
Presentació
Elegir el tema d’un treball de recerca és una tasca complexa, ja que és un tre-
ball que demana temps i dedicació. Personalment, no tenia gaire clar quin tema 
triar, només sabia que volia un tema d’actualitat i relacionat amb la meva vida 
diària. Així doncs, sempre que passejava pels carrers observava alguna perso-
na que estava utilitzant el seu smartphone, ja fos per trucar, escoltar música o 
bé xatejar. Aquest fet, tan comú en l’actualitat, va ser l’origen del meu treball 
de recerca. Em vaig començar a formular preguntes com ara: És molt freqüent 
l’ús de telèfons mòbils en la societat actual?, i aquest ús és equitatiu en els 
diferents grups de la societat?, i quin és l’ús d’altres dispositius com ara el tele-
visor o l’ordinador? A partir d’aquí ja vaig establir quin seria el tema principal 
del treball de recerca. 
Així doncs, una vegada elegit el tema del treball em vaig marcar uns objectius. 
Per una banda, conèixer les tecnologies encarregades de transmetre la infor-
mació entre dispositius electrònics, així com també algunes de les novetats 
tecnològiques. Per altra banda, i fent referència a la part pràctica del treball, 
estudiar quins són els usos que fa la societat actual dels diferents dispositius 
tecnològics que es tenen a l’abast, tot estudiant-la per generacions. 
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D’aquest conjunt d’objectius en va derivar una hipòtesi principal, que es pot sinte-
titzar de la següent manera: «Cada generació fa un ús molt diferenciat de les tecno-
logies que han arribat a la societat en els darrers anys». Així doncs, les generacions 
més joves són les que fan més ús de les noves tecnologies i, a mesura que s’analit-
zen els usos de generacions més grans d’edat, aquest ús va disminuint considera-
blement, i consegüentment, el coneixement sobre aquestes tecnologies, també. 

Metodologia
Per tal d’elaborar correctament el treball de recerca, primerament es va fer una part 
teòrica. Es va fer una recerca profunda de quines eren les tecnologies encarregades 
de transmetre la informació (TIC), tot recercant sobre el seu passat, l’actualitat i una 
petita mirada cap al seu futur. A més, també es va fer un segon apartat teòric, que 
va consistir a buscar les generacions en què s’estructura la societat actualment. 
Tota aquesta informació, extreta de pàgines web i articles de premsa, va permetre 
elaborar la part teòrica del treball.
Seguidament, es va iniciar la part pràctica del treball. Per fer-ho, es va fer una en-
questa que es va passar a dues-centes cinquanta persones de la comarca d’Osona. 
En aquesta, es qüestionava la població sobre diferents aspectes relacionats amb les 
següents Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC): televisor, telèfon mòbil, 
consola de joc, ordinador, xarxes socials i Internet, principalment pel fet que eren les 
més comunes i utilitzades en la vida quotidiana. A més a més, es va decidir adaptar 
les diferents generacions en cinc grups, ja que es van incloure les persones de més de 
seixanta-un anys en un de sol, per tal de facilitar l’estudi i la comprensió de les dades. 
Ara bé, una vegada fets els gràfics corresponents de les enquestes es va contactar 
amb cinc psicòlegs diferents per tal de tractar un tema força rellevant i que es pot 
relacionar directament amb les noves tecnologies: l’addicció. Així doncs, aquest 
apartat va permetre ampliar i enriquir el cos del treball. Cal dir que totes les enques-
tes i entrevistes fetes pel treball es poden consultar als annexos. 

Cos del treball
Com ja s’ha dit, el treball consta d’una part teòrica i una part pràctica.
Pel que fa a la part teòrica, aquesta s’inicia amb un apartat on es parla de la tecnolo-
gia. Així doncs, hi ha una secció amb la història de la tecnologia i alguns dels punts 
clau d’aquesta, com ara la invenció de la roda a Mesopotàmia l’any 3000 aC, la revo-
lució industrial durant el segle XIX (aquest va ser el punt més àlgid de la tecnologia) 
o bé el naixement d’Arpanet durant la Guerra Freda, el que es considera el primer 
Internet. Seguidament, es troba la part del treball en la qual es defineix el terme de 



noves tecnologies (o també Tecnologies de la Informació i la Comunicació), dins de 
la qual es troba una classificació molt global d’aquestes: xarxes, terminals i serveis. 
En aquest apartat s’aprofundeix molt en tots aquests conceptes i els seus subgrups 
corresponents, i d’aquest en deriva un concepte de summa importància: la societat 
de la informació. Actualment, els països desenvolupats viuen en l’era de la informa-
ció, un període temporal en què el més important és la informació, perquè aquesta 
és poder. Per tant, tots els membres de la societat són importants, ja que cada un 
d’ells pot rebre i enviar informació de forma immediata. 
Posteriorment, el treball presenta un apartat anomenat «Una mirada al futur». Com 
és de suposar, en aquest es fa una petita ullada sobre quines novetats tecnologies 
presenta el futur. Ara bé, com deia el científic Niels Bohr, «fer prediccions és molt 
difícil, especialment quan es tracta del futur», i per això molts dels conceptes expo-
sats són encara una utopia. Conceptes com ara smart cities, les ciutats intel·ligents 
del futur, la virtualització de l’àmbit físic o bé un món sense diners en efectiu es 
tracten en aquesta secció. 
En aquest punt, el treball consta d’un apartat on es parla d’algunes novetats tec-
nologies en l’actualitat. I després de tot aquest apartat teòric sobre les TIC, n’hi ha 
un altre que parla de les generacions. Com es pot pensar, en aquest es presenten 



les diferents generacions de la societat actual, que són les següents: Generació Z 
(nascuts entre el 1995 i el 2012), generació Y (nascuts entre el 1977 i el 1994), genera-
ció X (nascuts entre el 1966 i el 1976), «Boomers II» (nascuts entre el 1955 i el 1965), 
«Boomers I» (nascuts entre el 1946 i el 1954), Cohort de la postguerra (nascuts entre 
el 1928 i el 1945) , Segona Guerra Mundial (nascuts entre el 1922 i el 1927) i l’era de-
pressiva (nascuts entre el 1912 i el 1921).
Una vegada finalitzada la part teòrica es va procedir a analitzar els resultats ob-
tinguts en les enquestes i les entrevistes. En primer lloc, cal dir que les enquestes 
corroboren la hipòtesi inicial: en preguntes formulades a la població com ara: «Estàs 
integrat en una xarxa social?», es pot veure clarament com hi ha una tendència en 
la qual el grup més jove de la societat té un percentatge més elevat de respostes 
afirmatives, i com a mesura que augmenta l’edat de les persones aquest ús va dismi-
nuint considerablement, fins a arribar al sector de més de seixanta-un anys d’edat, 
on aquest ús és pràcticament nul. I com aquesta, hi ha vint-i-nou preguntes més on 
s’explica l’ús de les TIC en la població. 
Pel que fa a les entrevistes fetes als psicòlegs, cal dir que van ampliar positivament 
el contingut del treball. Així doncs, una persona és addicta, en aquest cas a les TIC, 
quan deixa de fer les activitats de la seva vida quotidiana com ara menjar o dormir 
per tal d’estar en contacte amb aquestes tecnologies. Aquesta addicció és molt per-
judicial per a l’individu en qüestió, ja que comporta alteracions de son, canvis d’hu-
mor, canvis neuroestructurals en el cervell i també baix rendiment escolar o laboral. 
Per tant, cal marcar una línia vermella sobre l’ús d’aquestes noves tecnologies i no 
superar-la, perquè si es fa es pot caure en l’addicció, i les conseqüències tant a nivell 
personal com familiar són molt negatives. 

Conclusions
En primer lloc, i com s’ha dit anteriorment, la hipòtesi inicial era certa.
Seguidament, dades extretes de les enquestes com ara que el 80 % dels enquestats 
té com a mínim un ordinador, un telèfon intel·ligent o bé utilitza principalment In-
ternet per resoldre dubtes, mostren aspectes positius i negatius de la societat de la 
informació.
D’una banda, la bona rebuda de les noves tecnologies per part de la societat ha por-
tat un creixement exponencial del desenvolupament tecnològic, ja que com més re-
cursos es tenen a l’abast, més són les invencions tecnològiques que arriben al mer-
cat. Per tant, la immediatesa en la transmissió de la informació actual és òptima, i 
permet a tots els membres de la societat accedir a milers de continguts a Internet. 
Per altra banda, cal vigilar de no caure en un cas d’addicció. Així com l’accés a tants 
continguts d’informació és positiu, també té un cantó negatiu, i és que la societat 



actual també es defineix com a societat infoxicada. Hi ha massa excés d’informació. 
Sovint, també s’utilitza la metàfora que les TIC tanquen les persones en una capsa, 
ja que les connecten al món digital i les desconnecten del món físic, i això en molta 
mesura és perjudicial.
Ara bé, tenint en compte els aspectes positius i negatius de les TIC, i fent referència 
a la última pregunta de l’enquesta del treball, la societat actual d’Osona prefereix un 
món amb Tecnologies de la Informació i la Comunicació. 
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