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Part III 

Els nous mitjans 



Els nous mitjans  

• Tot i que la divisió entre «mitjans 

tradicionals» i «nous mitjans» és cada 

cop més confusa, segueix essent vàlida 

– Més enllà de l’arribada de la premsa, la ràdio 

i la televisió a la xarxa, hi ha noves formes de 

comunicació lligades a Internet 

 

• A la Xina i al Japó, malgrat que el 

desenvolupament dels nous mitjans ha 

estat molt dispar, la realitat actual és 

«similar» 
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Usuaris d’Internet a la Xina – 1997-2011 

    

457,3 milions 

d’internautes 

22 milions 

d’internautes 

Font: China Internet Network Information Center 
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Accés a Internet de banda ampla (2010) 

    

Font: China Internet  

Network Information Center 
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Connectivitat i desenvolupament econòmic (2010) 

    

Penetració Internet 

PIB per cápita en USD 
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Usuaris d’Internet a la Xina per grups d’edat (2010) 

    

Font: China Internet Network Information Center 
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• La Xina ha esdevingut el país líder en 

número d’usuaris connectats a 

Internet, molt per devant de l’Índia 

– Va superar els Estats Units l’any 2006 

 

• L’accessibilitat als nous mitjans 

(Internet) a la Xina és desigual 

territorialment i generacionalment 

– El govern xinès ha fet una aposta per la 

universalitat del servei 
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• El perfil d’usuari d’Internet a la Xina és 

lleugerament diferent del d’altres 

països 

– Passen més hores (2,6 hores al dia) que 

la mitjana global 

 

– Tenen un nivell d’interacció i de 

participació en xarxa superior a la 

mitjana 

• El 80% dels internautes xinesos fan ús regular 

dels blogs 
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Charles Chao 

Hu Shuli 

Huang Huang 



Font: http://www.thomascrampton.com  
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http://www.thomascrampton.com/
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Qzone | Xarxa social | 2005 
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Renren | Xarxa social | 2005 
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Douban | Xarxa social | 2005 
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Kaixin001 | Xarxa social | 2008 
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Baidu | Cercador | 2000 



Els nous mitjans | Xina 

Hudong | Enciclopèdia | 2007 
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Youku | Publicació vídeos | 2006 
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Tudou | Publicació vídeos | 2005 
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[Lectura 9X] – Hu Yong (2011) 

 

• El fenomen dels microblogs a la Xina. 

• Han servit per difondre tot tipus 

d’informació i té una gran implantació 

entre la població 

• Com que són més ràpids i instantanis són 

més difícils de controlar 

 



Els nous mitjans | Cibercafès 

• La cultura del cibercafè és, amb 

matisos diferencials, molt extesa tant a 

la Xina (网吧 - wǎngbā) com al Japó (

ネットカフェ - nettokafe) 
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• A la Xina el control sobre els 

cibercafès, punt d’accés principal de 

molts usuaris, es va convertir en una 

prioritat de les autoritats 
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• Al Japó, la relació entre videojocs, 

comunitats en línia i aïllament social o 

addicció s’ha fet evident en els darrers 

anys 
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• Tot i que per motius diferents a la Xina, 

el Japó ha estat durant anys «tancat» 

a les principals xarxes i portals online 

d’èxit internacional 

– Des de l’any 2008 s’està donant un 

procés de reincorporació del mercat 

japonès als espais globals 

 

• El fet que el Japó fos punter en l’ús de 

les TIC explica parcialment el 

desenvolupament autònom 
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Usuaris d’Internet al Japó 1997 - 2010 

    

78% de la 

població 

37% de la  

població 

Font: Ministeri de l’Interior i de les Comunicacions del Japó  
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Com es connecten els internautes al Japó? 

    

PC i Mòbil 

68,2% 

Només PC 

16,6% 

Només Mòbil 

9% 
TV i Consoles 

6,2% 

Font: Ministeri de l’Interior i de les Comunicacions del Japó  
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Velocitat de connexió de banda ampla 2010 

    

9,2 

Mbps 
1,0 

Mbps 
14 

Mbps 

5 

Mbps 



Font: http://www.thomascrampton.com  
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Yahoo.jp | Cercador | 2000 
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NicoNico | Publicació vídeos | 2000 
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Mixi | Xarxa social | 2004 
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GREE | Xarxa social | 2004 
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Mobage TOWN | Xarxa social | 2006 
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• Si la gran xarxa social, Facebook, es 

centra en la publicitació dels individus, 

al Japó l’anonimat predomina 

– Es fan servir molt sovint avatars i no se 

sol donar informació personal 

 

• La cultura del videojoc lligada a la 

telefonia mòbil i a la creació de xarxes 

socials és una característica pròpia del 

Japó 
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[Lectura 9J] – Takahashi (2010) 

 

• Xarxes socials 
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• Més del 16% dels usuaris d’Internet al 

Japó fan servir twitter 

– El servei només va començar al Japó 

l’any 2007 

– El creixement durant el 2010 ha estat de 

més del 400% 

 

• Japó s’ha convertit en el segon país 

del món amb major nombre de tuits al 

dia (18% el 2010) 
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Propera sessió 

• Dimecres 1 de juny 

– La relació entre informació i nous mitjans 

• L’impacte sobre la manera d’informar 

• Les dificultats d’informar i la llibertat 

– L’ús intensiu de la tecnologia mòbil 

• Diferents pràctiques i usos 

• L’evolució de l’ús de la tecnologia mòbil 

– Revisarem les últimes lectures del curs 

• Japó:  

• Xina:  

 


