
Jornada: 

Com les xarxes socials han 
revolucionat el segle XXI

18 de Juliol de 2012

Descripció de la Jornada:
Sens dubte les xarxes socials han provocat un canvi en el nostre dia a dia tant a nivell personal com a nivell
professional. Qui ens ho havia de dir fa uns anys que estaríem permanentment connectats amb els nostres amics,
companys de feina, contactes professionals o, fins i tot, amb els nostres clients? Doncs avui dia, les xarxes socials, els
cercadors, aplicacions i els objectes digitals s’han transformat en una eina indispensable per sobreviure a l’era
digital.

L’èxit de les xarxes socials ha vingut de la mà de la revolució tecnològica. Tant les universitats com de les empreses
s’han aprofitat d’aquest fenomen per realitzar les seves investigacions i fer-ne recerca per oferir solucions útils i
innovadores, impensables ara fa uns anys.

L’objectiu d’aquesta jornada és reflexionar sobre el fenomen de les xarxes socials i la seva evolució fins al punt de
resultar-nos una eina necessària per seguir el nostra dia a dia amb normalitat. Per explicar aquesta evolució,
analitzarem les xarxes socials des de 3 punts de vista: el social, l’empresarial i el tecnològic. Per tant, la jornada estarà
organitzada en 3 blocs:

• Bloc 1: La revolució social provocada per les xarxes socials
• Bloc 2: Les xarxes socials com a nou canal de comunicació per a les empreses i les administracions
• Bloc 3: Aplicacions tecnològiques innovadores basades en les xarxes socials

Lloc de Celebració de la Jornada:

de 9 a 13:45 hores

Lloc:
Sala d’Actes de l’Edifici Politècnica 1
Carrer de Maria Aurèlia Capmany, 61
Campus de Montilivi
Universitat de Girona
17001 Girona

Mapa:

Coordenades GPS:
41.96442, 2.829822



9:00  - 9:05

Programa de la Jornada:

Bloc 1: la revolució social provocada per les xarxes socials

Bloc 2: les xarxes socials com a nou canal de comunicació per les empreses i les administracions

Sr. Genís Roca, soci director de RocaSalvatella

Les xarxes al servei de les empreses: estratègies i resultats
Un repàs pels aspectes clau que una empresa ha de considerar quan defineix el seu model de presència a la xarxa, repassant les diferents
estratègies que es poden dur a terme i amb exemples concrets d'acció i els seus resultats.10
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Dra. Cristina Sánchez, sociòloga i col·laboradora dels mitjans de comunicació

9:
20

  –
9:

40

Sr. Xavier Carmaniu, historiador i col·laborador del mitjans de comunicació

Algú em pot explicar com hem arribat fins aquí?
Què pot dir un historiador de les xarxes socials? I sobretot, què pot dir que sigui nou i que no s'hagi dit fins ara? Poca cosa... o no. Segons la 
perspectiva amb la que es contempli el nostre present. 
Les xarxes socials no han aparegut del no res, i sobretot no són el final de cap camí, són només una etapa més de la història de la comunicació. 
Ara bé, tot i que els historiadors no som endevins és cert que han marcat un punt d'inflexió en la manera com ens comuniquem els humans.
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Sra. Anna Codina, blogger TIC i consultora a ElGiroscopi
Què ha canviat i què n'hem de fer? De què 
parlem quan parlem de xarxes socials?

L'aparició i la creixent popularització de les xarxes socials tenen el potencial de transformar el món del comerç i les corporacions, però també la
cultura i la societat en el sentit més ampli. Hi ha una gran oportunitat per a les empreses que utilitzen aquests nous canals de comunicació i de
venda, però el veritable potencial dels mitjans socials és la possibilitat per a una gran majoria de les persones del món de relacionar-nos entre
nosaltres, entre iguals, i compartir coneixement, creacions i valor directament els uns amb els altres, de manera molt lliure i generalment a
l'abast de la majoria per primera vegada en segles. Què ha canviat realment? Quin impacte té per a les empreses, les institucions i els individus?
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Recepció dels assistents8:45  - 9:00

Benvinguda. Miquel Montaner, coordinador del projecte ASKS

10:20  - 10:40 Pausa - cafè

9:15  - 9:20 Presentació del ponents.  Elisabet Blanch, moderadora de la jornada

Sr. Pau García-Milà, cofundador i director general d’eyeOS

Com les xarxes socials han revolucionat el segle XXI
En Pau ens farà un pròleg introductori a la jornada donant-nos el seu punt de vista sobre la revolució provocada per les xarxes socials.9:

05
  –

9:
15

Les xarxes com a revolució dels costums socials
Quan parlem de la revolució social que ha provocat l’eclosió de les xarxes socials pensem especial o principalment, en els canvis que han
provocat en el panorama comunicatiu i en els moviments socials; però ens oblidem sovint del que han suposat en la quotidianitat de les nostres
vides, i aquest és també un canvi importantíssim en els usos i costums de la nostra convivència. Per això, per ser menys analitzat, he volgut
centrar la meva intervenció en aquest àmbit, concretament en com està canviant el concepte de públic i privat; un dels eixos centrals de la nostra
construcció social com a comunitat.

Sr. Javier Aguilar, CEO i fundador de King-eClient

Les xarxes socials corporatives, més i millor
Les xarxes socials han existit des de sempre, no obstant les noves tecnologies ens brinden moltes possibilitats per desenvolupar nous entorns
col·laboratius i noves formes d’entendre l’empresa. En aquesta ponència donaré una pinzellada a les xarxes socials corporatives com a concepte
evolutiu a les intranets i les seves possibilitats per oferir un pas més en termes d’eficàcia i eficiència.11
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Bloc 3: Aplicacions tecnològiques innovadores basades en les xarxes socials

Dr. Miquel Montaner, director de Strategic Attention Management

ASKS, la cerca social automatitzada
ASKS és un projecte de recerca que vol posar els fonaments per una nova forma de cercar informació: la cerca social automatitzada. La cerca
social no és un concepte nou, de fet, la cerca d’informació de tota la vida sempre ha estat de caire social, preguntant a amics i coneguts.
D’aquesta manera, obtenim poques respostes però totes són de valor ja que ens les ha donat una persona de confiança. L’objectiu del projecte
ASKS, és aprofitar les noves tecnologies, les xarxes socials i la intel·ligència artificial per automatitzar al màxim possible aquests tipus de cerca
per tal de minimitzar el temps en obtenir una resposta.
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Dr. Josep Lluís de la Rosa, director del Centre EASY

Monitorització robusta del social media
"El que altres pensen" sempre ha estat una peça important d'informació per a la majoria de nosaltres durant el procés de presa de decisions.
Blogs, xarxes socials o Webs d’opinió en línia ofereixen un gran conjunt d'opinions i recursos on buscar. De totes maneres, ja que els usuaris i la
producció de dades augmenta, també augmenta l’spam, els anuncis i el contingut no genuí. En l'actualitat, ja podem trobar en el mercat
diverses eines de monitorització social per extreure i analitzar les opinions i els sentiments, però no tenen en compte que el contingut no genuí.
En aquesta ponència parlaré d’un repte important en la monitorització social: la robustesa.
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Dr. Boleslaw Szymanski, director of the Social Cognitive Networks 
Academic Research Center at the Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, NY

On influence of committed minorities on social consensus
We discuss the evolution of opinions and the dynamics of its spread in presence of people committed to their opinions; they are immune to
influence but influence others to accept their opinion. The prevailing majority opinion can be rapidly reversed by a small fraction of randomly
distributed committed individuals. We also discuss conditions under which the committed minority can rapidly reverse the majority that is
supported by a small fraction of individuals committed to their opinion. These results are relevant in understanding or influencing technological
innovation spread or in guiding actions to protect brand names against biased opinions.

13
:2

0 
 –

13
:4

0

13:40  - 13:45 Cloenda.

Sr. Enrique Claros, directiu de Cink Shaking Business
Importancia del Social Commerce en el modelo 
de negocio multicanal de las marcas

Las redes sociales tienen una importancia clave en el ecosistema multicanal de las marcas, su aprovechamiento para optimizar los procesos de
compra en los negocios online es una decisión estratégica cada vez más frecuente, las recientes innovaciones en soluciones para rentabilizar las
redes sociales están aportando un empuje decisivo para la evolución del Social Commerce.12
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El consum audiovisual està patint canvis profunds en la distribució i en la forma en què es consumeix. En el nou paradigma de distribució a
través d’Internet els consumidors tendeixen a socialitzar el seu consum a través de la xarxa, mitjançant els diferents dispositius i canals que els
agents posem a la seva disposició, i per això és necessari habilitar tecnologies de fàcil integració amb plataformes noves o existents. Mitele.es és
un cas d’èxit on hem dotat d’una capa social i de jugabilitat a la plataforma de consum audiovisual online de Mediaset.
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0 Sr. David Mira, director d’innovació de Lavínia Interactiva

Mitele.es: el consum audiovisual socialitzat i jugable

Dr. Miquel Duran, comissionat per al programa UdG 2.0

La meva Universitat ja té compte a Twitter, i ara què?
Una universitat és un entorn especial comparat amb d'altres entorns: és un lloc on es crea constantment coneixement, i que per tant és font
primària d'informació. Per això, les universitats tenen una gran oportunitat de comunicar bé el que fan, però també tenen un repte i una
responsabilitat de fer-ho. Més encara, en una societat com l'actual en una situació complexa, on els científics i els universitaris són molt valorats,
els centres d'educació superior i investigadors han de fer un esforç especial per fer servir bé i de forma intel·ligent les possibilitats de les xarxes
socials. En aquesta xerrada es comentaran alguns dels esforços que la UdG fa en aquesta direcció.
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Sr. Ferran Badia, managing director i propietari 
de Varangion
Monetització de les xarxes socials

Com convertir les interaccions a les xarxes socials en clients, fans fidelitzats, futurs clients. Exemples actuals, etapes de monetització, visions
estratègiques i com aplicar-ho a les vostres empreses.11
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