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La sessió d’avui 

• Actualitat 

• Internet i Informació 

– Japó 

•   

– Xina 

• Noves formes de consum d’informació 

• Els esforços de la censura 

• Propera sessió 



Actualitat | Xina 

Font: http://v.qq.com/video/play.html?vid=7j19F2wrRyB   

http://v.qq.com/video/play.html?vid=7j19F2wrRyB


Actualitat | Xina 



Actualitat | Japó 



Informació i Internet | Japó 

• Els diaris japonesos s’han mostrat poc 

favorables a l’ús d’Internet com a 

plataforma per guanyar lectors 

– L’elevat nombre de subscriptors a les 

versions en paper n’és una possible 

causa 

 

• La manca de «model de negoci» a 

Internet n’ha frenat l’expansió 

– Menys del 20% dels continguts en paper 

arriben a la xarxa 



Informació i Internet | Japó 

• El primer en fer el 

salt a Internet va 

ser el Sankei 

Shimbun amb la 

publicació de la 

versió gratuïta a 

Internet 

 

 

 

 



Informació i Internet | Japó 

• Aposta conjunta 

dels tres grans 

diaris – あらたにす 

– Asahi Shimbun 

– Mainichi Shimbun 

– Yomiuri Shimbun 

 

• Es va posar en 

funcionament el 

2009 

 



Informació i Internet | Japó 

• Asahi Shimbun ha posat en marxa 

recentment una versió de pagament 

amb continguts exclusius a Internet 



Informació i Internet | Japó 

• Els principals consumidors de diaris al 

Japó són les persones de més de 50 

anys. 

– A mida que es redueix l’edat, menor és el 

percentatge de lectors 

 

• Un 73% de la població diu seguir la 

informació a través dels diaris, però un 

69% diu també fer-ho a través del 

telèfon mòbil 



Informació i Internet | Japó 

• La gran «amenaça» al consum 

d’informació pels mitjans tradicionals 

són els telèfons mòbils 



Informació i Internet | Japó 

• Algunes de les plataformes online 

d’informació al marge dels grans 

mitjans han fracassat 

– El periodisme ciutadà no ha fet fortuna a 

diferència d’altres països de la zona 

 

• OhMyNews, una empresa coreana, va 

intentar entrar en el mercat japonès 

l’any 2006 però en va acabar sortint el 

2009  



Informació i Internet | Japó 



Informació i Internet | Japó 

• La popularitat dels webs d’informació 

és en general reduïda al Japó 



Informació i Internet | Xina 

• La manca de credibilitat, en general, 

dels mitjans tradicionals a la Xina ha 

convertit la xarxa en espai preferit per 

informar-se 

 

• A Internet hi conviuen a la Xina les 

versions online dels mitjans 

tradicionals, els portals web, els 

blogs i els fòrums (BBS) 

 



Informació i Internet | Xina 

• Entre les deu pàgines web visitades a 

la Xina hi ha 4 portals 

– Cap dels «mitjans tradicionals» està entre 

les deu pàgines més populars 

 

• Paradoxalment, la majoria de 

continguts que proporciones els 

portals són provinents de «mitjans 

tradicionals» (sobretot l’agència 

Xinhua) 

 

 



Internet i informació | Xina 

Sina | 1994 | www.sina.com.cn 

http://www.sina.com.cn/


Internet i informació | Xina 

Sohu | 1996 | www.sohu.com   

http://www.sohu.com/


Internet i informació | Xina 

NetEase | 1996 | www.netease.com   

http://www.netease.com/


Internet i informació | Xina 

Tencent QQ | www.qq.com 

http://www.qq.com/


Informació i Internet | Xina 

• Des de l’any 2003 la Xina té en marxa 

un complex sistema de supervisió de 

continguts a la xarxa, l’anomenat 

Projecte Escut Daurat (金盾工程 - 

jīndùn gōngchéng) 

 

• Oficialment «protegeix» en contra de 

continguts supersticiosos, pornogràfics, 

violents, lligants als jocs d’atzar i que 

puguin danyar la seguretat nacional 

 



Informació i Internet | Xina 

• El sistema es tradueix en el bloqueig a 

certes pàgines web, algunes de les 

quals són inaccessibles de forma 

només temporal 

 

• Hi ha, també, paraules que no 

retornen resultats en cas de buscar-

les a Internet com per exemple 法輪 

(falun), 共匪 (gonfei) o 花花公子 

(huahua gonzi) 

 



Informació i Internet | Xina 

Cao Ni Ma 



Informació i Internet | Xina 

• Tot i la censura els internautes més 

actius han mirat de saltar-se les 

restriccions a través de diferents 

formes 

– L’ús de paraules homòfones és una 

pràctica habitual 

– Cao Ni Ma (草泥马 - Cǎo ní mǎ) és el 

nom fictici d’un animal que llegit amb 

d’altres tons Cào nǐ mā (肏你妈) té un 

significat força més groller 

 

 

 



Informació i Internet | Xina 

• També són molt populars els vídeos 

virals que critiquen el govern, que són 

prohibits de forma molt ràpida 

 

 

Font: http://www.youtube.com/watch?v=h7nQXai6lQs  

http://www.youtube.com/watch?v=h7nQXai6lQs


Control d’Internet | Xina 

Font: http://www.youtube.com/watch?v=eghmqZZKVb8  

http://www.youtube.com/watch?v=eghmqZZKVb8


Informació i Internet | Xina 

• El darrer gran fenomen a Internet a la 

Xina és el dels microblogs (weibo - 微
博) que ha tingut en el portal Sina el 

primer gran impulsor (des del 2009) 

 

• Actualment es calcula que hi ha més 

de 120 milions d’usuaris de microblog 

a la Xina i el ritme de creixement és 

molt ràpid 

 



Informació i Internet | Xina 

Kai-Fu Lee | informàtica 



Informació i Internet | Xina 

• L’arribada dels microblogs ha deixat en 

un segon pla els blogs que, no obstant, 

segueixen sent molt populars 

 

• Algunes de les figures més rellevants, 

com Han Han, tenen milions de 

seguidors i tracten de tant en tant 

qüestions «polèmiques» 

 



Informació i Internet | Xina 

• Els fòrums (Bulletin Board System o 

BBS en anglès) han estat un sistema 

molt popular entre els internautes 

xinesos 

– Actualment hi són especialment actius els 

anomenats joves enfadats (愤怒青年  - 

Fennu Qingnian) 

– Es tracta de grups d’esquerres 

ultranacionalistes i amb un elevat esperit 

patriòtic 

 



Informació i Internet | Xina 



Informació i Internet | Japó 

• El poder de la mirada 
col·lectiva o weiguan 
(围观) és el poder 
vertader de la xarxa 
a la Xina 

 

• Les persones poden 
a través de la força 
col·lectiva convertir 
quelcom en 
mediàticament 
rellevant  

 

 

 

 



Propera sessió 

• Dilluns 6 de juny 

– Farem a classe la 3ª pràctica 

 

– Parlarem de l’examen final 

 


