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Preliminar

La comunicació com a factor de canvi en la societat de la informació: Internet en el

context audiovisual de Catalunya

Descripció de la recerca

La recerca que presentem en aquest informe té com a objectiu demostrar el paper de la comu-

nicació com a factor de canvi en la societat de la informació i l'impacte d'Internet en els mitjans

de comunicació audiovisual de Catalunya. L'estudi s'ha dut a terme mitjançant una enquesta a

un extens grup de treball, o focus group, de 708 persones, autoseleccionat, i format per usuaris

experimentats d'Internet a Catalunya. Els resultats han confirmat el desenvolupament gradual de

nous canals i d'una manera d'informar-se, comunicar-se i entretenir-se en qualsevol lloc i a qual-

sevol moment, gràcies a unes eines, les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), que

permeten una participació activa, ràpida, personalitzada i eficaç en la gestió, generació, modifi-

cació, distribució, intercanvi i consum de tot tipus de continguts i arxius de text, imatge i so.
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