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Resum 
Les declaracions sobre la necessitat de recomanar a la població el exercici físic son 

coincidents i venen recolzades amb arguments sòlids per la amplia bibliografia que 

s’ha posat en circulació en els últims anys. El estil de vida físicament actiu s’associa 

generalment a costums més saludables i a una menor incidència de tabaquisme i de 

altres hàbits tòxics, per tant l’exercici és un factor important per la promoció de la 

salut. 

 Sobre la base de l’anterior el present estudi cerca esbrinar quina es la incidència 

que tenen les xarxes socials de comunicació per Internet en la promoció del exercici 

físic per millorar la salut  analitzant l’ús que en fan els hospitals escollits de les 

diferents xarxes, facebook, twitter, canal youtube i web .  

En els últims anys les Tecnologies de l’ informació i les Comunicacions (TIC) han 

experimentat un creixement molt important, s’estima que un de cada quatre 

habitants del mon utilitza Internet, fet que converteix les xarxes socials en una eina 

de comunicació molt poderosa.  

El resultat del estudi de les xarxes socials de 14 hospitals Nord-americans analitzats 

ha estat molt clar, hi ha molt poca incidència en relació a l’exercici físic i els seus 

beneficis.  Això ens porta a concloure que de manera generalitzada, als hospitals 

Nord-americans encara no s’estan explotant els recursos i possibilitats que 

ofereixen les xarxes socials per la promoció de la salut mitjançant l’esport.   

 

 

 
Abstract 

 Statements about the need to recommend people are the physical matching 

and come with solid arguments backed by extensive literature that has been 

circulating in recent years. The physically active lifestyle is generally associated 

with healthier habits and a lower incidence of smoking and other toxic habits, 

so exercise is an important factor in promoting health. 

 On the basis of the previous search to find out what this study is the impact of 

social networks of Internet communication in promoting physical exercise to 

improve health by analyzing the use made of the hospitals selected for the 

different networks, facebook, twitter, youtube channel and website. 

In recent years, Technologies of Information and Communications Technology 

(TIC) have grown extremely important, it is estimated that one in four 
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inhabitants of the world uses the Internet, making social networking a powerful 

communication tool.  

The result of the study of social networks of 14 U.S. hospitals studied was very 

clear, there is very little effect on physical exercise and its benefits. This leads 

us to conclude that, in general, hospitals Americans still are not exploiting the 

resources and potential of social networks to promote health through sport. 

 

 

 

Introducció 

 
   

A Ottawa, Canadà es va celebrar a 1986 la Primera Conferència internacional de la 

Promoció de la salut, que va donar lloc al que avui en dia coneixem com la “carta de Ottawa per la 

Promoció de la Salut”. En aquest es va arribar a una definició consensuada de promoció de salut : “El 

procés que permet a les persones incrementar el seu control sobre els determinants de la salut i en 

conseqüència millorar-la”. S’entenen com determinants  el conjunt de factors personals, socials, 

econòmics i ambientals que condicionen el estat de salut del les persones o les poblacions. 

 

D’altra banda, els estudis en població general indiquen que la pràctica d’una activitat física 

regular, estable i moderada ajuda a millorar tant la salut física com la psicològica, incrementant així la 

qualitat de vida. La pràctica d’exercici regular contribueix a instaurar estils de vida més saludables i a 

reduir o eliminar factors de risc associats al sedentarisme (Dishman, y cols., 1985).  

 

L’exercici físic suposa un reforç positiu a l’hora abandonar hàbits tòxics com el consum de 

tabac, al manteniment d’una dieta equilibrada i per disminuir el consum d’alcohol. En un estudi efectuat 

per Hartley (1985) en persones aparentment sanes, es va observar molt pocs participants amb un bon 

nivell d’activitat física eren fumadors o patien sobrepès. En la mateixa línia Hickey i cols. (1975) van 

comprovar que els homes físicament actius en el seu temps d’oci eren menys fumadors i amb menys índex 

d’obesitat. 

Així, l’activitat física regular promou canvis generalment molt importants en el estil de 

vida, caracteritzats per una millora espontània en els hàbits higiènics i dietètics. Les investigacions 

realitzades en aquests anys demostren la necessitat del exercici físic en totes les edats per els beneficis 

que indudablement tenen per la salut, però a més s’observa com l’exercici físic funciona com factor 

protector pel jovent, davant certs hàbits nocius. Per aquest motiu cada dia pren més força la necessitat 

d’educar i conscienciar de la importància del esport per la salut, creiem que les xarxes socials poden tenir 

un paper molt important en la promoció de la salut. 

En els pròxims anys els entorns virtuals han de prendre protagonisme en l’àmbit de la 

promoció de la salut i en concret de l’esport. Els entorns virtuals representen una nova realitat que te les 

seves pròpies regles de funcionament i amb les seves funcions per  produir i reproduir, permet interaccions 
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diverses, configurar relacions socials, grups, etc. Internet ha esdevingut un espai social més, la xarxa, un 

espai nou de sociabilitat en el qual les persones es relacionen i reuneixen mogudes per diverses raons i 

això ha fet que apareguin noves formes de convivència.  

Les xarxes socials —Facebook, Twitter,etc…— són formes d'interacció social, definides com 

un intercanvi dinàmic entre persones, grups i institucions en contextos de complexitat que generen 

comunitats; en els últims temps, també virtuals. Són un sistema obert i en construcció permanent que 

involucra conjunts de persones que s'identifiquen amb les mateixes necessitats i problemàtiques i que 

s'organitzen per potenciar els seus recursos. Les xarxes socials permeten socialitzar col·lectius o treballar 

cooperant en projectes comuns i creant així espais interactius compartits. 

Un estudi recent revela que la majoria d'usuaris enquestats qualifiquen les xarxes socials 

com el mitjà de comunicació més divertit, el més utilitzat i el que més els agrada, per sobre d'altres de més 

tradicionals com la televisió, la ràdio o fins i tot els blocs (IAB. Spain Research, 2009).  

El objectiu del present estudi és analitzar com estan utilitzant actualment els principals 

hospitals Nord-americans les xarxes socials, si utilitzen i en quin grau aquesta eina per facilitar l’èxit de les 

campanyes de promoció de l’esport com hàbit de vida saludables. 

 

Mètode  
 

Per el nostre anàlisi utilitzarem metodología observacional,  així el registre resultant ens 

permetrà realitzar un anàlisi de l’ús de les xarxes socials en relació a la promoció de l’esport.  Com a mostra 

d’estudi es van seleccionar 14 hospitals Nord-americans que utilitzen diferents tipus de xarxes socials: 

 

  

HOSPITAL XARXES SOCIALS 

    
Barnes-Jewish Hospital/Washington University Web | YouTube Facebook Twitter Blog 

Brigham and Women’s Hospital Web | YouTube Facebook Twitter 

Cleveland Clinic Web | YouTube Facebook Twitter 

Duke University Medical Center Web | YouTube Facebook Twitter 

Hospital of the University of Pennsylvania Web | YouTube Facebook Twitter Blog 

Johns Hopkins Hospital Web | YouTube Facebook Twitter Blog 

Massachusetts General Hospital Web | YouTube Facebook Twitter 

Mayo Clinic, Rochester, MN Web | YouTube Facebook Twitter Blog 

New York-Presbyterian Univ. Hosp. of Columbia 
and Cornell Web | YouTube ________ Twitter 

Ronald Reagan UCLA Medical Center Web | YouTube Facebook Twitter 

University of California, San Francisco Medical 
Center Web | _______ Facebook Twitter 

University of Michigan Hospitals and Health 
Centers Web | YouTube Facebook Twitter 

University of Pittsburgh Medical Center – UMPC Web | _______ Facebook Twitter 

University of Washington Medical Center Web| _______ ________ Twitter 
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En primer lloc vam realitzar un registre de el número d’entrades i els subscriptors de cada 

xarxa social, això ens va permetre obtenir un ràtio que per classificar els hospitals en funció del volum 

d’utilització de les xarxes socials. 

Posteriorment, hem analitzat el contingut de totes les entrades al Facebook i el Twitter, 

així com els vídeos publicats al YouTube i les referències a l’activitat física i els seus beneficis per la salut 

a les seves respectives pàgines web.  Per analitzar el contingut dels vídeos del Youtube en relació a la 

nostra recerca, hem utilitzat la eina de recerca amb les paraules “physical activity”, visualitzant els 

resultats obtinguts per tal de determinar si son computables dins la categoria promoció de l’activitat física. 

De la mateixa manera hem utilitzat el cercador de les pàgines web per acotar les referències, articles, etc.. 

relacionats en el nostre objecte d’estudi. 

 

Resultats  

 
 Al annex 1 oferim el detall dels resultats obtinguts, en general la incidència de la promoció de 

l’activitat física com hàbit saludable es mínima, obtenint els millors resultats en la cerca realitzada 

directament a les webs dels hospitals. 

Tenint en compte el número de subscriptors i d’entrades del Facebook i el Twitter, veiem 

que el Twitter té més rellevància com a xarxa social utilitzada per professionals i usuaris en els hospitals 

analitzats. D’altra banda, l’anàlisi detallat  l’ús del Twitter i el Facebook als hospitals seleccionats, ha 

donat com a resultat que del número total d’entrades,  molt poques o ninguna fan referència a la promoció 

de l’esport. Així mateix en els canals Youtube dels hospitals, la incidència de vídeos en relació a la 

promoció de l’activitat física ha estat mínima. 

 

 

HOSPITAL 
 TWITTER 

TOTAL 
ENTRADES  

TWITTER 

ENTRADES 

ESPORT 

TWITTER % 

ENTRADES 

ESPORT 

 
FACEBOOK 

TOTAL 
ENTRADES 

FACEBOOK 

ENTRADES 

ESPORT 

FACEBOOK  

% 

ENTRADES 

ESPORT 

 
YOUTUBE 

TOTAL 
VIDEOS  

YOUTUBE 

ENTRADES 

ESPORT 

YOUTUBE  % 

ENTRADES 

ESPORT 

Barnes-Jewish Hospital/Washington 

University    1.433    19 1,33%  1.112   12 1,08%       211   0 0,00%

Brigham and Women’s Hospital       345    0 0,00%       71   3 4,23%    8.638   5 0,06%
Cleveland Clinic    1.972    0 0,00%     295   0 0,00%    2.930   0 0,00%
Duke University Medical Center       513    7 1,36%     135   4 2,96%       189   10 5,29%
Hospital of the University of Pennsylvania       193    1 0,52%       70   0 0,00%       307   0 0,00%
Johns Hopkins Hospital    2.883    0 0,00%       30   0 0,00%    2.237   0 0,00%
Massachusetts General Hospital       539    15 2,78%       83   6 7,23%       212   0 0,00%
Mayo Clinic, Rochester, MN    3.000    51 1,70%     255   23 9,02%    4.036   20 0,50%
New York-Presbyterian Univ. Hosp. of 

Columbia and Cornell        84    0 0,00%       -     0 0,00%    1.364   1 0,07%

Ronald Reagan UCLA Medical Center        53    2 3,77%       20     0,00%  12.316   0 0,00%
University of California, San Francisco 

Medical Center         -     0 0,00%     113   2 1,77%        17   0 0,00%

University of Michigan Hospitals and Health 

Centers    1.282    9 0,70%     562   8 1,42%       391   4 1,02%

University of Pittsburgh Medical Center – 

UMPC    1.301    11 0,85%     208   11 5,29%          7   0 0,00%

University of Washington Medical Center    2.613    15 0,57%       -     0 0,00%        50   0 0,00%
TOTAL  16.211    130 0,80%  2.954   21 0,71%  32.905   40 0,12%
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Menys del 1% de les entrades a les xarxes socials tenen relació amb la promoció de l’esport. La majoria 

d’aquestes fan referència a esdeveniments esportius, maratons que s’organitzen de forma col·lectiva i que 

considerem que també formen part de la promoció de l’esport. La resta porten a diferents articles que de  

manera informativa parlen sobre la importància del  esport com hàbit saludable que millora la qualitat de 

vida. No hem trobat entrades on es produeixi una interacció entre usuaris i professionals de l’hospital 

sobre com millorar o iniciar el hàbit de l’esport en cap dels hospitals, essent les poques entrades sobre el 

tema informacions unilaterals.  

El Mayo clínic destaca com l’hospital amb més referències al esport, essent també el que 

conta amb un major número de persones subscrites a les seves xarxes. 

 

Finalment el resultat de la recerca  “physical activity”, a les pàgines web ha donat millors 

resultats, portant-nos a diferents articles, vídeos i webs destinats a la promoció de l’activitat física, encara 

que la majoria d’elles tracten la realització de l’activitat física amb relació a diverses problemàtiques 

concretes i no com a hàbit saludable. 

 

 
 

Discussió 
 

En un món on la comunicació és cada cop més interactiva, s'ha d'abandonar 

progressivament la imatge de la informació com a bé de consum, per concebre-la com un sistema de 

comunicació creatiu i interactiu.  

En aquest sentit, els hospitals tenen la possibilitat d'adaptar-se a aquest fet per a la 

consecució dels seus objectius. Per fer-ho possible és necessari un canvi en la concepció dels hospitals 

que permeti la inclusió de les xarxes socials en els processos de promoció de la salut. A mig termini, seria 

convenient la formulació de més polítiques de coordinació del treball dels hospitals a través de les xarxes 

socials.  
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A hores d'ara, des de els hospitals ja s'està animant a la gent a participar, demanant la 

seva opinió a través de les xarxes socials. S'està començant a inserir a l'usuari en els processos de 

divulgació i promoció de la salut pública a través de la participació interactiva. S'estan oferint perfils 

actualitzats amb capacitat per a la comunicació d'entrada i sortida, però queda feina per fer. 

Cal atreviment per a la innovació. En un breu espai de temps molt probablement les 

descàrregues de continguts per Internet, la redirecció de continguts de pàgines web, les activitats en línia, 

les trobades virtuals i un llarg etcètera seran un fet quotidià als hospitals d’arreu del mon. 

Però per a què aquests serveis de promoció de la salut, que en gran mesura ja s'estan 

oferint a través d'altres mitjans, s'implementin amb èxit, cal tenir presència on els usuaris la tenen. Tot i 

els exemples positius, encara hi ha molt camí per avançar. Fent un recorregut per els catorze hospitals 

analitzats, podem veure que els principals usos que se'n fan de les xarxes socials són:  La divulgació dels 

resultats obtinguts en investigacions, èxits en tractaments, exposició de casos, campanyes de donació de 

sang, etc..  Queden moltes altres possibilitats que encara no s'estan explotant de manera generalitzada, 

els hospitals no utilitzen el seu potencial per la promoció de la salut mitjançant l’esport o altres hàbits 

saludables, ja que la incidència en aquest tema es molt petita, inexistent en alguns hospitals.  

En canvi en les webs, possiblement per el fet que porten més temps en funcionament,  hi 

ha més articles dedicats a l’activitat física, tan per la població general, com per determinats col·lectius 

(fibromialgia, geriatria, etc..) La diferència és que els articles publicats a la web son informació unilateral, 

el usuari rep però no interactua.  

Tanmateix, aquesta realitat està canviant, de la mateixa manera que cada cop més 

hospitals disposen de xarxes socials, també l’ús d’aquestes està en continuo creixement,  per que molts 

hospitals són coneixedors de les possibilitats que ofereixen i les aprofiten. Estem en plena transició. 

 

Per això creiem que en propers estudis seria interessant especificar el grau d’interacció 

que hi ha en les entrades al Facebook i al Twitter, ja que hem observat que la gran majoria son 

unilaterals, utilitzant les xarxes com un taulell i sense desenvolupar les possibilitats d’aquestes eines. 

 

D’altra banda, el nostre estudi  s’ha vist limitat per la impossibilitat de visualitzar la gran 

quantitat de vídeos i de llegir els milers d’articles que s’ofereixen a les webs, ens hem guiat per el resultat 

dels motors de recerca que ofereixen aquests medis, però es possible que no s’hagin inclòs paraules de 

la recerca que poden formar part d’alguns títols que fan referència al esport com a hàbit saludable.  

 

El futur passa per reinventar la comunicació de manera constant amb sintonia amb 

l'entorn cultural i tecnològic. D'aquesta manera s'estarà en condicions d'oferir utilitat amb valor afegit, 

explotar la capacitat de màrqueting de les xarxes socials, adequar el servei a l'entorn i oferir activitats i 

serveis aprofitant la força viral amb què es transmeten les noticies a través d'aquest mitjà, incentivant la 

participació, eixamplant la implicació de l'usuari i apropant cada dia més el fet desitjable de no deixar a 

ningú fora. 
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ANNEX1 
 
 

Resultats investigació.xls  
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