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RESUM 
 

En la present investigació s’analitzen catorze hospitals ubicats als 
Estats Units, amb l’objectiu d’analitzar l’ús de les xarxes socials, 
centrant-nos en la promoció que en realitzen de l’activitat física, a partir 
de les diferents xarxes socials. Ens hem centrat en l’ús de les 
comunitats virtuals en benefici físic i psicològic dels usuaris que hi 
interactuen, i de la reciprocitat que se’n deriva. S’han analitzat les 
diferents xarxes socials més utilitzades (Facebook, Twiter, Youtube, 
web i blog pròpies dels diferents hospitals), dirigint l’atenció a les seves 
entrades en relació a l’activitat física. Durant l’anàlisi, s’ha constatat que 
la xarxa més usada per la majoria dels hospitals és  el Twiter, i en 
segon lloc amb una gran diferència el Facebook. S’observa com tres 
hospitals, el Cleveland Clinic, Mayo Clinic, i John Hopkins tenen un 
major nombre d’entrades que la resta d’hospitals estudiats. També, s’ha 
constatat que la promoció de l’activitat física no és un dels temes 
principals pels quals es decanten aquests hospitals analitzats. Per tant, 
en plantejaments de futurs estudis es podria tenir en compte aspectes 
contextuals per a realitzar l’anàlisi, així com també, les expectatives que 
puguin tenir els usuaris que habitualment ho consulten.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

In the present investigation fourteen hospitals located in the United 
States are analyzed, with the aim to analyze the use of the social 
networks, centring on the promotion that they realize on the physical 
activity, from the different social existing networks. We have centred on 
the use of the virtual communities on physical and psychological benefit 
of the users that go on and the reciprocity that stems. 
The different social networks have been analyzed most used (own 
Facebook, Twitter, Youtube, web and blog of the different hospitals), 
directing the attention to his income in relation with the physical activity. 
During the analysis, there has been stated that the social network most 
used by the majority of hospitals is Twitter, and secondly but with great 
difference, the Facebook. 
It is observed as three hospitals, a major number of income have that 
the rest of analyzed hospitals. Also there is stated that the promotion of 
the physical activity is not one of the principal aspects by which these 
hospitals are praised. 
Therefore, in expositions of future studies, could be take in account 
contextual aspects in mind to realize the analysis, as well as also, the 
expectations that could have the users who habitually realize this type 
of consultations. 
 

Paraules clau: 
Hospitals Americans, Facebook, Twiter, Youtube, web, exercici físic, activitat física,    
xarxes socials. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INTRODUCCIÓ 
 
En aquest treball es pretén emfasitzar com les noves eines de comunicació, poden ser útils 
amb fins terapèutics, de socialització, o simplement de comunicació en un sentit 
d’aproximació a la persona amb unes determinades necessitats. També es  té com a 
objectiu analitzar si la finalitat d’aquesta interacció té per objectiu fomentar o parlar de 
l’activitat física per als usuaris d’aquests hospitals.  Tal i com ens parla Kelly Brian  (2009), 
es tracta d’aprofitar les noves tecnologies per a facilitar la comunicació entre les persones 
amb uns problemes determinats.  
Les xarxes socials en línia presenten formes noves d’interacció en l’espai virtual. D’acord 
amb Stern (2008) aquestes noves formes d’interacció representen una evolució pel que fa 
als blogs i les pàgines personals, ja que ofereixen una ampliació de possibilitats a l’usuari. 
Com havíem esmentat, els llocs de xarxes socials permeten no només l’oportunitat 
d’expressió i creació, sinó també l’establiment de connexions i intercanvis amb altres 
usuaris. Galindo (1998) sosté que les xarxes socials en línia són part de la regeneració i 
reconceptualizació del ja existent en la societat, dintre i fora del ciberespai. No obstant això, 
si bé és cert que podem entendre que el ciberespai crea realitats virtuals alternes que 
afecten a la realitat existent fora del ciberespai, també és cert que el ciberespai alhora que 
emfasitza la realitat dintre i fora d’allà, reprodueix les condicions i estructures socials de la 
realitat externa a través dels codis culturals aplicats en l’ús de la plataforma i la construcció 
dels missatges. Les xarxes socials virtuals creen comunitats virtuals o cibercomunitats. La 
capacitat d'Internet per transformar les relacions socials ha estat un aspecte estel·lar de les 
investigacions que han analitzat l'impacte d’aquesta tecnologia en la vida de les persones, si 
bé no l’únic (addiccions, crim, participació política, educació, etc.). Un dels estudis pioners 
dels anys 90 que pretenien vincular l’ús d'Internet amb l’activitat social off-line i el benestar 
psicològic proporciona una evidència contradictòria. Podem anomenar el treball pioner de 
Kraut et al. (1998, 2001), qui el 1998 va trobar que Internet afavoria l’aïllament social i el 
distrès, un efecte que van denominar "la paradoxa d'Internet ': una tecnologia social de la 
comunicació (Internet) que promovia una devaluació del context social dels seus usuaris, 
amb unes conseqüències negatives per al benestar psicològic (distrès). Tres anys més tard, 
però, els mateixos autors reconeixien que els efectes observats havien pràcticament 
desaparegut (Kraut et al., 2001). La seva explicació es va basar en què Internet, com a mitjà 
havia sofert una transformació entre els dos estudis i havia madurat.  
La mera utilització d'Internet no implica necessàriament una activitat social i l’exercici físic, 
encara que té sens dubte conseqüències socials, seria interessant distingir entre l’ús social 
d'Internet (participació en fòrums, per exemple) i el seu ús no social (navegar, baixar 
cançons i pel·lícules, llegir el periòdic, etc.). Quan l’ús d'Internet és social, i per tant amb un 



efecte en les relacions socials virtuals dels usuaris (creant-les o mantenint les ja existents), 
és previsible que el seu efecte en el benestar psicològic sigui positiu (Gracia, Herrero i 
Musitu, 2002); per a una revisió de l’efecte positiu de les relacions socials en el benestar 
psicològic. Alternativament, un ús fonamentalment no social podria fomentar les percepcions 
d’aïllament dels usuaris, la qual cosa explicaria per quins algunes investigacions troben que 
l’ús d'Internet s’associa amb l’aïllament social i majors nivells de distrés (Nie i Erbring, 2000). 
Quant a l’ús social d'Internet i a la seva capacitat per a promoure la creació de nous vincles 
socials i mantenir els ja existents, la participació dels usuaris en comunitats virtuals 
constitueix una prometedora àrea d’investigació. Aquest tipus de participació tindria 
l’avantatge de permetre crear nous fòrums d’expressió en els quals desenvolupar vincles 
amb persones similars (Castells, 2001) permetent posar en contacte a usuaris que potser 
puguin no sentir-se implicats en les activitats socials de la seva comunitat geogràfica. Aquest 
avantatge de les comunitats virtuals s’ha vinculat amb la millora de l’autoestima social i la 
creació de vincles socials de confiança (McKenna, Green i Gleason, 2001). Com assenyala 
Bargh, McKenna i Fitsimons (2001), aquestes comunitats poden capacitar l’expressió del 
self i un tipus de comportament que no es troba disponible en la pròpia esfera social. Per la 
seva banda, la relació entre l’autoestima i el distrés ha estat consistentment provada (Cohen 
i Syme, 1985; Ensel i Lin, 1991), pel que aquells usuaris implicats en activitats socials 
virtuals experimentaran una millora del benestar psicològic, a causa de una millora en la 
percepció de la seva capacitat per a crear i mantenir relacions socials duradores.  
Per una altra banda, Sebastián Hualde, en el seu estudi, ens assenyala que el nucli principal 
del funcionament en xarxa es resumeix en: 

 Posicionament Estratègic: La Web com a Plataforma. 
 Posicionament de l’usuari: Tu controles les teves pròpies dades. 
 Competències clau: 

o Serveis, no programari empaquetat. 
o Arquitectura de Participació. 
o Escalabilitat rendible. 

 Fonts de dades susceptibles de barrejar  i transformar les dades. 
 Programari no limitar a un sol dispositiu. 
 Aprofitament de la intel·ligència col·lectiva. 

Per tant, els serveix major demanats que es podrien utilitzar dins les xarxes socials són: 
 Història mèdica electrònica, que permet una fàcil comunicació de les dades dels 

pacients entre diferents professionals sanitaris (metges, especialistes, ...).  
 Telemedecina, que inclou tot tipus de mesures físiques i psicològiques que no 

requereixen que el pacient visiti l’especialista. 



 Informació sanitària que consisteix a proporcionar tant a pacients com a 
ciutadans sans, informació sobre temes mèdics i relacionats amb la salut. 

 Gestió del coneixement sanitari, que consisteix a proporcionar informació als 
especialistes sobre els temes del seu interès que els ajudin a desenvolupar la 
seva tasca, ja siguin revistes mèdiques, millors pràctiques, seguiment 
d’epidèmies, ... 

 Equips virtuals de cures sanitàries, que persegueixen la creació d’equips de 
professionals sanitaris que col·laboren i comparteixen la informació de pacients a 
través d’equips digitals.  

 mHealth, que inclou l’ús de dispositius mòbils per recollir i agregar dades 
sanitàries dels pacients per al seu ús per professionals de la salut, per exemple, 
monitoratge en temps real de constants vitals, i per la provisió de cures mèdiques 
via telemedecina mòbil. 

 Xarxes ehealth, que proporciona la capacitat de gestió de dades i de càlcul que 
necessiten les activitats d'investigació mèdica. 

 Sistemes d’informació sanitària, per a la fixació de citacions amb els metges, 
gestió de les dades dels pacients i altres tasques administratives. 

L’objectiu principal d’aquest estudi es centra en l’anàlisi de l’activitat 2.0, centrant-nos en una 
sèrie d’hospitals americans i la utilització que realitzen de les noves xarxes, especialment 
dirigit a la promoció de l’activitat física. És pretén analitzar l’ús de les diverses plataformes, 
tant tenint en compte el nombre d’usuaris que l’utilitzen, com la importància que els diversos 
hospitals donen a les xarxes socials, sempre partint de la informació referent a la promoció 
de l’activitat física.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MÈTODE 
 
La mostra la situem amb 14 hospitals dels Estats Units. Analitzant les seves xarxes socials 
(Facebook, Twiter, Youtube, web, blog) i les entrades i interaccions que puguin tenir en 
relació a l’activitat física.  
D’aquestes dades treballem amb una mitjana d’entrades en el Facebook de 1157,92, la mitja 
del Twiter de 211, i en el Youtube una mitjana de 61,78. 
 
Instruments i procediment: 
 
S’han utilitzat les diverses xarxes socials, analitzant les interaccions tingudes amb els 
usuaris sobre l’activitat física. Distribuint-nos els diversos hospitals entre els membres de 
l’equip d’investigadors. 
En una primera fase, s’analitzen les entrades totals en cada una de les xarxes a analitzar, 
posteriorment es centra aquesta cerca en la interacció en l’activitat física.  
Les xarxes socials sobre les que s’ha treballat són: Facebook, Youtube, Twiter, blog i web. 
Aquestes són les plataformes analitzades dels següents hospitals americans: Barnes-Jewish 
Hospital, Brigham and Woman’s Hospital, Cleveland Clinic, Duke University Medical Center, 
Hospital of the University of Pennsylvania, John Hopkins Hospital, Mayo Clinic, New York 
Presbyterian University Hospital of Columbia and Cornell, Ronald Reagan UCLA Medical 
Center, University of Michigan Hospitals and Health Centers, University of Pittsburgh Medical 
Center – UMPC, University of Washington Medical Center.  
En cada un d’aquests hospitals s’ha analitzat cadascuna de les plataformes. Ha estat 
distribuint hospitals i combinant el calendari de treball entre els membres de l’equip. Per 
cada hospital disposàvem d’un temps determinat per a analitzar el nombre d’usuaris, la 
informació dipositada per cada hospital, cercar la temàtica de l’activitat física, i establir un 
anàlisi definitiu de les diverses xarxes utilitzades per l’hospital. En les plataformes que ho 
permetia, com per exemple la web, s’han utilitzat els motors de cerca per a quantificar les 
entrades relacionades amb l’activitat física. Altres plataformes, com Facebook s’ha analitzat 
totes aquelles publicacions així com, els esdeveniments, els enllaços i notes introduïdes. 
Després del termini establert, es posen en comú tots els anàlisis obtinguts.  
 
 
 
 
 
 



RESULTATS 
 
En l’anàlisi realitzat s’observa com les entrades en les xarxes socials dels hospitals, són,  de 
forma general, superiors quan estem parlant del Twiter disminuint considerablement en el 
Facebook i Youtube. I per tant, com a conseqüència, en el moment que parlem de l’activitat 
física, també hem observat més entrades en el Twiter que en les altres plataformes socials.  
Tal i com s’observen en les dos gràfiques següents, el nombre d’entrades que destaquen es 
troba en la xarxa social del Twiter, seguit del Facebook. El mateix succeeix quan aquestes 
entrades estan relacionades amb l’activitat física, és a dir amb una temàtica determinada, on  

 
en podem trobar amb major mesura al Twiter, tot i que el nombre  total disminueix de forma 
destacada. S’observa com destaquen de forma notòria els hospitals de Mayo Clinic i el John 
Hopkins i el University of Washington Medical. En relació al Facebook mantenen una 
activitat molt més inferior aquestos hospitals, i en aquest cas destaca el Barnes-Jewish on el 
nombre d’entrades en les dues xarxes és força similar. 
En relació a la temàtica la qual centra aquest estudi, s’observa poc moviment en les 
interaccions, un fet que podem destacar especialment en la  xarxa social del Facebook, i es 
que en aquesta es dona una interacció entre usuari i hospital, per tant aquest participa de 
forma activa en el funcionament de la xarxa, considerant així que no és un membre passiu 
en la xarxa. Destaca el Barnes - Jewish com a hospital americà amb major entrades sobre 
l’activitat física tant al Facebook com en el Twiter. Seguidament es troba el John Hopkins. 
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Aquests dos hospitals també són els que es pot observar una major utilització de les xarxes  
socials.  

 
Observem en el Youtube com no es dona incidència d’entrades en relació a l’activitat física, i 
en la majoria dels casos que es pot observar aquesta incidència també es poden trobar les 
mateixes entrades en el Facebook, per tant, no es dona innovació. 
 
Tal i com s’observa en la següent gràfica, en alguns dels hospitals estudiats es pot donar  
similitud d’entrades entre el Facebook i el Twiter, tot i que és destacable que en aquells on 
de forma general hi ha una major activitat en la utilització d’aquestes xarxes, la diferència 
entre les entrades temàtiques entre Facebook i Twiter són més notòries. 
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DISCUSSIÓ I CONCLUSIONS  
 
Tal i com Castells ens anomena, la utilització de les xarxes socials per part dels hospitals pot 
ajudar a potenciar la seva utilització per part dels usuaris, i d’aquesta manera socialitzar-ne 
l’ús i també potenciar-ne l’eina, amb l’objectiu d’augmentar les seves reivindicacions. 
D’aquesta manera s’enfoca cap a una dimensió social amb orientació cap als ciutadans, on 
les xarxes socials deixen de ser un instrument per a la mera consulta de continguts 
multimèdia als seus llocs i pàgines, donant pas a una plataforma oberta construïda sobre 
una arquitectura basada en la participació dels usuaris. 
En les xarxes analitzades, s’observen com la majoria d’aquests aspectes anteriorment citats, 
es tracten i també en certa mesura la promoció o tractament de l’activitat física. En la nostra 
investigació ens centrem específicament en l’activitat física que es cita en les xarxes socials 
determinades de cada hospital. Tot i que, els hospitals dediquen esforços a la realització i 
promoció de les xarxes, no es mostra una interacció elevada en aquest tema. També, seria 
necessari saber si els usuaris d’aquests hospitals tenen interès en aquest determinat tema. 
Aquest podria ser un tema de treball per al futur, i d’aquesta manera millorar la interactivitat 
entre usuaris i hospitals. Un altre aspecte a tenir en compte en la realització d’aquest treball, 
seria tenir present que en els Estats Units la xarxa social majoritàriament utilitzada és el 
Twiter, i que aquesta podria ser la explicació principal de perquè aquesta xarxa té un 
nombre major d’entrades que el Facebook.  
Com a objectiu principal es va considerar, l’ús de les xarxes socials amb una temàtica 
principal que en aquest cas es tractava l’exercici físic. Posteriorment a l’anàlisi, s’ha observat 
que les plataformes són utilitzades per la majoria dels hospitals amb un nombre important 
d’usuaris en cada hospital. Però, també s’ha pogut constatar que la temàtica analitzada, 
l’exercici físic, no és un tema principal en les principals comunicacions de cadascun dels 
hospitals. En la majoria de les xarxes dels hospitals, un dels temes principals amb major 
entrades és la nutrició.  
Un altre fet observable, seria que no tots els hospitals usen les plataformes amb la mateixa 
intensitat, però amb l’anàlisi que em dut a terme, es fa difícil poder extreure’n les conclusions 
del motiu pel qual succeeix aquest fet. Per tant, aquesta podria ser considerada una limitació 
en l’estudi, que en la realització del mateix s’ha obert altres preguntes d’igual importància. 
Una altra de les dificultats, es troba en  la dificultat d’anàlisi de les xarxes, Facebook i Twiter, 
per a analitzar el seu contingut es fa necessari una lectura de cadascuna de les entrades 
que si donen, per tant, és un estudi on es necessari molt de temps per a realitzar-ho, i que 
pot implicar un cost econòmic important. També, s’ha de tenir en compte que per a un 
anàlisi més exhaustiu, seria necessari conèixer el context i la forma de funcionament dels 
hospitals americans i de l’ús que en realitzen de les plataformes socials.  
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