació de xarxes socials, has d’anar amb molta precaució, perquè és com un univers 
paral·lel, com un second life. Aleshores, això és el reflex d’això, has de tenir moltes precaucions i afinar 
molt per arribar a algún indici de que efectivament allò representa un tipus de… però clar, això costa de 
fer. 
 

Clar, jo m’hauré de quedar a un nivell molt més extern, perquè no tinc ni els recursos ni els mitjans 

necessaris; ni m’hi apropo vaja, però… 

 
Però està molt bé el debat que fas. 
Què més? 
 

(...) 

 

Al final, aquesta disfunció narcotitzant, creus que seria aplicable a les xarxes socials? És a dir, de 

fet és una mica el que parlàvem ara també. Al final, les xarxes socials, amb tota aquesta informació, 

fan que la nostra preocupació sigui superficial? 

 
Jo no et puc respondre aquesta pregunta. T’ho dic amb cariño i t’ho dic sincerament; no és pot respondre 
aquesta pregunta. Jo crec que, potser, la teva investigació pot intentar fer un acostament amb algun grup 

d’usuaris concret… perquè extrapolar et demanaria un esforç, efectivament, molt gran. Amb moltes 
precaucions, metodològiques, per saber si la gent entén el que se li pregunta i quines respostes dóna. 
 
Hauríem de fer un estudi, em sembla, aplicat a un àmbit concret. I com el teu en el teu àmbit, també n’hi 
hauria d’haver molts altres en altres àmbits. Perquè, per exemple, a l’escola, es podria fer una investigació 
sobre el que pensen els mestres, els professors… poden entendre què pensen un grup de persones. 
Després, per exemple, els pares, les famílies, o un tipus determinat de famílies, o un cos de seguretat, o 
per exemple, saps? Aleshores, aquesta exploració, aquest recurs a diferents àmbits on les persones tenen 
perfils més o menys similars, et podria donar alguna indici de què està passant amb l’ús que fan aquelles 

persones d’allò, però que potser no té res a veure amb el que fan els adolescents, d’un altres espai, d’un 
altre àmbit… que ja és una altra investigació, algú faria una investigació - acció fins i tot, és a dir, 
pregunta’ls-hi sobre això els pot fer adonar-se de què està passant amb les coses que ells fan. Aleshores, 
el que jo crec que podria ser interessant seria esbrinar els graus de narcotització , perquè jo no vull creure 
que la gent és tant, en general, tant estúpida com per deixar-se portar, i ser tant efectista, perquè us conec 
a vosaltres i us conec. 
 

Clar, però al final a Espanya segueix guanyant el PP. A mi tampoc m’agrada pensar així, i en l’ambient 

en el que em moc, sempre és com molt esperançador, no? Canviaran coses perquè ens movem. 

Però al final… 
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Sí, sí sí… però tu pensa que aquesta gent que voten al PP aquí no el voten i aquí no guanyen. Per què? 
Perquè aquí tenen moltes versions diferents de les coses, del que passa; però a altres llocs no fan l’esforç 
de contrastar. i l’esforç que alguns sí que fan i que a vegades dius “ostres, mira, les xirigotes, no?”, algunes 

xirigotes que surten i dius, “ep!”.  
 
En altres àmbits no el fan aquest esforç. Jo l’altre dia en parlava amb un company, què li passa a la joventut 
espanyola? Perquè no és normal, estan com… Què passa? Que no se’n adonen dels problemes que hi ha, 
dels problemes que tenen de veritat? O, hauran d’esperar a que sigui tant angoixant que aleshores hagi de 
venir el crac de al revolució? 
 

Suposo que serà així… 

 
Però clar, si arriba aquest moment, serà perquè han deixat que passi, no? Aleshores, no entenc, va haver-
hi el 15-M, no? S’han convertit, han entrat dins el sistema i… ja està. I bé, i continuen passant la piconadora 
per sobre, perquè controlen els mitjans, controlen el no se què… 
 

Però com al crisi, no? Vam tenir la gran crisi espanyola i tots estàvem esperant que passes, no per 

aprendre’n, i canviar el nostre comportament, si no per poder tornar-nos a comportar com ens 

comportàvem abans de la crisi. 

 
És una lectura interessant, sí, ja. 
 
De fet, hi ha una crisi anterior a la econòmica, que és la de valors. Quan hi ha una crisi de valors i val tot, 
aleshores qualsevol fi justifica els mitjans, i aquest és el problema crec jo; no ens n’hem adonat, però per 
alguna trista circumstància, la gent se’n vol endur més coses de les que és possible arribar a tenir. I clar, 
entres en aquesta dinàmica de tenir, de voler... de poder. I això ho intoxica tot. El problema és que no ens 
en adonem i hi ha un llenguatge universal que parlem tots i que és el diner, i que l’única cosa que entén és 
multiplicar-se, sigui com sigui, el diner no té sentiments. 

(...) 

 
I si tu vols ajudar i entrés a formar part d’aquest joc, els teus escrúpols s’haurà de veure on queden, perquè 
potser has de prendre una decisió que farà que a no se quina part del continent asiàtic hi hagi gent 

treballant en condicions d’extrema precarietat i de perill. Bé, és tot un… 
 
(...) 
 

El que veig és que al final, és a dir, jo el que volia fer és, que en una de les parts d’aquest treball volia 

fer una mena d’experiment; agafar un grup de persones i mostrar-los un feed de notícies, i que hi 

hagués impactes de tot tipus: des d’un anunci de bambes fins una notícia inventada, passant per 

una dada super important de l’àmbit social… i veure, i fent de manera prèvia i posterior a aquest 

feed de notícies una petita entrevista o enquesta demanant en què s’havíen fixat més o menys, si 

recorden X cosa, o X altra, oper intentar apropar-me una mica aquí, a què impacta a la gent… però 

clar, és molt difícil arribar. 



 77 

 
(...) 
 

(...) 
 
Crec que és molt important, que per tot el que és l’aspecte cultural, hi ha els Estudis Culturals, no? Et 
poden ajudar. Els anàlisis culturals poden mostrar-te què és el que la societat veu, com percep les coses… 

i, crec que és una altra perspectiva d’atac, d’anàlisi, però per què et dic això? Perquè pot proporcionar-te 
eines metodològiques per estudiar el que tu vols estudiar.  
 
(...) 
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Annex 2. Entrevista a Josep Verdaguer Lozano: drets i transcripció  
 
Josep Verdaguer 
Sociòleg. Professor a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 
M’agradaria conèixer el punt de vista d’una persona, des de l’àmbit de la sociologia, per saber si hi 

ha hagut per exemple, canvis notables en la societat, en la manera en que ens comuniquem com a 

societat, des de l’aparició de les xarxes socials; si a nivell d’individu hi ha hagut canvis… és a dir, si 

les xarxes socials realment han representat un canvi notable, o un fet notable en la societat. 

 
Jo no sóc expert en això, però imagino que sí, no? Que sí pel que es veu a tot arreu. crida l’atenció que no 
cal fer un estudi, bé, que segurament que si… però, sense fer-lo ja es veu que la cosa té un impacte 
important. 
 
No saps fins a quin punt la gent és capaç de fer la distinció entre l’àmbit virtual i l’àmbit real. Això és una 
preocupació que ja es tenia als anys 70, amb l’arribada de la societat de consum i dels mitjans de 

comunicació de masses, ja es pensava. No serà que la relació que teníem amb la realitat aquella 
incontrovertible en al que la gent vivia es transformarà per darrera d’aquest impacte tant… i ja hi ha molts 
autors que anticipen això, la virtualització de la realitat, o fins i tot la desaparició de la realitat. 
 
No se si coneixes la peli aquella de referència, Matrix em sembla que es diu, que els mateixos que la van 
gravar es van inspirar, reconeixien que s’inspiraven en un sociòleg francès que es va morir el 2007, però 
que escrivia coses els anys 60-70, bé, fins que es va morir, fins els 90… que es deia Baudrillard, Jean 
Baudrillard. És un tio, diguem-ne, en el que s’inspiren després “famosillos” d’aquests com, aquest que es 

va morir no fa gaire també, el Bauman, Zygmunt Bauman. Aquest era una mena de versió light, senzilla, 
del que feia aquell eh, aquell era una passada. Explicava això: la virtualització de la realitat. 
 
Hi ha un eslové també (...), que es diu Zizek, que també té coses, té un llibre que es diu “Bienvenidos al 

desierto de la real”, que de fet això, surt a la peli de Matrix, i es una frase de Baudrillard… sí, aquesta idea 
de la pèrdua de la relació… ell ho explicava així, no? Ell era un home que, si no s’hagués mort, ara tindria 
vuitanta-i-pico d’anys, viutanta-i-pocs; llavors ell deia, ell era de Reims, Reims és una zona de França que 
fan vins i caves, que hi ha la catedral aquella famosa de Reim. Ell, els seus avis eren pagesos, i llavors ell 
deia: és clar, els meus avis no tenien cap mena de dubte de si vivien en una realitat real o no, això no tenia 
sentit per ells, no? Formava part del món donat per descomptat, que hi havia una realitat incontrovertible 

que a més a més cada dia es topaven amb ella, perquè es relacionaven amb un món ple de coses sòlides 
no? Allò, un cep es resisteix, a l’hora de tallar-lo i fer la verema, i tallar, allò… quan els poden a l’hivern. Tot 
això està, et fan mal les mans, és allà. Ningú té cap dubte, en aquelles circumstàncies, de que allò és 
d’aquella manera, ningú. Es guanyaven la vida, els avis, fent de pagesos, i els van poder pagar uns estudis 
als pares -estem parlant de gent que ja ara… està morta de fa molt temps-, però els pares van deixar de 
ser pagesos, tant el pare com la mare, i van passar a fer funcionaris. La seva relació amb el món, la del 
funcionari, que bàsicament treballa amb intangibles, que a vegades no saps quina dimensió tenen o si són 
invenció de la mateixa màquina burocràtica; clar, la relació que tenen amb la realitat ja és absolutament 



 79 

una altra. Hi ha molts elements que ja podríem començar a posar en dubte: on comença, on s’acaba, no? 
Si té sentit de realitat una cosa o no la té.  
 

Clar, en el cas de Baudrillard deia, clar, és clar, jo, és un home del Maig del 68, no se si n’has sentit a parlar 
mai del Maig del 68 a França, que és l’època d’aquestes revoltes juvenils, de la psicodèlia, l’arribada de 
les drogues al món occidental així de manera important… ja hi eren eh, però vull dir que, com a elements 
identificatiu dels joves, sobretot dels joves de casa bona eh; llavors arriba, més tard, a les classes populars, 
però, aquella idea de poder-te fumar una “canuto” i veure la realitat diferent, no? Veure, tenir, una altra 
sensació de la realitat. Això que busca la gent els caps de setmana, molt psicotròpics. Clar, de cop i volta, 
es naturalitza la relació aquesta amb una realitat que no sabem ben bé on comença i on acaba, i ves a 
saber, i sempre és interpretable. Clar, això com s’explica? Doncs s’explica per la terciarització, que en 
diem, que és el pas de les persones del sector primari i secundari, agricultura i indústria, al sector terciari, 
que és una cosa estranya que ningú sap. Més, l’impacte dels mass media, la importància de la indústria 

cultural, i l’impacte de la publicitat, no, segurament? 
 
Clar, això, que ja té aquesta entitat al quart del segle vint, a l’últim quart del segle vint; es potencia d’una 
manera extraordinària molt més amb l’aparició de tot el món de les xarxes, de les xarxes en general, i de 
les xarxes socials en particular quan s’inventen. Això ja segurament, el panorama ja es veu a venir quin és, 
no? Fins a quin punt i de quina manera? Bueno, és veritat que… allò que l’altre dia em va marxar l’internet 

i vaig poder parlar amb la gent de casa meva, una gent molt interessant, no els havia vist mai… això potser 
és una mica exagerat també, no? O sigui aquí també fem… 
 
Segurament una relació adequada amb tot això et permet discriminar i canviar de registre, igual que quan 
canvies de medi sense, sovint sense premeditar-ho, també canvies de registre i no parles igual amb els 
amics, que amb el profe, que amb la mamà. De la mateixa manera, suposo, també… expecte, en alguns 
casos en que això no és així, on es perd, es fa borrosa la divisió. I, és clar, les xarxes, entre la immediatesa 
que tenen i el fet de que parlen, de que té molts elements, hi ha molts punts per pensar que es pugui 
produir més fàcilment aquesta… esborrar les fronteres d’una cosa i de l’altra i que puguem perdre el sentit 
de cada una. 

 

Bé, més que res perquè en el moment en que… bé, ara parlaves d’això de que una realitat és el que 

veig a les xarxes, i una altra cosa és el que veig jo a la vida real. Però, en el moment en que les xarxes 

socials són el nostre mitjà principal de informació…? 

 
Sí, clar, el que estan fent les xarxes ara, això, segur que no tothom fa servir les xarxes iguals, de la mateixa 
manera, però no és el mateix el WhatsApp que el Twitter. El Twitter refereix a una mena de gent que, 
segurament, generalment i majoritàriament, tenen un cert capital cultural, una forma de capital que a 
vegades és més discriminadora que l’econòmic. Un cert capital cultural que vol donar i associar-se a una 
llarga permanència a l’escola, o que vol dedicar-se a segons quines feines que donen això, aquests 
recursos culturals per bellugar intangibles. Doncs, per tant, és un tipus d’oficis i no un altre, no tothom fa 
el mateix ofici; però sí, aquesta gent del Twitter, hi ha molts que cada vegada… abans llegia un diari cada 

dia, al que estava subscrit, el que comprava, i ara hi ha una molt bona part de les notícies que les llegeixo 
per les vies del Twitter que em van enviant, d’aquí i d’allà, dels llocs als que estic subscrit, i això. 
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Els mateixos diaris, ja fan una selecció pensant en aquest sentit. I com que a més a més un mitjà audiovisual 
comptarà molt més la imatge que no pas el discurs, i per tant si hi ha una imatge això tindrà molt més pes 

que no comparat amb el diari, que es podia acompanyar de fotografies, però la selecció no era mai la 
fotografia, perquè ja t’hi trobaves. En canvi, en aquest cas, segurament que sí que el diari, com que sap 
que està enviant coses que tenen aquest ús audiovisual, doncs sobretot suprimirà segons quines coses, i 
altres, encara que siguin intranscendents, ells en crearan una bona imatge i passaran per davant de coses, 
segurament, molt més transcendents, però que no en tenen. 
 

Això és part del que vull intentar investigar. El que em preocupa, diguéssim, és que amb tants 

impactes, a través de les xarxes socials, amb tants impactes i amb tantes coses que no sabem si 

són certes o no, al final que ens acabin preocupant de la mateixa manera un anunci de bambes, per 

dir-te alguna cosa, que una notícia, o algun fet realment transcendental, algun fet que hauria cridar 

a l’acció social i que al final no al crida perquè estem tant acostumats a veure-ho que... 

 
Clar, poden haver-hi diferents efectes d’això, eh? 
 
Un d’ells pot ser, aquí hi ha un tema que és el de les prioritats, que és aquest de que són unes prioritats 
que no necessàriament organitzes tu. Fins i tot tenint recursos culturals, clar, si no els tens encara més. I, 
de fet, t’han organitzat ja des de fa temps els mitjans de comunicació. L’ordre del dia dels mitjans de 
comunicació. 
 
Sobre això hi ha coses fetes i, a més a més, sospites, no? Hi ha mitjans molt influents, a nivell mundial, 

com el cas de la premsa, que abans es deia: “Quin és l’ordre del dia que consumim els occidentals?”, 
“Mira, el que marquen, The Times, el New York Times, Le Monde, no se què…”, i els demès diaris, i fins i 
tot la ràdio i les teles, s’organitzaven en molt bona part en funció d’això. Això ha anat canviant perquè cada 
vegada més la preeminència, els recursos disponibles per part dels mitjans de comunicació audiovisual i 
la seva influència, ha començat fer que una mica sigui al revés: que algunes teles, algunes ràdios i les 
xarxes (sobretot), comencin a marcar l’ordre del dia dels mitjans escrits que abans eren els que tenien 
l’autoritat moral. I a l’hora els transformin, perquè com que la lògica dels mitjans audiovisuals i de la xarxa 
jo crec que també és la de l’espectacle. 
 

Un senyor clàssic, també, un francès del segle passat, del Maig del 68, es deia Guy Debord. I aquest senyor 
parlava, té un llibre molt maco, que es diu “La societat de l’espectacle”; ja veia venir, que la lògica de 
l’espectacle s’imposava a la societat sencera, per al via dels media, i a la societat de consum. 
 
Doncs una mica això, no? Si aquest senyor pensava això l’any 67, que em semblava que ho va escriure, 
tu ara imagina’t com està l’assumpte. I què passa? Veiem que passa, doncs clar, que fins i tot els diaris 
més seriosos, aquells que marcaven la pauta, ara de cop i volta es deixen portar per un cert 
sensacionalisme, canvien les planes, les primeres portades, canvien en funció de la lògica de l’impacte, no 
se què… tot i que volen ser seriosos, però sense voler-ho es deixen arrossegar. I en aquest viatge, l’ordre 
del dia segurament l’aniran marcant cada vegada més aquests mitjans audiovisuals.  
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Però és clar, a les xarxes s’hi afegeixen que, ja no és que hi hagi ordre del dia, aquesta idea de dia ja 
comença a perdre el seu sentit, és la immediatesa absoluta. Absoluta. I és clar, la immediatesa pot fer molt 
més difícil que hi hagi un criteri racional a l’hora de marcar les prioritats per part de qui sigui, pot fer molt 

més difícil que qui rep això, que és de suposar que hauria de tenir un filtre (això també dependria del seu 
capital cultural), però que el tingui cada vegada més, perquè la mateixa immediatesa t’arrossega, diguem-
ne, i fa que, el que tens més a prop, d’entrada sigui el que més t’interessa. Això passa, no se, és allò, 
inseguretat ciutadana, bé, molt bé, ho llegeixes al diari… però, inseguretat ciutadana, si la veïna del costat 
l’han atracada, això agafa una entitat, no? Perquè ja és la veïna del costat, és la proximitat que ens fa… 
Doncs, és clar, la immediatesa ens apropa les coses d’una determinada manera, i com que a més ho fa 
amb imatges, i no se què, i és ara mateix que està passant, doncs clar, se’t acosta molt a la teva àrea i 
agafa una entitat tremenda. 
 
A l’hora, clar, hi ha un element, diguem-ne, la mateixa immediatesa, el fet de que estigui passant ara i que 

t’arribi amb tanta facilitat, segur que passa que el que ens costa poc ho valorem poc també, llavors acaba 
passant que perd valor. Sobretot, a més a més, si això hi sumo un factor de quantitat d’informació; quan 
t’arriba de tot arreu, i ho veus de cara i de creu, i passa no se què a no se on, i ho veus a tots cantons, això 
pot, segons què i segons com, segons en quines circumstàncies es jugui a augmentar la entitat del 
fenomen; però també pot frivolitzar-lo, el pot banalitzar. Això és com quan surts d’una peli d’aquestes, que 
la peli és on n’han matat noranta, doncs arriba que ja no t’impressiona que matin a ningú, no? Ja no fa 
efecte. 
 
Allò que deies del Merton i el Lazarsfel, no? El fenomen aquest de la disfunció narcotitzant. És la 

banalització, el fenomen de la banalització. Que segurament que, això, si hi afegim la immediatesa, la 
facilitat, l’abundància doncs, és clar, té molts números, no? Per dificultar processos que de totes maneres 
són complicats. No és veritat que, per exemple, jo recordo, no hi ha com ser vell per tenir recursos 
d’aquest… bé, això encara deu passar ara, no? Aquests affairs morbosos, no? Que tenen això, nens maten 
nens, i tot això, no? Això agafa una entitat, agafa una dimensió… és tant fàcil que, sobretot segons quina 
gent, quedi arrossegada per això i el seu panorama de la intel·lectualitat quedi dominat, dominat per això. 
Això ja fa, fa dies que passa, abans de les xarxes. Vol dir que, tenir la informació depèn de la formació que 

tinguis, per tant dels filtres dels que disposis; clar, quedés molt exposat a les lògiques aquestes 
espectaculars, al sensacionalisme. Doncs si això ha passat sempre, això ara amb les xarxes, aquest rollo 
de que estàs amb un WhatsApp de la tieta i de cop i volta hi ha una història de que han segrestat un nen i 
l’estan buscant i al cap de 5 minuts et diuen “ah, no, que no, que això és una altra enredada”, vull dir que 
no… aquesta mena d’històries. Clar, això, per molta gent, pot passar a ocupar la primera pàgina, que no 
coses que de fet ens influeixen molt més a tots, però és clar, són molt més subtils que aquests… clar, 
aquestes, que ja per molts desapareixien, doncs podrien desaparèixer per més. 
 
Tot i que, clar, això per un cantó. Per l’altre també hi ha que és veritat que en aquestes circumstàncies hi 

ha més gent amb recursos culturals i hi ha més gent educada, hi ha més gent que està més estona a les 
escoles. També és veritat que la mateixa preocupació per això fa que se’n parli, i se’n parla prou diguem-
ne, no? Però si que hi ha discursos, diguem-ne, que també fan que hi hagi una capacitat de determinats 
sectors, segurament minoritaris, de posar-se’n alerta, que no cal menystenir.  
 



 82 

Això, tu coneixes… aquest text que deies del Lazarsfeld i el Merton, jo l’havia explicat a vegades, diguem-
ne, i el conec. És un text en el que apareix això de la disfunció narcotitzant (...), però això apareix en un 
context en el qual ells estan dient… és a dir, és una època, després de la Guerra Mundial, que a més a 

més s’han utilitzat els mitjans de comunicació per manipular l’opinió de la guerra, la guerra va ser una 
guerra d’opinió també. Clar, ells veuen que hi ha tota una sèrie de corrents crítics molt potents que alerten 
d’aquest fenomen, i ells l’escrit aquest el fan per dir… no per sumar-se a l’alerta, sinó per dir que de fet 
segurament exageren. Aquest és el to del text. Jo crec, creiem, creiem, que el paper que s’ha donat als 
mitjans de comunicació i la seva capacitat manipuladora s’ha exagerat, eh, aquest és el missatge. Llavors 
expliquen, dins el text, que de totes maneres, de l’opinió, pot servir per donar estatus, i aleshores expliquen 
aquelles tres funcions. Però això ho expliquen en un context en que fan l’exercici contrari al que es 
suposaria. 
 
Si tu només sabessis això, et pensaries que són uns crítics entusiastes del media; i de fet fan al revés, ells 

diuen “no, no, no, no, no ens esvarem, no n’hi ha per tant, no són tant influents”, aquest és el discurs de 
Merton i Lazarsfeld. D’acord, reconeguem que tenen una sèrie d’influències, i que hi ha uns efectes 
secundaris atribuïbles o associables als mitjans de comunicació, però de totes maneres, donar-los una 
excessiva importància, seria exagerar la nota. Per tant, no és veritat que això es carregui al democràcia, 
no és veritat que això es carregui el bon gust en l’art i la cultura… que és el tema, o un dels temes, pels 
que jo ho explicava, perquè això ho explicava a unes classes de cultura. Per tant, anava d’això, de si uns 
mitjans de comunicació sensacionalistes i que tendeixen a l’histrionisme i a un pretès gust discutible, 
podrien estar, o ser una amenaça per la cultura selecta, per la cultura… i ells diuen: “no, no ho creiem, no 
creiem que això sigui d’aquesta manera; al revés”. La societat en la qual passa això, també és una societat 

en la qual hi ha més capacitat de difusió, de determinades fórmules culturals que abans arribaven a molt 
poca gent, i ara gràcies a la divulgació hi accedeix més gent i, per tant… De fet, a pesar del que pugui 
semblar d’entrada, també creix més la gent que té o queda exposada a coses que són edificants (...). 
 
Per tant, segurament que hi ha les dues coses: creix la possibilitat de manipular, d’influir, de banalitzar, a 
l’hora que creix també, per altra banda, les sensibilitats, els sectors amb capacitat mobilitzadora que també 
utilitzaven els mateixes recursos: les xarxes, etc. 
 

Exacte, sí, sí. Aquest és un altre tema que volia tractar; de fet, no coneixia tant tot el context de la 

obra, però sabent una mica que anava amb aquest discurs de “no n’hi ha per tant”, en volia parlar 

perquè també hi ha qui…  de fet, la majoria de gent del món de la comunicació el que defensa és 

que les xarxes socials estan potenciant, precisament, tota l’acció social, l’acció social organitzada, 

que les xarxes són una gran eina per comunicar-se i arribar a tothom, que hi hagi canvis… Aleshores, 

la majoria defensen això, però també hi ha una gran part de gent que deien: “No, no, ens narcotitzen, 

però totalment”.  
 
Jo crec que seria… Hi ha la tendència d’exagerar per les dues bandes, no? O sigui, els que atribueixen 
això, quan neix, el principi d’internet, hi havia molt poca gent que hi tingués accés. Això, la poca gent que 

hi havia, que eren gent així amb formació cultural molt elevada i tot plegat, veien molt d’ells, en això, utopia, 
la democràcia directa feta possible. I encara n’hi ha, encara en corren d’aquests eh, però vull dir que això 
era una cosa que..  
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Finalment, gràcies a les tecnologies, això ho hem salvat per la diversitat i per haver compatibilitzat un món 
divers i a l’hora respectuós. Però clar, aleshores tu et fiques a qualsevol xat del que sigui, i mires el respecte 

on ha quedat i dius… Hi ha aquest element de, aquesta possibilitat d’exagerar per aquest cantó, o no… 
de veure, en les xarxes, un instrument salvífic, que té segurament, i hi ha elements d’això, però que caldria 
matisar i caldria posar en la seva dimensió justa.  
 
L’altra banda, molt associat a l’aparició de les xarxes. Jo crec que a vegades és més fàcil identificar un 
sector de gent que són dels mitjans de comunicació, que estan molt emprenyats amb les xarxes, entre 
d’altres coses perquè fan el mateix que fan ells. Jo sóc molt crític amb aquesta mena de crítics, perquè 
això de les fake news, bé, és clar, les fake news… vull dir, quan tu saps o tu veus aquell noticiari de la tele, 

i hi veus aquell conflicte bèl·lic, has de saber que aquell conflicte bèl·lic amaga els 40 que hi són i no se’n 
surten. Només sortiran si un fotògraf d’un mitjà de comunicació d’aquí, passejant-se per allà li fumen un 
tret, i aleshores ja passarà a ser primera pàgina durant uns quants dies. 
 
O que hi ha països que fins que no han tingut un milió de morts no hem començat a parlar d’aquell conflicte. 
Però és clar, com que era l’Àfrica, “a l’Àfrica ja se sap no…?”. En canvi, aquí hi ha un accident de no se 
què i sembla que ves a saber… aquí o a Berlín, diguem, perquè agafa una rellevància. 
 

Aleshores, com es fan aquestes coses? Doncs això, quan un corresponsal se’n va a Síria i vol ensenyar la 
guerra de Síria, les guerres són molt difícils d’ensenyar, perquè clar, deuen tenir trossos molt llargs 
d’avorriment. Si tu estàs en una trinxera, pots estar-hi hores i dies, imagino, i no passa res… només passa 
que pels bàndols ha de ser horrorós. Aleshores, clar, arriba aquell corresponsal allà i ha d’agafar imatges, 
ha d’ensenyar la guerra; s’acosta a aquells senyors que estan amb unes metralletes fent la guàrdia i els diu 
“Escolta’m, si em poguéssiu tirar uns trets mentre us estem gravant… tants dòlars”. I de fet el que veiem 
és això, i per tant, tota versió de la realitat és una construcció, és un relat, és una història. Aleshores, pot 
estar feta amb intencions diverses, pot tenir una mesura acceptable o pot tenir una mesura 
desproporcionada, però sempre és una construcció. El problema quin és, és que aquells que fins ara tenien 
el monopoli d’això, en un cert sentit s’han vist desbordats perquè hi ha a les xarxes una certa de gent, 

normal i corrent, que sense tenir titulacions ni no se què, poden estar fent el mateix, més o menys, que fan 
ells. Clar, també expliquen la banda que els interessa, la que creuen que convé… Clar, i això amb un cert 
sentit, el fet de que hi hagi diferents instàncies des de les que passi, permet un discurs plural que abans 
no… tant exageradament plural a vegades que fins i tot desborda, eh, però vull dir que abans això no 
existia. I això en un cert sentit també els deixa una mica a la fresca. 
 
També hi ha un tema de legitimitat: “nosaltres sí que, a nosaltres ens vigilen, a nosaltres hi ha altra gent 
que ens fa la crítica, nosaltres passem uns filtres, tenim una formació que fa que haguem de fer uns passos, 
tenir unes regles de joc més clares”, però fa molt la sensació que els veus a la defensiva d’una mena de 

manera, hi ha aquesta tensió entre el paper que fa la xarxa i el paper que havien tingut habitualment els 
mitjans de comunicació. Això es posa en evidència aquí, quan es parla d’això, quan se’n parla en general, 
quan es parla del cas aquest Trump i del rollo que té amb els mitjans de comunicació, i les notícies falses 
que ell explica. O la conxorxa internacional dels russos quan es veu que són els que fan que hi hagi un 1 
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d’Octubre o no hi sigui. Veus que hi ha moltes coses ficades en això, i que no és una cosa poc important 
aquesta del paper dels mitjans o la gent dels mitjans a la defensiva.  
 

Per altra banda és una mica boig això, perquè moltes vegades els mitjans també els han potenciat. Quan 
hi ha tantes versions possibles de les coses, és veritat que ells encara segueixen exercint la legitimitat. El 
fet de poder semblar més consistent, li donarà rellevància; llavors, tothom anem acabant a mirar aquella 
notícia o aquell Twitter perquè hem vist que hi ha un fenòmen retroalimentació. Però hi ha aquesta actitud 
a la defensiva, és lògic. 
 

De totes maneres, jo fa pocs anys que visc, no? Però, el que hem diu molt la gent gran quan parlem 

sobre aquesta temàtica és que les fake news de les que parlem ara, han existit sempre. És a dir, és 

una manera o altra de posar-hi nom; t’ho digui el veí, t’ho digui la tieta o t’ho digui la ràdio… les fake 

news sempre hi han estat. 

 
Clar, clar, clar. I és això que et dic, que ara per exemple, com seria…? Hi ha un, no se si ho podries trobar… 
N’has sentit a parlar de Noam Chomsky? 
 

Sí, i tant. 

 
Doncs Chomsky va fer un llibre que es deia, ja fa temps… ell de fet s’ha dedicat sempre a això, a desmentir 
la versió que, sobretot, els Estats Units explicava a la política internacional. Llavors, hi ha uns llibres que 
es dediquen molt expressament a això. hi ha un llibre que em sembla que es diu “Il·lusions necessàries”, 
“Necessary Illusions”, però està traduït eh… Qui traduïa els llibres de Chomsky? Arial, em sembla, a 

Barcelona. Arial, bé, aquesta és una de les possibles editorials que podria haver traduït això.  
 
Llavors també hi havia un documental a la tele, del canal 4, del Channel 4, del Chomsky, que anava d’això. 
Em sembla que es deia igual; no, es deia “La fabricació del consentiment” (Manufacturing consent: political 

economy of the mass media), del consens, del consentiment, i em sembla que el subtítol també és el títol 
del llibre: “Il·lusions necessàries”. Allà explica això, explica el marro amb els mitjans tradicionals abans de 
les xarxes. Això és dels 90 i, per tant, just encara no n’hi havia gaire d’això, no calia ni citar-ho, però explica 
una mica com es construeix la realitat de la política internacional; el paper que hi tenen els grans mitjans i 
com queda organitzat. És chulo perquè, si no recordo malament, agafava alguns casos, per exemple, una 

cosa molt gràfica, així també, utilitzaven els mitjans per denunciar la manipulació però fent servir una mica 
la mateixa lògica. 
 
Feien com una mena de tira, així amb papers de diari de notícia, en una sala molt grossa; una mena de tira 
que es veia, durant l’any de no se quan a no se quan, a Cambodja, que hi havia hagut una revolució, i hi 
havia uns que es deien els khmers rojos, que eren bastant animals perquè es van carregar a molta gent… 
quantes, quantes, quants metres i metres i metres, no se com contaven els metres, quants metres de 
notícies havien aparegut als mitjans de comunicació americans més importants  (uns que havien 
seleccionat). I llavors comparaven això amb el Timor Oriental, el Timor Oriental és una illa que de fet en 

molt bona part se la va quedar Indonèsia… hi havia una part que era, o havia estat, colònia portuguesa, 
em sembla que era, el Timor. Llavors es va descolonitzar, i al cap de poc temps, els indonesis, que tenien 
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un tros de l’illa i l’altre no, van acabar imposant la seva lògica. Era una gent els indonèsis que són 
musulmans, aquests són cristians, però era una rollo que com que hi havia hagut un tracte, una negociació, 
sembla ser, amb els d’afers estrangers americans i occidentals per posar-se d’acord i fer negocis amb 

això, doncs això, com aquell qui diu no sortia. I en canvi també, en proporció als habitants que hi havia la 
Timor Oriental, hi havia hagut una matança de por… una cosa… un desastre. I comparaven aquests dos 
afers. És clar, una cosa així, aquest tipus de… la construcció, a més a més afectada per interessos 
econòmics, per interessos polítics, per interessos de moltes menes, no? El fake news construït. Ja et dic , 
que això encara pot ser molt més radical, perquè la idea és aquesta. De fet, nosaltres som éssers culturals, 
i llavors la cultura, bàsicament, implica construir relats, narracions. Llavors, és clar, no tothom té la mateixa 
credibilitat, ni està situat de la mateixa manera, però finalment, finalment, dins els més legitimats, també 

construeixen la seva versió, una versió que ens tenim a creure. Jo crec que la diferència més aviat és 
aquesta. I quan tothom explica pel·lícules, el que feien una mica les xarxes contemporànies, llavors tendim 
a pensar que com que, a més a més, hi ha una diversitat contradictòria: un diu una cosa, l’altre diu la 
contrària. Doncs és clar, això ens posa sobre la taula que sembla que es desmereixin automàticament. 
Doncs poder són diferents versions i aquests no estan tant posats d’acord com segons quins mitjans 
legítims, que és això que et deia, no? No se quin diari d’un poble, de Terrassa, quan fan les notícies, quan 
fan les locals suposo que les locals només les fan ells, però les notícies de Catalunya, el que fan és mirar 
els mitjans així importants, i diuen, aviam de què hem de parlar, què ha passat a no se on o la Generalitat… 
És el tipus de selecció i està més ben organitzat, aleshores sembla tot més versemblant; hi ha 

contraposicions i contradiccions, perquè hi ha signes polítics diferents als mitjans i etcètera, però no deixen 
de, no marxen de segons quines coordenades… en canvi, amb les xarxes, la gent no sol tallar-se, la cosa 
se’n va de mare fàcilment.  
 
Això, jo crec que explicar-nos una mentida que ens tendim a creure, jo crec que fa l’efecte contrari, fa que, 
l’efecte que fa moltes vegades és que ens fa ser més descreguts, i això hi ha molta gent que viu del negoci 
de la nostra credibilitat, que pot sentir-se molesta. Els mateixos mitjans, potser sí que és més fàcil, quan 
tu tens notícies de diversos àmbits, surt un tema quan llegeixes el diari, i allò contrasta amb altres coses 
que has sentit, i aquests passen a ser uns més en aquestes circumstàncies, ja no són… perden legitimitat. 
Encara la tenen, encara els en queda molta, jo crec que exageren, però sí, pot ser que en perdin, i això et 

toca el nas, clar, tu diràs.  
 

Una de les preguntes, crec que era… anava molt per aquí: si ens havíem construït una mena de 

cuirassa. Això que dius tu de la legitimitat dels mitjans, no? Si ens hem construït una mena de 

cuirassa per estar atents a si ens estant enganyant o no. Com que rebem tanta informació que pot 

o no ser falsa, si… bé, ja m’ho has contestat, no? Però… 

 
Sí. Jo crec que això es nota molt, eh. Vull dir, es nota, jo crec que això passa de cara els diaris, i de cara… 
sobretot en segons quins temes. En segons quins temes, com que no ens dona la sensació que s’hi jugui 
no se què, o que nosaltres ens hi juguem no se què. Però en canvi, no ho se, aquesta història d’aquí del 
procés, per posar un exemples que tenim a prop: clar, la gent, quan es posa davant de segons quin diari 
que nega una cosa en hi eren, i ha rebut no se quanta informació. Aquesta història de que el ministre d’afers 
exteriors espanyol havia dit a la BBC que allò eren notícies amanyades, i que ren imatges fraudulentes… 
Què coi?! Si són nostres! Clar, hi erem i aquestes les hem fet nosaltres, no? 
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O sigui que, d’una manera o una altra, això està molt més damunt de la taula que no pas havia estat.  
Llavors també, veus la gent, que quan estàs en medis diversos en que la gent s’informa en medis diversos 

els uns i els altres, que sempre n’hi ha que estan atents. No se, alguna vegada ho he fet, o alguna vegada 
m’ho han fet potser, no ho se, que diuen “Tu, tiu, que això és de fa tres mesos, i ho penges com si fos 
d’ara” o al revés, que dius “Ei, escolta, que jo això fa dos anys que ho vaig llegir, em sembla que t’han 
enredat perquè t’han enviat com si fos ara, una cosa que no ho és d’ara”. Vol dir que hi ha una certa tensió, 
que aquesta tensió en alguns casos es gestiona d’una manera i en altres casos es gestiona d’una altra? 
Segurament. Aquí torna a haver-hi el pes dels recursos culturals de cadascú, i jo crec que això també és 
important. O sigui que, segons qui, o confia o potser si desconfia, però no té recursos per saber de què 
desconfiar, potser si que acaba desconfiant de tot; llavors, la desconfiança es torna en una actitud 
sistemàtica. És igual, llavors, ja no em crec res. El que deu ser difícil llavors, és seguir mantenint l’atenció, 
seguir havent d’administrar “això sí, això no, això no se què…”, sobretot si estàs acostumat a ser un mer 

receptor. Si estàs acostumat a ser un mer receptor, tendeixes a haver-t’ho de creure o a no creure-t’ho, 
en canvi, si no, si d’alguna manera participes en processos, diguem, normalment, en els que la teva opinió 
també compta, o al teva perspectiva també té un pes -cosa que passa en un sector determinat de la 
població- llavors, aquesta sector, segurament que té més recursos per administrar-ho tot això. Per 
administrar-ho per ells i també més públicament, no? Això que estàvem dient, de dir “hosti, això, em 
sembla que pel que diu, ara no ho se del cert, ho hauria d’acabar de mira,r però pel que diu, això és una 
cosa que no és d’ara, no te’n refiïs”. Doncs això, aquest tipus de coses. Jo crec que hi ha diferents 
reaccions en funció, no tant del que decideixis, si no de la posició social en la qual estàs; això és un vici 
de sociòleg, eh, fer-ho d’aquesta manera, però va així, jo crec que va bastant d’aquesta manera. Llavors, 

pots intentar, pots ser conscient i esforçar-te en un sentit o amb un altre, però d’entrada la mateixa posició 
social jo crec que és un condicionant molt important, perquè hi ha factors amb els que tu decodifiques el 
món, amb els codis dels que disposes, com els fas servir… i això no és fàcil d’improvitzar. És més fàcil 
passar de ser ric a ser pobre, que passar de no tenir codis a tenir-ne, o de tenir-ne a no tenir-ne, perquè 
no hi ha rifes d’això; vull dir, que a males compres un número, i si tens molta molta molta sort, l’endemà 
igual ets molt ric, i no ho erets. En canvi, de codis no en rifen, això és una cosa que normalment l’has 
d’aconseguir a base de períodes de formació llarg, i d’entrenaments en aquestes coses; però és clar, si no 
t’hi dediques és una mica més complicat, 
 

Tot i així, és veritat que amb les xarxes segurament que hi ha processos d’aprenentatge interessants. Això 
de que abans la gent era del negoci aquest de les idees, o ja quedaven fora, segurament amb les xarxes, 
el fet de que tothom escrigui una mica cada dia, i que hi llegeixi coses d’un altre i no se què, jo crec que 
això fa els seu efecte, això… És una versió una mica optimista, no? Però jo crec que sí, que és veritat, no? 
I veus que la gent s’hi fixa en el que diuen. 
 

Clar, ara tothom té mòbil. Bé, no tothom, però “tothom” té mòbil, i tothom té xarxes. Totes les 

classes socials i econòmiques poden arribar-hi. 

 
Sí. I suposo que cadascú fa servir les xarxes de manera diferent. Hi ha els que van a parar a Telecinco 
indefectiblement, i altres que mirem… suposo. 
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Clar, clar, clar. 

 
Clar, i suposo que el paper del receptor és molt important en aquest sentit. Però jo crec que a pesar de 
tot, el fet de participar d’aquesta, a més és un tipus de participació que és més activa, això a les televisions 
pot ser molt i molt passiva. En canvi, això, com que has d’acabar escrivint alguna cosa, o explicant alguna 
cosa, doncs ves que la gent es basqueja, i t’acaba explicant històries, trobes informacions que dius 
“Ostres, fa uns quants anys, aquest no m’hauria imaginat que m’expliqués això”, i m’ho explica, i ostres, 

això està molt bé.  
 
Que sí, que hi ha aquest element, hi ha aquests processos en marxa, i ho veus bastant clar, no? I a la que, 
això és un sarau, no? Perquè normalment és, participar en converses depèn del xat i les coses, però 
normalment hi ha tanta, tanta gent dient tantes, tantes coses, que no hi estem acostumats; i de cop i volta 
veus un que coneixies i no tens ni idea de què vol dir allò, o aquells que contestem alguna cosa quan l’han 
llegida, però fa dos dies que la van enviar, vull dir que ves a saber, no hi ha manera de lligar-ho, perquè 
tampoc fan allò de lligar-ho, de lligar la contestació, i llavors quedes absolutament despistat. Però és 
veritat, que si vols lligar alguna cosa en mig de tot això, això et demana un esforç de participació activa, 
fins i tot al rebre eh, que a vegades no et demanen altres coses que ja estan més ordenades per elles 

mateixes, no? I a l’hora de participar, doncs també. 
 

(...) 
 

(...) 
 

Ara que em parlaves d’això, jo el que veia és que, si volia fer alguna experiment, ho hauria de fer 

basant-me en un sector super reduït de gent, que pertanyin a al mateixa classe, que tinguin els 

mateixos recursos… si vull obtenir algun resultat mínimament representatiu, clar. 

 
Bé, depèn de què agafis. Per exemple, si el tipus de variables amb els que vols treballar tenen a veure amb 
això, amb el capital cultural, doncs això normalment el que es fa és dir: com que el capital cultural 
normalment és molt difícil de caçar, fem servir indicadors, que moltes vegades et despisten, però per 
exemple el nivell de titulació, que de vegades no vol dir… vull dir que hi ha gent que no té una titulació, 
però en canvi té un capital cultural espectacular, perquè ve d’altres bandes. Ens ve de les experiències que 

vivim, i per tant és complicat obtenir un paper de cada experiència, però sí que es pot fer servir d’indicador. 
Llavors, no ho se, pots dir, d’això es poden fer servir aquestes classificacions típiques que es fan 
estadísticament a gent sense estudis o sense titulació, a gent amb uns estudis primaris, gent fins amb uns 
estudis universitaris, i aquí ja veus moltes coses. 
 

També els estudis dels pares… De fet, quan a primer fèiem sociologia, ens vas passar una taula o 

no se què era, on teníem unes preguntes. Un dels treballs que vam fer, era una comparació entre 

algú de capital cultural alt i algú que tingués capital econòmic però no cultural. 

 
Sí, en aquest sentit es pot fer servir sempre, es pot fer servir. És relativament fàcil, i a més, clar, depèn, si 
volguessis fer totes les posicions, però llavors també pots agafar… això, els físics, tothom ho fa, quan fem 
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models a vegades agafem els casos extrems per representar i llavors, en aquest cas, el contracte és molt… 
si tu agafes algú, diguem-ne, que té molt poc temps de permanència a l’escola, que fa feines molt 
allunyades de les feines aquestes relacionades amb les idees i tal, veuràs que fan servir les xarxes, o potser 

si en fas servir més d’un, agafar un grup de discussió, llavors el que fan és una dinàmica de grups i 
tendeixen a una mena de consentiment general que és el que t’arriba, és posen d’acord no se on. Doncs 
agafes això i ho agafes d’un grup molt contrastat en aquest sentit, i veuràs diferències importants. Així sí 
que es pot fer sense fer una cosa que et marxi per tot arreu; una cosa “proporcionadeta” i que no et demani 
un esforç excessiu tampoc. I pots treure resultats. Des del tipus de temes o el tipus d’informació que 
t’arriba per la xarxa; hi ha molta gent que sobretot són afers que tenen relació amb lo psicològic, amb lo 
particular, amb lo individual… aquí peso molt el concret, no? I en canvi n’hi ha d’altres que estan més ficats 
en llocs en els quals tot són informacions més generals i abstractes que tenen a veure amb el món públic, 
que tenen a veure… són… clar, en un cas, això té el prestigi d’això del públic, del món del Govern, del món 
de l’economia, del món del no se què… i en l’altre cas no té tant prestigi, és més l’àmbit del privat, del 

concret, no? Que és molt important per cadascú, però en canvi no seria públicament tant important. 
Impactes molt diferent en respecte a la xarxa.  
 
O això, podries veure aquest tipus de notícies sensacionalistes que corren. Això del, què passa amb això 
dels nens que maten, madrastres dolentes i… tot això, clar, jo crec que també té impacte, és fàcil mesurar 
que també té impacte, és fàcil mesurar que té impactes molt diferents, depenent del sector de la població. 
I en alguns casos la gent fa servir les xarxes per transmetre la seva indignació moral, i en d’altres casos 
doncs la gent potser parla, potser aprofitaran per fer el mateix, però en altres coses. Per exemple, aquest 
cas, això que es veia aquests dies, aquestes imatges, d’aquest nen que es veu que van matar o no se 

què… que hi ha sectors de la població que en base a les notícies que reben sortirien al carrer i li fotrien un 
linxament, aprovarien la pena de mort si els proposessin un referèndum sobre el tema; i d’altres que en 
canvi poder no, que potser el que pensarien més aviat és que bé, que això ve de molts problemes de la 
comunicació humana, en les circumstàncies en que ens arribem a posar que això es fa o es veu 
especialment encara més difícil de resoldre, i com ho podríem fer, i bé… pensaries d’una altra manera, no? 
Però bé, són impactes molt diferents, perquè en un cas, quan la gent pensa en la mena de mort, pensa en 
el grau d’indignació moral que té i el vol exterioritzar, i en l’altre cas potser el que penses, si et fan pensar 
en la pena de mort, penses que l’estat no hauria de tenir dret de decidir sobre la vida de la gent. Per tant, 
estàs pensant de manera diferent, estàs parlant d’una cosa, i això té veure amb el capital cultural molt 

directament. 
 
És de suposar que tot el que nodreix és a la xarxa, el tipus de coses que rebotes, com ho comuniques… 
no tenen res a veure en un cas i en un altre, per agafar un exemple. 
 

És que és un tema molt extens, dona per tant… 

 
Sí… molt, molt, molt. I tu fas xarxes socials i publicitat. 
 

Exacte, jo em volia centrar en la publicitat. Una mica, en l’aspecte aquest que et deia sobre si 

realment les xarxes socials ens produeixen aquesta preocupació superficial per tots els temes de la 

mateixa manera. Però primer he de tenir una base. 
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Suposo que això hauràs de dir-ho d’una manera que no serà el mateix per tothom. Això hi hauràs de 
matisar d’alguna manera, tot i que segur que hi haurà aspectes generals. En el cas de publicitat, com que 

estem parlant d’impactes, la participació a les xarxes implica que se sumin uns impactes a uns altres que 
ja tens. Per tant és de suposar, o és molt probable, que segons qui que vulgui fer arribar segons quin 
missatge a un altre, tingui més dificultat. 
 
És a dir, com més creix el nombre d’impactes, més difícil es fa la publicitat. Aleshores, és clar, en aquestes 
circumstàncies la gent busca l’ingeni, intenta, llavors… “Com aproximar el discurs”, allò que dèiem de la 
proximitat, ens refiem més d’allò que ens queda més a prop, dons potser cal aprofitar això. Que tot el tema 
aquest dels influencers i tot aquest rollo vol anar per aquí, per apropar-nos una cosa, ja no es “no se quin 
fulano de no se on o un superstar  no se què”, segur que hi ha un tiu que se’t assembla molt més, o que 
se’t podria assemblar molt més, que podria ser un d’aquests amics que tens a les xarxes, i que t’explica 

coses, et ven històries… Bé, és clar, és un canvi d’estratègia, però en un context general en el qual, és 
clar, al augmentar el nombre d’impactes la dificultat que hi ah per fer arribar segons quin missatge, això 
és… Per exemple, el pas de tenir una sola tele quan hi havia un sol canal en l’estat espanyol, els anys 70, 
a tenir-ne no se quant, dons això complexifica extraordinàriament la publicitat als mitjans audiovisuals. 
Doncs imagina’t amb això altre que constantment allò està rebent coses i, a més a més, cada vegada que 
obres el Twitter o no se què, en mig t’apareixen, excepte que hagis posat segons quina mena de 
precaucions, a tot arreu t’apareixen missatges publicitaris i la tendència, diguem-ne, a obviar-los o evitar-
los, no? 
 

Llavors, clar, i bé… “I si fossin molt específics que interessessin a l’individu en qüestió?”, a l’hora també 
llavors, sobretot per segons quin sector cultural, creixerà la suspicàcia i cada vegada més la gent dons et 
diu “Home, és clar, jo…”. Cada vegada surt més la història aquesta de que la publicitat a la xarxa el que fa 
és delimitar i treballar sobre el nostre perfil, ens explica una imatge del món i ens pren la resta, o sigui 
que…  i això ens ho fa Google,  
ens ho fa… Clar, llavors hi ha una part de la història que ens la prenen. 
 
Llavors hi ha una altra cosa que jo crec que és molt interessant, que és que les estratègies publicitàries 
pensades des de la xarxa; a vegades és com matar mosques a canonades. Hi ha aquest que agafa un 

negociet de no se què, i ven una cosa artesana, ecologista i tal, i llavors entra en estratègies de xarxes, 
“buenu, no se què hem contractat amb Google”. No valdria més enterar-se’n de llocs en els que la gent 
aquesta que a vosaltres us podria interessar, que podrien ser el vostre target, i mirar d’anar allà a influir. O 
fins i tot si hi ha alguna cosa que està a la xarxa i és d’aquesta gent, anar-se’n allà, no començar a entrar 
en històries d’aquestes estranyes, perquè clar, no se quins japonesos deixa’ls estar… ni caso, que no, que 
no. D’entrada… potser si que a la llarga, però d’entrada no cal ni pensar-hi, no?  
 
Hi ha gent que està embarcada en històries que són absolutament un element de desproporció. Hi ha una 
lògica de la xarxa, de la publicitat a la xarxa, que té a veure amb les grans corporacions, que té a veure 
amb les multinacionals, però que no té a veure amb segons què o amb segons qui… Una amiga, que tenien 

una botiga d’aquestes així de roba ecologista, i… clar, llavors fotia una història… home, no se, aneu a 
festes d’aquestes de senyors i senyores elegants de per aquí, que podrien ser a més a més, molt educats, 
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i per tant serien sensibles i no els caldria explicar. Trobeu la manera, no cal que això ho, no cal que us ho 
resolgui Google, perquè no us ho resoldrà.  
 

Tot això acaba augmentat el soroll de la xarxa, o sigui, hi ha una quantitat de gent que crida i que no caldria 
que ho fes. Que augmenta el nombre d’impactes i els frivolitza. No, tranqui, ves a cridar però on et toqui, 
ves a la plaça aquella, allà, però no cridis per tot arreu perquè perdràs quartos, i la paciència la perdem 
tots. Hi ha aquest element de desorientació; “he posat una botiga a la xarxa y estoy vendiendo al mundo 
entero”, què dius que fas? I jo crec que això té a veure amb la novetat del medi, no? La gent és molt… 
bueno, que no s’informen i a la que s’informen s’informen malament, i s’acaben creient coses que no van 
per ells. La confusió aquesta que genera és un element molt important. I segur que això caba fent un soroll 
i una contaminació comunicativa extraordinària. Això important, a  més, que l’efecte dissuasori de 
l’exposicó, de la llarga exposició a coses molt diverses, o d’aquesta confusió possible entre el que veus i 
el que fas… i aquestes històries diverses que explicaven el Merton i el Lazarsfeld.  

 
(...) 
 

(...) 

 
Aquella època, els anys 40, es discuteixen dues coses: una, és el consum de masses, i la cultura de 
masses, hi ha un recull que es diu “La cultura per milions”, que a Estats Units es publica i es discuteix allà. 
I llavors, això de la comunicació, que és l’altre gran tema. És clar, després d’estar sotmesos a la influència 
dels governs que volien controlar la informació sobre la guerra, dons clar, surten… i hi ha aquesta… bé, 
són discussions que són relativament assequibles perquè es concreten, s’han sedimentat, no? Es 
concreten en un sèrie de gent. I en aquest cas, quan em vas, quan vaig llegir això vaig pensar “ostres que 
curiós” perquè justament, clar, jo el Lazarsfeld i el Merton justament quan parlen d’això, jo els tinc com 
algú que diuen “no, no, no”.  

 
Que això després han estat criticats, eh, sectors així més esquerrosos que deien “ah, això dels mitjans, la 
perversitat, tal…”, les teories conspiratives. I en canvi aquests venien a dir… com massa moderats, perquè 
ho frenaven això, deien “home, no exagereu tampoc”. 
 
Això és qüestió del context. 
 

Sí, coneixia que ho feien una mica amb aquest to de “no n’hi ha per tant, és això, hi ha això, però no 

n’hi ha per tant”. Però tampoc volia agafar un autor, o autors, que fossin totalment crítics amb 

mitjans de comunicació, perquè com que la primera recerca em va portar a veure que hi ha aquesta 

polarització entre els que són súper pro-xarxes socials, que estan ajudant molt als moviments 

socials, etcètera, i els que diuen que no, que ni de conya… dic, no agafaré una teoria que estigui 

totalment a favor d’uns. 
 

Clar, no, sí, sí. En aquest sentits ells són mica el centre, ells intenten buscar un cert centre, no? Que en 
cultura, comunicació de masses i consum de masses, doncs els successor seria, a l’europea, l’Eco, 
l’Umberto Eco, els apocalíptics i els integrats… bé, seria aquesta línia dels que, en mig de dos extrems, 
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intentem posar-se al centre. Diuen que sempre hi ha hagut la virtut de, això a vegades també és complicat 
eh, però sí, sí, s’entén la idea, que ja és aquesta. I ells fan això, fan una mica això mateix. Llavors bé, està 
bé, està bé no caure cap un cantó. Bé, no ho se eh, igual ara a tu no et convenia, però jo crec que és 

interessant, no? També perquè, després si vols apuntar-te una determinada crítica et fa afinar més, no et 
fa anar tant pel broc gros, et fa afinar una mica més, i això jo crec que sempre hi guanya la qualitat del 
treball.  
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Annex 3. Enquesta pre-feed: model i resultats 
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Disfunció narcotitzant i xarxes socials
Hola, responent a aquesta senzilla enquesta m'ajudes a desenvolupar la fase concloent del meu 
TFG.
Moltes moltes gràcies!!

*Obligatorio

1. Tens perfil a xarxes socials (excloent WhatsApp)? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No Deja de rellenar este formulario.

Disfunció narcotitzant i xarxes socials
<3

2. A quines? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Facebook

 Instagram

 Twitter

 Youtube

 Spotify

 Otro: 

3. Quan hi ets, com actues generalment? *
Marca solo un óvalo.

 Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris,
comparticions, clicks, etc.

 Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.

4. Cada quant temps hi accedeixes i quant temps hi dediques aproximadament? (tria
l'opció que més s'aproximi a la teva realitat) *
Marca solo un óvalo.

 Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.

 Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.

Pasa a la pregunta 5.

Disfunció narcotitzant i xarxes socials
<3
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5. A les xarxes socials, segueixes perfils de marques o entitats? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

6. De quin sector són aquests perfils? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Moda

 Entreteniment, cultura i mitjans

 Viatges, esport i turisme

 Tecnologia i comunicació

 Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)

 Otro: 

7. Alguna vegada has comprat o aportat diners o temps a alguna d'aquestes marques a
les que segueixes? (Selecciona el sector al que pertany o pertanyen les marques a les
que has dedicat recursos econòmics) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Moda

 Entreteniment, cultura i mitjans

 Viatges, esport i turisme

 Tecnologia i comunicació

 Tercer sector social

 Otro: 

8. Ho has fet mai a través de xarxes socials (ja sigui de manera directa, realitzant la
compra des de la plataforma digital, o bé accedint a la compra a través d'un anunci)? *
Marca solo un óvalo.

 Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).

 Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).

 No, mai ho he fet.
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Con la tecnología de

9. Centrant-nos en el tercer sector social. Has col·laborat mai amb alguna fundació o
entitat social? (Recorda, formen part del tercer sector social: fundacions, agrupaments
de lleure, ONGs grans i independents, etc.) *
Selecciona todos los que correspondan.

 Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.

 Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.

 Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a.

 Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.

 No, mai n'he tingut la oportunitat.

 No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.

10. Aquesta col·laboració, ja sigui econòmica o d'ajuda directa, ha vingut mai potenciada a
través del perfil de l'entitat a xarxes socials?
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No

 No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.

Disfunció narcotitzant i xarxes socials
<3

11. Per últim, i si hi estàs d'acord, pots facilitar un correu electrònic i el teu nom? És
possible que contacti amb tu més endavant per iniciar una segona fase (que no et
treurà més de 3 minuts, ho prometo).



Marca temporal Tens perfil a xarxes socials (excloent WhatsApp)?A quines? Quan hi ets, com actues generalment?Cada quant temps hi accedeixes i quant temps hi dediques aproximadament? (tria l'opció que més s'aproximi a la teva realitat)A les xarxes socials, segueixes perfils de marques o entitats?De quin sector són aquests perfils?Alguna vegada has comprat o aportat diners o temps a alguna d'aquestes marques a les que segueixes? (Selecciona el sector al que pertany o pertanyen les marques a les que has dedicat recursos econòmics)Ho has fet mai a través de xarxes socials (ja sigui de manera directa, realitzant la compra des de la plataforma digital, o bé accedint a la compra a través d'un anunci)?Centrant-nos en el tercer sector social. Has col·laborat mai amb alguna fundació o entitat social? (Recorda, formen part del tercer sector social: fundacions, agrupaments de lleure, ONGs grans i independents, etc.)Aquesta col·laboració, ja sigui econòmica o d'ajuda directa, ha vingut mai potenciada a través del perfil de l'entitat a xarxes socials?Per últim, i si hi estàs d'acord, pots facilitar un correu electrònic i el teu nom? És possible que contacti amb tu més endavant per iniciar una segona fase (que no et treurà més de 3 minuts, ho prometo).
24/04/2018 16:42:48 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector socialSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No alex12g.robles@gmail.com Àlex García Robles.
24/04/2018 16:43:17 Sí Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No Josep Polinario: josep.polinario@gmail.com
24/04/2018 16:47:11 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.), PolíticaLleure, cultura i mitjans Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No maria.ribot.farres@gmail.con
24/04/2018 16:47:32 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No helena.vilar90@gmail.com
24/04/2018 16:49:01 Sí Facebook, Spotify Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.), Permacultura, ciència, medicina alternativaTercer sector social Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a.Sí aidavilacasau@gmail.com 
24/04/2018 16:49:39 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 16:52:02 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No albaponslloret@gmail.com 
24/04/2018 16:52:14 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No he aportat mai diners No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No
24/04/2018 16:52:18 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjansModa Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Ariadnarobles95@hotmail.com.  Ariadna 
24/04/2018 16:53:16 Sí Facebook, Instagram, Twitter, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeViatges, esport i turisme Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 16:53:36 Sí Facebook Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Tecnologia i comunicació Tecnologia i comunicació Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Helios hetortosaru@gmail.com
24/04/2018 16:54:15 Sí Facebook, Instagram, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeModa, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No Andrea Caballero : caballeroalmeda@gmail.com
24/04/2018 16:55:22 Sí Facebook, Instagram Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.No Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tecnologia i comunicació No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No
24/04/2018 16:55:35 Sí Facebook, Instagram, Twitter, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No Martí Gras -> marti.gf@hotmail.com
24/04/2018 16:55:58 Sí Instagram, Spotify Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Moda, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No Paula paula_664@yahoo.es
24/04/2018 16:57:02 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeViatges, esport i turisme Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Albaop23@hotmail.com lov u
24/04/2018 16:57:07 Sí Facebook, Instagram Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)cap No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No Niltxu - nanguera17@gmail.com
24/04/2018 16:57:54 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióLleure, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicacióNo, mai ho he fet. No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.alexserrav@hotmail.com

24/04/2018 16:57:57 Sí Facebook, Instagram, Twitter, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeNo, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No
Mireia 
mireiarocagarcia9@gmail.com

24/04/2018 16:58:17 No
24/04/2018 17:00:20 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Tecnologia i comunicacióNo No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Judit Suárez
24/04/2018 17:02:03 Sí Facebook, Spotify Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No judithpeiron@hotmail.com
24/04/2018 17:02:15 Sí Facebook, Instagram Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.No Moda, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda No, mai ho he fet. No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.No
24/04/2018 17:02:20 Sí Facebook, Instagram, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Lleure, cultura i mitjans No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No lioba.oliveras@gmail.com
24/04/2018 17:02:25 Sí Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeViatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Joan Ramiro
24/04/2018 17:02:31 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No Laia Espinalt Font laiaesfo@gmail.com
24/04/2018 17:03:39 Sí Facebook, Instagram Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjansModa Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.Sí Juditsolmar@icloud.com
24/04/2018 17:05:04 Sí Facebook, Instagram, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.Sí
24/04/2018 17:11:06 Sí Facebook, Instagram, Twitter, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No Angel De deu. Dediosangel96@gmail.com

24/04/2018 17:15:46 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tercer sector social No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No
ferranrubiov@gmail.com 
Ferran Rubio

24/04/2018 17:15:48 Sí Facebook, Instagram, TwitterPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióViatges, esport i turisme Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No No
24/04/2018 17:34:03 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No guerramarc98@gmail.com

24/04/2018 17:42:02 Sí Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda, Lleure, cultura i mitjansSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.Sí
juliafarre98@gmail.com
Júlia Farré Barbens

24/04/2018 17:44:51 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No rprunes13@gmail.com
24/04/2018 17:47:31 Sí Facebook, Instagram, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme Viatges, esport i turisme Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 17:47:49 Sí Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióModa, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No Dominusbuu@gmail.com 
24/04/2018 17:47:52 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Spotify, SnapchatActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tercer sector social No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No Marina Giralt Aliu marinagiraltaliu@gmail.com 
24/04/2018 17:48:11 Sí Facebook, Instagram, TwitterActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.dcsrmadts@gmail.com  David
24/04/2018 17:49:46 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a.Sí
24/04/2018 17:53:35 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, PinterestActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No
24/04/2018 18:03:08 Sí Facebook, Instagram, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No
24/04/2018 18:26:04 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tercer sector social No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No Marta Martín (martam0403@gmail.com)

24/04/2018 18:29:30 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjansModa No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.
annacodina.98@gmail.com
nom: Anna Codina

24/04/2018 18:46:33 Sí Facebook, Instagram, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Mai No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 18:48:59 Sí Facebook, Instagram, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Moda, Tecnologia i comunicacióNo he comprat mai No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat., No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 18:51:36 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda, Viatges, esport i turismeSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.Sí enjoythelittlethings@hotmail.com
24/04/2018 19:02:02 Sí Instagram, Youtube Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Moda, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.Sí Safae (elouahabisafae28@gmail.com )
24/04/2018 19:11:37 Sí Facebook, Instagram, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeNo, mai ho he fet. No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
24/04/2018 19:17:28 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SnapchatActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióNo he comprat res No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Paula, paula-exma@hotmail.com
24/04/2018 19:21:54 Sí Instagram, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No ericdv9@hotmail.com contacta amb mi guapa sisplau t'ho demano kiss me baby be mai lober
24/04/2018 20:04:24 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióTecnologia i comunicació Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).No, mai n'he tingut la oportunitat.Sí cuencahelena@gmail.com
24/04/2018 20:10:10 Sí Instagram, Twitter, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióLleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióNo, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No

24/04/2018 21:26:24 Sí Facebook, Instagram, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicacióLleure, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicacióNo, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No
Arnau Polinario Farràs
polinarioarnau16@gmail.com

24/04/2018 22:57:07 Sí Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Viatges, esport i turisme Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.Si suxeta@hotmail.com
24/04/2018 23:36:52 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans No No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No xavi_pajuelo@hotmail.com
25/04/2018 16:39:28 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Viatges, esport i turisme, Tercer sector socialSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No Carme Llobet; carme.llobet@gmail.com

25/04/2018 3:28:25 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Lleure, cultura i mitjansModa No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.
annacodina.98@gmail.com
nom: Anna Codina

25/04/2018 10:03:07 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Lleure, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.No
25/04/2018 23:37:19 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector socialSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No joseluis.es.al@gmail.com
26/04/2018 19:02:41 Sí Facebook, Instagram, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeModa, Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turismeSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.Sí Maria Vilaseca m.vilasecadelrio@gmail.com
26/04/2018 19:07:05 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Nuriamm92@hotmail.es
26/04/2018 19:07:37 Sí Facebook, Instagram, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Viatges, esport i turismeModa No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., No, mai n'he tingut la oportunitat.No
26/04/2018 19:10:59 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Entreteniment, cultura i mitjansNo, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.c.martinrodriguez94@gmail.com

26/04/2018 19:12:53 Sí Facebook, Instagram, YoutubeActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Animals Viatges, esport i turisme No, mai ho he fet. Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.Sí
alexnietomartin@gmail.com
Alex Nieto (company de la Maria a la feina)

26/04/2018 19:16:33 Sí Facebook, Instagram, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda Moda Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.No etnav94@gmail.com   Etna vicent
26/04/2018 20:20:45 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicació, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tecnologia i comunicació No, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.
26/04/2018 23:51:57 Sí Facebook, Instagram, Spotify, WhatsappPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)No he contribuido en ningunaNo, mai ho he fet. No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.pilarilla3_enya@hotmail.com

26/04/2018 8:19:41 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióViatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No albaop23@gmail.com 
26/04/2018 8:23:08 Sí Facebook, Instagram, Twitter, YoutubePassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicacióEntreteniment, cultura i mitjans, Tecnologia i comunicacióSí. Ho faig sovint (dos cops / any o més).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments.No Judith Diez
26/04/2018 8:25:55 Sí Facebook, Instagram Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tecnologia i comunicacióModa, Tecnologia i comunicacióSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Sóc l'Adri Carmeta

26/04/2018 13:38:36 Sí Facebook, Spotify Passivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Hi dedico entre menys de 30 minuts al dia i 60 minuts a la setmana.No Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Tercer sector social No, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a.No baiolette@gmail.com albert bajon
26/04/2018 21:22:36 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Spotify, Tumblr, PinterestActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Viatges, esport i turisme Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).No, mai n'he tingut la oportunitat.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Alba Ortiz Pavón 
26/04/2018 22:01:30 Sí Instagram Activament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda No No, mai ho he fet. No he participat en entitats socials perquè no hi estic interessat/da.No he col·laborat amb cap entitat del tercer sector social.Soc la ariza cacacacaccaca
26/04/2018 22:01:32 Sí Facebook, Instagram, Twitter, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Moda, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda, Viatges, esport i turismeSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a.Sí aina.pujadas@uvic.cat
26/04/2018 22:01:32 Sí Facebook, Instagram, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector socialSí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.Sí Neus Sunyer neus.sunyer@uvic.cat
26/04/2018 23:01:37 Sí Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, SpotifyPassivament: visualitzo el contingut però rarament hi interacciono.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.No Entreteniment, cultura i mitjans, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Entreteniment, cultura i mitjans, Tercer sector socialNo, mai ho he fet. Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne soci/a.No Marcel: marcelpisaguer@gmail.com
26/04/2018 23:20:01 Sí Facebook, Instagram, Youtube, SpotifyActivament: interacciono amb altres usuaris i marques per mitjà de "likes", comentaris, comparticions, clicks, etc.Cada dia. Dedico uns 60 minuts diaris o més al total de xarxes.Sí Entreteniment, cultura i mitjans, Viatges, esport i turisme, Tercer sector social (fundacions, agrupaments de lleure, ONGs, etc.)Moda Sí. Ho he fet, però de manera puntual (un cop / any o menys).Sí, de manera puntual, aportant material o aliments., Sí, de manera puntual, aportant el meu temps com a voluntari/a., Sí, formo part d'una entitat d'aquest caire sent-ne voluntari/a.Sí
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Annex 4. Taula d’anàlisi experimental: model i resultats 



Taula 4. Anàlisi comportamental i d’usuari 

1 Dedica un mínim de 60 minuts diaris a xarxes socials, excloent WhatsApp. 
2 Dedica entre menys de 30 minuts diaris i menys de 60 minuts setmanals, excloent WhatsApp. 
- 
3 No participació, al llarg de la vida, en cap acte/campanya/acció solidària o potenciada pel tercer sector social. 
4 Participació social puntual en forma de donacions econòmiques o de material 
5 Participació social puntual en forma d’ajuda directa: voluntariat, etc. / Socis (o similar) permanents d’una entitat: 
donacions periòdiques, per exemple. 
6 Voluntaris permanents d’una entitat. 
- 
7 Cap reacció 
8 De 1 a 2 reaccions passives 
9 De 1 a 4 reaccions senzilles (+ de 1 a 2 passives)   o bé  1 reacció activa 
10 De 1 a 5 reaccions passives i senzilles + 1 activa   o bé   1 activa real (amb o sense suma d’altres tipus) 
- 
11 Càlcul de frivolització / no frivolització per la mitjana de magnitud de reacció (sent els valors numèrics atorgats 
iguals a nul·la = 1, baixa = 2, moderada = 3, alta = 4) dels estímuls pertanyents al tercer sector social (estímuls 3, 5 i 
11) i la de de la resta d’estímuls usats. D’aquest càlcul n’obtindrem dues xifres d’un valor entre 1 i 5; si la primera
mitjana (pertanyent al tercer sector social) és més gran que la segona, la frivolització serà negativa, i viceversa.

NOM: 

Pre-feed 

Tipus d’usuari 
Gran1 Petit2 Actiu Passiu 

Seguiment de tercer sector 
social a XXSS 

Sí No 

Dedicació de recursos a 
entitat/s de tercer sector 
social seguida/es a XXSS 

Sí No 

Grau de conscienciació Nul3 Baix4 Moderat5 Alt6 

Col·laboració amb tercer 
sector social potenciada per 
XXSS 

Sí No 

Feed 
Magnitud de reacció Nul·la7 (1) Baixa8 (2) Moderada9 (3) Alta10 (4) 
Estímul 1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Post-feed 
Sí No 

Percepció d’impactes de 
tercer sector social 
Major record de tercer sector 
social vs. resta 
Acció real hipotètica per 
tercer sector social 
Frivolització11 
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Annex 5. Enquesta post-feed: model i resultats 



29/5/18 16)32Post-experiment

Pàgina 1 de 2https://docs.google.com/forms/d/1qZjaTqqTeRtzjkfXvTqcgZGfGjutsDC5LNxTqaw9214/printform

Post-experiment
*Obligatorio

1. Indica el teu nom: *

2. Què has vist? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Posts personals

 Notícies

 Publicitat

 Altres

3. Centrant-nos en els posts publicitaris. De quin sector eren aquests? *
Selecciona todos los que correspondan.

 Moda

 Entreteniment, cultura i mitjans.

 Viatges, transport i turisme.

 Tecnologia i comunicació.

 Tercer sector social.

 Altres

4. N’hi ha cap que t'hagi cridat especialment l'atenció? *
 

 

 

 

 

5. Si s'hagués tractat del teu feed de notícies, hauries fet una aportació econòmica / de
temps seguint algun dels anuncis? *
Marca solo un óvalo.

 Sí

 No



29/5/18 16)32Post-experiment

Pàgina 2 de 2https://docs.google.com/forms/d/1qZjaTqqTeRtzjkfXvTqcgZGfGjutsDC5LNxTqaw9214/printform

Con la tecnología de

6. Quin/s?
 

 

 

 

 



Marca temporal Indica el teu nom: Què has vist? Centrant-nos en els posts publicitaris. De quin sector eren aquests?N’hi ha cap que t'hagi cridat especialment l'atenció?Si s'hagués tractat del teu feed de notícies, hauries fet una aportació econòmica / de temps seguint algun dels anuncis?Quin/s?
27/04/2018 14:13:48 Anxal Posts personals, PublicitatModa, Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.L'anunci de sabates. No En cap
25/04/2018 20:31:02 Àlex García Posts personals, Notícies, PublicitatModa, Tercer sector social.El de les sabates i el del gran recapteNo No
25/04/2018 20:35:56 Marta Martín Publicitat, Altres Moda, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tercer sector social.Banc d'aliments, kursaal No 0
26/04/2018 20:37:01 Ariadna Posts personals, Notícies, PublicitatEntreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme.No No Cap
27/04/2018 14:18:05 Alberto Bayona Posts personals, Notícies, PublicitatEntreteniment, cultura i mitjans., Tercer sector social.Paracaigudisme No Cap
25/04/2018 20:36:10 Judit Suárez Posts personals, Notícies, PublicitatModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Tercer sector social.Recollida de roba refugiatsNo Cap
27/04/2018 14:20:07 José Luis Posts personals, Notícies, PublicitatEntreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tercer sector social.Wayna box i refugiats Sí Banc d’aliments
26/04/2018 20:39:21 Alba Ortiz Pavón Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tercer sector social.No lo se (damn crec que cap, recordo els posts de publicitat, però cap em va cridar l'atenció, el del rajoy era personal no?)No Cap
26/04/2018 20:39:52 Helena Posts personals, Notícies, PublicitatModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme.Poemes Sí Poemes i fotos
27/04/2018 14:28:00 Maria Vilaseca Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.La malnutrició Sí Voluntari al banc d'aliments, altres depenent de dates
26/04/2018 20:43:01 Xavier Pajuelo Posts personals, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme.Viatges No Cap
27/04/2018 20:20:13 Carme Llobet Posts personals, Notícies, PublicitatModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.Posts personals i tercer sector social Sí Hauria col·laborat amb el tweet de '13 cosas buenas', la donació de roba i m'hauria fet voluntaria pel la recollida d'aliments. 
26/04/2018 18:28:55 Josep Polinario Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Tercer sector social.no No A cap, he posat que no leñe! 
26/04/2018 20:45:34 Andrea Ariza Posts personals, PublicitatViatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.No No Cap
26/04/2018 20:45:57 Joan Ramiro Posts personals, PublicitatModa, Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.Les fotos de la carme No
26/04/2018 18:29:01 Eric Dominguez Viñals Publicitat Entreteniment, cultura i mitjans., Tercer sector social.Cap Sí no m'enrecordo
26/04/2018 18:29:36 Judith Notícies, Publicitat, Altres Moda, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tercer sector social.El dels regals No
25/04/2018 20:20:52 Alex Serra Posts personals, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.No No
27/04/2018 20:22:40 Susagna Puig Posts personals, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.El poema i CiviClub Sí donació de roba i d'aliments
26/04/2018 20:51:19 ANDREA Posts personals, Notícies Tercer sector social., AltresBanco de alimentos, foto de la Carme�, S.O.S refugiatsSí S.O S refugiats
26/04/2018 18:32:55 Helios Altres Tecnologia i comunicació.Destiny 2 ps4 No
25/04/2018 20:39:59 Helena Vilar Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresEntreteniment, cultura i mitjans., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.refugists / PcComponentesNo
25/04/2018 20:42:33 Roger Boixader Posts personals, Altres Moda, Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.El de malnutrició a Espanya m'ha sorprèsNo
26/04/2018 20:51:23 Martí Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresEntreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Altresno No
26/04/2018 20:53:40 alba pons Publicitat, Altres Moda, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social., Altresel poema era molt bonic!!!!!!!!!No cap!
26/04/2018 18:41:05 Safae Posts personals, Notícies, Publicitat, AltresModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.Cap en especial No -
26/04/2018 18:53:42 Arniu polinario Posts personals, PublicitatModa, Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.No, tot i que m'ha cridat l'atenció el de salt en paracaigudes (paracaigudes?)No
27/04/2018 14:33:54 Paula Gonzalo Notícies, Publicitat, Altres Entreteniment, cultura i mitjans., Viatges, transport i turisme., Tecnologia i comunicació., Tercer sector social.Recapte d'aliments, poema, i malnutrició d'infants espanyolsSí Participació al recapte d'aliments  (ja n'he estat voluntaria)
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