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EL TIMBRE

AULAPÈDIA
UN ESPAI PER INVESTIGAR I APRENDRE PER JOAN ORRIOLS

es xarxes socials són un fenomen 
derivat de la generalització de l’ús 
d’Internet. En els darrers anys 
s’han anat fent un lloc indiscuti-

ble entre milions d’usuaris a tot el món. La 
seva transcendència va molt més enllà de les 
simples relacions d’oci entre coneguts i 
familiars –que per si mateixos ja són prou 
importants– �ns al punt que molts moviments 
socials i polítics han degut la seva transcen-
dència a aquest fenomen. Revoltes com les 
dels països islàmics o el mateix moviment del 
15-M s’han construït damunt l’acció de cente-
nars de persones a través de les diferents 
xarxes socials. Facebook i Twitter, entre 
d’altres, són avui dia entre els indicadors de 
l’opinió pública, de tal manera que cap analis-
ta que es consideri a si mateix com a tal no les 
pot obviar. 
Més enllà d’aquests fets més transcendents, no 
és menys important el concepte de la imme-
diatesa del que està passant en aquest precís 
instant; un accident, un atemptat o una simple 
tempesta més gran del normal són objecte de 
comentaris entre els usuaris, de manera que 
aquests fets passen a ser de coneixement per 
part d’una bona part de la societat.
La seva importància ha incrementat d’una 
manera exponencial des que s’han incorporat 
d’una manera massiva als telèfons mòbils. 
Així, no cal esperar que ningú estigui assegut 
còmodament davant del seu ordinador.
Les xarxes socials són estructures socials 
compostes de grups de persones, les quals 
estan connectades per un o diversos tipus de 
relacions, com ara amistat, parentiu, interes-
sos comuns o que comparteixen coneixe-
ments.
L'anàlisi de xarxes socials estudia aquesta 
estructura social identi�cant les entitats com 
nodes, o vèrtexs, i les relacions com arestes, o 
enllaços, i les estructures que s’hi identi�quen 
solen ser molt complexes, ja que hi pot haver 
molts tipus de llaços entre els nodes. La inves-
tigació multidisciplinària ha mostrat que les 
xarxes socials operen en molts nivells, des de 
les relacions de parentiu �ns a les relacions 
d'organitzacions a escala estatal (es parla en 
aquest cas de xarxes polítiques), exercint un 

paper crític en la determinació de l'agenda 
política i el grau en el qual els individus o les 
organitzacions assoleixen els seus objectius o 
reben in�uències.
En la seva forma més simple, una xarxa social 
és un mapa de tots els llaços rellevants entre 
tots els nodes estudiats. Es parla en aquest cas 
de xarxes completes. 

LES XARXES SOCIALS

Segur que tots n’heu sentit parlar i molts de vosaltres en feu ús. Xatejar, enviar missatges, quedar amb els amics... 
Facebook, Twitter, WhatsApp... són paraules que des de fa uns anys s’han implantat entre nosaltres. La vida econò-
mica, política i social es veu impregnada per l’aparició d’aquest fenomen de manera que ara ja seria difícil imagi-
nar com seria el món sense elles
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TWITTER, LA IMMEDIATESA
Twitter és l’altra de les grans xarxes que en 
els darrers anys s’està imposant en tots els 
àmbits. Gràcies a la seva integració en els 
mòbils i tablets portàtils, està pensada per 
explicar, en molt poques paraules 
(missatges de 140 caràcters) què està 
passant en un moment determinat. Això ha 
revolucionat el món de la informació

Facebook, el paradigma

Aquesta és la darrera aula del curs i per 
tant no us posarem cap misteri perquè 
investigueu. Molts de vosaltres sou 

autèntics experts en les xarxes socials i el 
Facebook o el Twitter no tenen cap secret per 
a vosaltres. Segur que ja teniu les eines per 
practicar i investigar per vosaltres mateixos. 
Passeu un bon estiu i ens veurem el curs 
vinent.
Resposta de la setmana anterior:

PER INVESTIGAR UNA MICA

El Facebook és una xarxa social 
llançada el 2004 i que pertany a la 
companyia privada Facebook, 
Inc. La xarxa permet afegir gent 
com a amics i enviar-los missat-
ges, compartir enllaços, fotogra-
�es i vídeos, entre d'altres coses; 
és obert per a tothom qui tingui 
més de 13 anys, i només cal una 
adreça de correu electrònic vàlida 
per registrar-s'hi. És una de les 
xarxes socials més conegudes 
actualment.
El Facebook va ser fundat inicial-
ment per Mark Zuckerberg, 
estudiant informàtica a la Univer-
sitat de Harvard (Estats Units), 
Dustin Moskovitz, Chris Hughes i 

Eduardo Saverin, el 4 de febrer de 
2004, i al principi la xarxa estava 
limitada als estudiants de la seva 
pròpia universitat: pretenia ser 
una eina de coneixement per als 
alumnes. A poc a poc, però, va 
anar-se expandint per tota l'àrea 
de Boston, més tard per tot el país 
i, actualment, la conformen més 
de 400 milions d'usuaris d'arreu 
del món.
El Facebook ha estat bloquejat 
intencionadament en països com 
el Pakistan, Síria, la Xina, el 
Vietnam i l'Iran. També és usual 
trobar-lo bloquejat en llocs de 
treball per impedir que els treba-
lladors hi perdin el temps.

Enola Gay

s ben conegut i estu-
diat que la memòria
ens fa males passa-
des i ens traeix més

o menys conscientment, tot po-
sant un 2ltre selectiu als fets que
hem viscut. 

No parlo de la mala intenció
conscient d’aquells que neguen
amb desvergonyiment la realitat
per maquillar la història al propi
gust, com hem vist i seguim ve-
ient al nostre entorn repetida-
ment, sinó de casos sense cap
mena de malícia, com pot ser el
de la gent gran que s’aferra a la
idea de l’escolaritat llunyana
com una època daurada en què
els alumnes tenien un gran res-
pecte pel seu mestre, mentre
que dilueixen entre boires l’evi-
dència que això només s’aconse-
guia perquè llavors eren els mes-
tres que faltaven al respecte als
alumnes. 

O el del meu record de l’esco-
la, fet de rialles, col·leccions de
cromos, pa amb xocolata, nens
intentant veure les calces de les
nenes quan pujàvem l’escala...,
però també de la cara del direc-
tor vermella d’exaltació i ràbia i
la seva mà plana picant amb for-
ça la galta d’un company, el de-
licte del qual havia estat no sa-
ber resoldre el problema. Qui
sap si va ser ben bé així, i alhora,
quantes altres coses importants
dec haver obviat del record!

Recordem alguns fets i n’obli-
dem d’altres, retallem allò viscut,
ho fem més bonic, retoquem i
justi2quem... la memòria es di-
verteix a distància fent-nos els
records a mida.

Per això ens calen espais com
el que han creat al Museu Co-
marcal de Manresa, l’Espai Me-
mòries, una exposició altament
recomanable, on les persones
que ja tenim una edat ens retro-
bem amb records entranyables.
Una exposició que vol mostrar i
no jutjar, extreta de la col·labora-
ció de grans i joves. Gent gran
que ha fet l’esforç de recollir pet-
jades del seu pas per la història,
gent jove que han entrat en con-
tacte amb una educació que per
ells és pre-història.

Una experiència que anima i
reconforta, que fa pensar en el
futur amb optimisme: joves i
grans, allò nou i allò vell, un dià-
leg entre oposats que genera
molt bons  resultats. Aneu-hi, us
agradarà!

É

ESPAI MEMÒRIES,
ESPAI PER A
LA MEMÒRIA

«Una experiència que
anima i reconforta, que 
fa pensar en el futur 
amb optimisme»


