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1. Introducció 
 

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de crear un mitjà digital cultural que s’adapti a les 

característiques d’un públic que, cada cop més, reclama formats diferents als actuals. La 

intenció és explorar l’oferta actual de productes informatius culturals i analitzar si es 

corresponen amb les necessitats dels usuaris.  

 

La problemàtica actual és la tendència dels mitjans a convertir la cultura en el resultat d’una 

homogeneïtzació del gust. Actualment, la societat es considerada com un públic amb els 

mateixos interessos i, per tant, l’oferta està pensada per un públic massiu, sense cap mena 

de discriminació.  

 
La poesia contemporània s’entén com aquella que s’ha generat en els últims cent anys, 

sobretot a partir de la segona meitat del segle passat. Aquesta poesia es proposa una major 

experimentació en la rima i en la mètrica, fet que suposa el trencament amb els patrons 

clàssics que van existir tants anys. Però no només trenca amb la metodologia, també amb 

les imatges relacionades amb la bellesa tradicional. Aquesta nova poesia va començar a fixar-

se en els nous fenòmens com el cinema, el còmic o la música pop.  

 

Un dels pioners a nivell estatal va ser Josep Maria Castellet, qui va fundar i presidir 

l’Associació d’Escriptors en llengua catalana i va tenir un paper molt important en la codificació 

d’aquesta poesia. Tot i aquests canvis, cal destacar que la poesia sí ha mantingut la seva 

essència des dels seus inicis: commoure al lector i evocar imatges a través del llenguatge.  

 

És amb aquest trencament que la poesia comença a guanyar terreny entre els més joves. No 

es tracta d’un fet nou i que s’hagi donat per les noves tecnologies. El passat 3 d’abril, el 

Laboratorio de RTVE publicava un documental interactiu anomenat “Memoria de futuro” on el 

veterà poeta Luis Garcia Montero mantenia una conversa amb cinc poetes joves sobre l’ofici. 

(DATA, REFERÈNCIA) La conversa dels sis escriptors és molt il·lustrativa per entendre el 

que està succeint actualment. Si la poesia contemporània hagués nascut avui, les similituds 

entre la poesia de Montero i la de la resta no s’assemblaria en res, però la veritat és que no 

tenen grans diferències. 1 

 

Així doncs, és cert que les xarxes socials han fet que aquesta lírica exploti, però sempre ha 

estat en la societat. De la mateixa manera, abans aquesta no tenia les eines per mostrar-la i 

compartir-la. I aquí és on el mitjà troba el seu sentit. El fet que ara tothom pugui compartir a 

les xarxes allò que ha escrit, o que ha llegit i vol que els seus amics o coneguts llegeixin és 

un fenomen que sí està en auge. Abans, la figura de l’escriptor era una figura solitària, que 

escrivia tancat a casa, però ara s’ha convertit en una figura que pot compartir allò que vulgui 

amb els seus seguidors a distància de clic. De la mateixa manera, s’han creat comunitats de 

persones interessades en aquests temes i que tenen una activitat molt elevada a plataformes 

com Twitter o Facebook, tal i com es desenvolupa en l’apartat 6.4.1.  

 

Un exemple d’aquestes noves formes de crear comunitat són els anomenats booktubers, 

persones que recomanen llibres a través d’Internet als seus seguidors. Aquesta figura trenca 

                                                 
1 Vegeu Annex 1  
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amb el sentiment de respecte i de legitimació de la crítica tradicional. Els lectors ja acudeixen 

a Internet quan volen recomanacions sobre llibres, i es refien més que no pas d’un periodista 

que escriu regularment a un diari.  

 

Actualment, la informació es troba molt dispersa, i normalment requereix d’un esforç per part 

de l’usuari quan necessita consultar algun tema del seu interès i que normalment acaba 

provocant desinformació. A més, actualment els mitjans que tendeixen a l’especialització de 

continguts i s’adrecen a petits nínxols amb els mateixos interessos són els que millor 

funcionen, és la teoria de The long tail, de Chris Anderson. (Anderson, 2006) 

 

Davant d’aquest panorama, els mitjans han de trobar solucions no només a nivell de 

continguts, sinó també de presentació d’aquests. Els anomenats millenials són per 

excel·lència la generació digital, i ja no consumeixen continguts de la mateixa manera. Els 

formats de text i imatge estan quedant obsolets, i els mitjans com aquest proposen noves 

maneres d’entendre la informació, amb suport molt visual de manera que el resultat final sigui 

atractiu pels usuaris.  
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2. Objectiu 
 

L’objectiu d’aquest mitjà és, com reflexa el seu nom, ser un escenari virtual per a poetes 

de xarxes. DiVerso pretén traslladar aquesta transformació en el panorama poètic en forma 

de mitjà especialitzat que ofereixi a aquests nínxols de la societat aquella informació que no 

trobarien en un mitjà cultural actualment. 

 

No només es pretén oferir informació de manera unidireccional, seria un error considerant 

que el nostre públic té un perfil actiu i vol ser part d’allò que l’interessa. Per tant, els usuaris 

seran part dels continguts que s’hi publiquin a la pàgina a través de les seves obres o de les 

seves idees. Els professionals d’aquest projecte no desprestigiaran al lector, el consideraran 

una peça clau en l’elaboració de la informació.  

 

Així doncs, un altre dels objectius centrals del projecte serà crear una comunitat interessada 

i compromesa amb la poesia en qualsevol de les seves manifestacions, des d’escriptors fins 

a dibuixants o músics. Qualsevol perfil interessat en la cultura i en la transformació de la 

societat a través d’aquesta tindrà cabuda en el projecte.  
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3. Anàlisi de mercat objectiu: 
 

3.1. Estudi de mercat 
 

3.1.1. Situació actual 

 

El projecte DiVerso es troba dins del mercat del periodisme cultural. Actualment no existeix 

en el mercat, ni català ni estatal, cap mitjà de comunicació en forma de pàgina web 

especialitzat exclusivament en poesia contemporània. És bastant fàcil trobar revistes, blogs 

o pàgines web culturals que l’inclouen en alguna secció, però sempre formant part d’un 

conjunt molt més ampli.  

 

El contingut que s’ofereix al mercat actualment té un caràcter més amateur que no pas 

professional. Això implica que la informació que es troba és molt més personal i subjectiva, el 

contrari de l’aposta d’aquest projecte. És important diferenciar que aquest projecte aposta pel 

treball realitzat per periodistes, escriptors, poetes i qualsevol altra disciplina que es requereixi. 

Això actualment, com s’explica a continuació amb exemples, no es troba en cap mitjà de 

comunicació.  

 

A l’hora d’analitzar la situació actual del mercat del periodisme cultural digital, s’han valorat 

els següents elements: el nom del mitjà, la temàtica,  el lema, l’organització i els continguts 

publicats, el format i els objectius del web.  

 

Pàgines com el Catorze (http://www.catorze.cat/) o Cómo explicARTE 

(https://comoexplicarte.com/) utilitzen aquesta estratègia. Es tracta de mitjans que inclouen la 

poesia en els seus continguts, però no és l’element que vehicula la informació. A més, cap es 

centra en l’auge actual d’un nou nínxol de mercat com és els joves escriptors a les xarxes 

socials. Molts d’aquests autors, com ara Escandar Algeet o Carlos Salem, han buscat vies 

per llançar els seus primers llibres amb noves editorials. D’aquesta manera, trobem blogs 

personals, com el de l’autora Elvira Sastre (http://bleuparapluie.blogspot.com.es/), en els 

quals aquests escriptors publiquen la seva obra.  

 

Pel que fa al Catorze, es tracta d’un magazine digital, fundat l'1 d'abril de 2014 i integrat dins 

del diari Nació Digital2, i que s'encarrega de 

difondre tot allò que té a veure amb la 

cultura. De fet, en la seva pròpia pàgina 

web, Catorze es defineix com una 

plataforma digital  "a favor de la cultura 

viva".  Així, el seu principal objectiu és "ser, 

fer i encomanar cultura".  

 

Aquest magazine cultural, dirigit i editat per la periodista Eva Piquer, publica entrevistes, 

cròniques i reportatges relacionats amb el món de la cultura. La poesia també està present 

d'una manera o d'una altra: el Catorze publica entrades amb poesies elaborades per poetes 

                                                 
2 Nació Digital (http://www.naciodigital.cat) és un diari generalista i independentista d’abast nacional 
que neix l’any 1996. Té diverses edicions locals i temàtiques en les que s’inclou el Catorze.  

Imatge 1 Logotip del Catorze / FONT: Pàgina web del 

mitjà (www.catorze.cat) 

http://www.catorze.cat/
https://comoexplicarte.com/
http://bleuparapluie.blogspot.com.es/
http://www.naciodigital.cat/
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i poetesses ja coneguts i conegudes. Aposta per creacions originals i és habitual que publiquin 

una poesia o una cançó en commemoració d’algun artistes. També es dóna molta importància 

al treball d’artistes de totes les disciplines, com ara dibuixants o il·lustradors, un dels més 

coneguts. Existeix una voluntat d’integrar poesia amb altres disciplines artístiques com ara la 

música o la il·lustració amb artistes d’arreu del món. 

 

També trobem alguns magazins o revistes culturals relacionades amb el món de les 

humanitats que s’acosten més al model de pàgina web pel que apostaria DiVerso. Un 

exemple d’aquest tipus seria http://www.revista.barcelonareview.com/. Aquests mitjans 

publiquen algunes poesies, petites històries o entrevistes, però tot i així trobem una manca 

de suport audiovisual.  

 

Barcelona Review és una revista de poesia, lletres i cultura que es publica cada dos mesos 

en format digital. En aquest mitjà es publiquen relats, poesia, articles d’opinió i ressenyes 

culturals i  ressenyes musicals. A la seva pàgina, ells es defineixen com “el primer espai 

electrònic dedicat a la narrativa breu contemporània en format trilingüe”, això vol dir castellà, 

català i anglès.  

 

En la secció de 

Poesia presenten 

autors i escriptors 

que han conreat la 

poesia, la 

novel·la, el teatre, 

la narrativa curta, el periodisme i l’assaig.  D’altra banda, en la secció de ressenyes es poden 

trobar continguts de discos musicals i entrevistes o retrats de personatges amb renom en 

l’àmbit de la poesia i el periodisme. Tots els professionals que hi escriuen són personatges 

amb una trajectòria, com ara Miquel-Lluís Muntané. A més, donen l’oportunitat de fer 

col·laboracions a nous artistes, però un equip de professionals els ha d’aprovar els relats. 

Barcelona Review ha publicat el seu últim número, el 88, el setembre de 2016, però no té 

gaire activitat a les xarxes socials.  

 

A nivell estatal destaca l’Oculta Lit (http://www.ocultalit.com/), una revista de literatura i art en 

la qual es publiquen articles relacionats amb la poesia en el seu apartat “Poesía”. Tot i així, 

s’engloba tot el panorama literari de manera arbitrària, i la poesia en forma una petita part. 

Les entrevistes són molt diverses, des d’un jove escriptor que segueix els models clàssics de 

poesia, fins a persones que parlen de les xarxes socials. De fet, un article d’opinió va provocar 

un debat molt intens a les xarxes sobre la poesia d’Internet i alguns autors van contestar a la 

pròpia revista.3 

 

La revista es publica en format 

digital i està coordinada per 

Diego Álvarez Miguel i Xaime 

Martínez. El seu objectiu és 

recolzar les literatures més 

                                                 
3 Vegeu Annex 2 

Imatge 2: Capçalera de la página web de la revista / FONT: Pàgina web de Barcelona 
Review (http://www.revista.barcelonareview.com/) 

Imatge 3. Capçalera de la revista digital Oculta Lit. FONT: página web 

(http://www.ocultalit.com/) 

http://www.revista.barcelonareview.com/
http://www.ocultalit.com/
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minoritàries i promoure debat literari, així com crear ponts amb els països hispanoparlants. 

La web distingeix sis categories diferents a la seva barra de navegació: “Poesía”, “Narrativa”, 

“Ensayo”, “Teatro”, “Entrevistas” i “Opinión”. D’aquesta manera, hi ha un treball periodístic 

bastant intens i centrat exclusivament en el món de la literatura.  

 

Una proposta que s’acosta molt a la de DiVerso  és la de Soy Poeta 

(http://www.soypoeta.com/). Es defineixen com un portal cultural especialitzat en poesia que 

es va fundar l’any 2001 per “oferir un espai de publicació de poesia lliure i gratuït per qualsevol 

poeta”. Tot i així, observem que el portal no acaba de tenir una proposta visual massa 

atractiva, i això pot provocar la pèrdua d’un target més jove. Es tracta, però, d’una pàgina 

amb prestigi que rep subvencions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports i d’entitats com 

la Casa Amèrica.  

 

El portal cultural es va fundar l’any 2001 amb l’objectiu d’oferir un espai de publicació de 

poesia i lliure i gratuït per qualsevol poeta. Està format per un mitjà de comunicació cultural 

especialitzat en poesia i una Xarxa Social de Poesia on els usuaris es poden registrar i 

publicar els seus continguts. Soy Poeta vol potenciar la lectura i l’escriptura, no només de 

poesia, sinó de qualsevol gènere literari. 

 

Segons afirmen, l’any 2011 van realitzar un canvi 

estratègic, creant un portal tecnològic, dinàmic i 

col·laboratiu en que s’incloïa aquesta Xarxa Social de 

Poesia, la primera en llengua espanyola.  

 

Els continguts s’estructuren en diferents seccions. 

D’una banda, trobem la part de mitjà de comunicació i 

informació on es publiquen notícies, directoris 

especialitzats (editorials, associacions poètiques…). 

D’altra banda trobem la Xarxa Social de Poesia, 

concursos que organitza la pròpia plataforma, la 

relació amb les xarxes socials, el caràcter internacional (Espanya i Hispanoamèrica) i, 

finalment, les activitats off-line que ofereix en les quals podem trobar esdeveniments culturals 

que organitzen.  

 

L’altra pàgina que també té una proposta molt semblant a la del nostre projecte és VersOados 

(http://www.filosofia.tk/versoados/), semblant a Soy Poeta, amb recomanacions, concursos, 

notícies, xarxa social i nascuda l’any 2003.Trobem que aquests portals no es troben massa 

treballats i això els fa perdre la importància que podrien tenir pel contingut que elaboren, tot i 

que és massa promocionat, per exemple, en el cas de Soy Poeta. La publicitat, els concursos 

que s’hi anuncien ocupen la major part de la pàgina i això provoca que l’usuari es perdi a la 

pàgina i no entri a determinats apartats.  

 

En el cas de 

VersOados, es 

tracta d’una 

pàgina més 

personal. En 

aquest cas es 

Imatge  5 Logotip del portal de poesía VersOados / FONT: página web 

(http://www.filosofia.tk/versoados/) 

Imatge 4: Logotip de Soy Poeta FONT: 
página web (http://www.soypoeta.com/). 

http://www.soypoeta.com/
http://www.filosofia.tk/versoados/
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reprodueixen obres i autors de manera que hi ha la voluntat de promoure i divulgar els treballs. 

També es posa a disposició de qualsevol usuari bases i certàmens de poesia en cas que algú 

s’hi vulgui apuntar. En l’apartat de notícies no es tracta de notícies elaborades per 

professionals d’aquest lloc web, sinó que es tracta d’informació compartida d’altres mitjans.  

 

Podem destacar, doncs, dues característiques en el mercat estatal pel que fa al periodisme 

cultural. D’una banda, la inexistència de mitjans que aposten per vehicular la informació al 

voltant de la poesia contemporània. D’altra banda, també volem destacar la poca innovació 

en aquests mitjans. La majoria de mitjans s’estructuren a partir del text i de les imatges, i això 

no és el que el nostre target espera trobar en el projecte. Existeix una manca d’aprofitament 

de les noves tecnologies en la majoria de mitjans, i els que ho fan, no ho acaben d’establir 

com a aposta definitiva.  

 

3.1.2. Necessitats del mercat 

 

Com hem destacat en l’anàlisi de la situació actual, la poca existència de mitjans que apostin 

per la poesia contemporània com a nucli de la informació i la poca innovació en els continguts 

d’aquests mitjans justifica la necessitat d’oferir a uns nínxols molt concrets propostes com la 

d’aquest projecte.  

 

Belén Bermejo, d’Espasa es Poesia, confessava al Cultural en una entrevista 4després de la 

Fira del Llibre el passat any Madrid, “actualment hi ha un auge en la poesia i tant els circuits 

com els recitals poètics funcionen molt bé”. S’estan consolidant lectors joves de poesia que, 

a més, són un públic molt fidel, com apunta Bermejo, i que aprofiten les xarxes socials i 

qualsevol altre eina d’Internet com a difusors d’aquesta. 

 

L’AIMC publicava les dades sobre xarxes socials a principis de març de 2017, i mostren que 

un 79’2% de la població espanyola les utilitza quotidianament. Cal destacar també l’eclosió 

dels clubs de lectura que apunta la  Federació de Gremis d’Editors dEspanya (FGEE) i que 

suposa un canvi en la figura del lector solitari per passar a una xarxa de transmissió de 

coneixement.  

 

Un exemple d’aquest fenomen és l’aparició de la llibreria Nollegiu, a Poblenou. El seu 

propietari, Xavier Vidal, va crear una llibreria especialitzada en poesia que aprofita aquest 

auge de clubs de lectura i en la qual la idea principal era “provar-se llibres”. Es tracta d’un 

espai que organitza xerrades, conferències i altres esdeveniments que pretenen fomentar la 

creació dels joves poetes de la ciutat de Barcelona.  

 

Espais com la Nollegiu estan sorgint arreu del país. Actualment existeixen una quantitat molt 

gran de bars i associacions culturals que organitzen esdeveniments culturals i sessions de 

micròfon obert que pretenen descobrir els nous talents literaris del moment. Alguns exemples 

són el Club Cronopios a Barcelona o el festival Acròbates. Veus reconegudes del panorama 

poètic actual com Carlos Salem, del bar Aleatorio a Madrid, són els propietaris d’aquests 

espais que conviden a la difusió de l’art.  

 

                                                 
4 “Fiel lector de poesía”, El Cultural http://www.elcultural.com/noticiaimp.aspx?idnoticia=7888  

http://www.elcultural.com/noticiaimp.aspx?idnoticia=7888
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Tot aquest panorama, però, no coincideix amb l’aposta de la majoria de mitjans com els 

analitzats anteriorment. Aquests nínxols de mercat no troben informació especialitzada en 

cap mitjà i, per tant, s’estimen més realitzar un seguiment dels autors a través de les xarxes 

socials. Això està provocant, a la vegada, que aquestes persones no puguin establir uns 

vincles entre ells, que no puguin crear una comunitat com la que es crearia amb els seguidors, 

per exemple, d’un determinat equip de futbol. La comunicació encara s’entén com un procés 

vertical, quan el consum d’informació és, cada vegada més, un procés horitzontal. En aquest 

procés té una important tasca la figura del gatekeeper, l’encarregat de seleccionar la 

informació i oferir la que millor s’adapti al consumidor. Tot i així, els mitjans estan estancats 

en els formats tradicionals, quan la realitat és totalment diferent.  

 

3.2. Consumidors  
 

3.2.1. Audiència 

 

Segons l’INE, en l’enquesta sobre equipament i ús de tecnologies de la informació i 

comunicació a les llars realitzada el passat any 2016, l’ús d’Internet troba el seu punt fort en 

els joves de 16 a 24 anys, amb un 98’6% d’ús en el cas dels homes i en un 98,2% en les 

dones en els 3 últims mesos de l’any 2016. En canvi, a mesura que augmenta l’edat, aquest 

percentatge baixa. Tot i així, els usuaris d’Internet s’han elevat en els últims anys i no és fins 

els 54 anys que els percentatges baixen d’un 85% a un 68’4% en el cas dels homes i a un 

61’4% en el cas de les dones.  

 

 
Gràfica 1 Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de la Información y Comunicación en los 

Hogares. / FONT: INE 

 

A més, Internet s’ha consolidat en els últims anys com el segon mitjà dins de les TIC preferit 

pels usuaris a nivell estatal. La televisió continua tenint el lideratge fins el moment, però ja 

són un 81’9% del total de les llars les que disposen de connexió a Internet.  

Segons l’Idescat, a Catalunya la situació és també molt semblant a la que dibuixa les dades 

de l’INE. L’any 2016 el 96’7% de la població tenia un mòbil, i el 82’9% disposava d’accés a 

Internet.  
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Cal destacar també l’aparició dels smartphones, que ja superen a la població mundial, i la 

seva facilitat per accedir a la xarxa. Els usuaris s’han acostumat a consumir continguts a 

través de la pantalla, sobretot en les generacions més joves que també són les que utilitzen 

més Internet. 

 

 
Imatge  6 Equipament i ús de TIC en les llars (2016) / Font: INE 

A més, segons l’Informe de la Lectura de la Federació Espanyola de Gremis d’Editors 

d’Espanya (FGEE), la franja d’edat més activa pel que fa a lectura de webs, blogs i fòrums és 

la compresa entre els 14 i els 24 anys, amb un 77’9% d’índex de lectura. Cal destacar també, 

que l’any 2012, la meitat dels llibres digitals que s’editaven estaven concebuts per llegir-se en 

directe o a través d’Internet, un model comercial que ha anat agafant pes.  

 

Les xifres de mitjans com el Catorze demostren en quin tipus de continguts estan interessats 

els usuaris. Aquest mitjà està auditat per l’OJD, a diferència de la resta de mitjans escollits, i 

el passat novembre de 2016 va certificar un total de 543.783 lectors. D’aquesta manera, és 

en aquest model en el qual es vol centrar el projecte, ja les dades reflecteixen un gran interès 

per part dels usuari. A més, mai abandonen l’àmbit cultural i el tracten des de diferents 

perspectives. 

 

Pel que fa a les xarxes socials, el Catorze té un total de 133.874 seguidors al Facebook i 

20.000 al Twitter. Como explicARTE en té 154 al Facebook i 347 al Twitter i Barcelona Review 

té un total de 1.400 seguidors al Facebook i 1.178 al Twitter. La revista literaria Oculta Lit 

acumula un total de 1.804 likes a Facebook i 2.570 a Twitter. Finalment, Soy Poeta en té 

2.767 a Facebook, 2.868 a Twitter i té un canal a YouTube amb 94 suscriptors. El portal 

VersOados no es troba a cap xarxa social. 5 

 

                                                 
5 La consulta de les xifres de seguidors a les xarxes s’ha fet a través dels perfils originals [consulta el 
6 de març de 2017] 
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Gràfica 2 Seguidors a les xarxes socials dels mitjans / FONT: ELABORACIÓ Pròpia 

3.2.2. Anunciants 

 

Dins dels mitjans i webs analitzades, trobem que totes són empreses privades o cooperatives 

on el finançament és pràcticament a base de la publicitat. Tot i així, la publicitat de tots ells 

s’ajusten a la temàtica del mitjà (llibreries, editorials, ajuntaments, etc.). 

 

En el cas del magazín digital cultural Catorze, el seu finançament té, com a mínim, dues vies 

principals d’ingressos. D’una banda la publicitat, com ja s’ha mencionat anteriorment en 

relació a la temàtica de la cultura amb anunciants com Caixa Fòrum o la Diputació de 

Barcelona. D’altra banda trobem també una altra font d’ingressos que prové de tallers que 

organitza el mitjà. Aquests tallers poden ser des de l’escriptura fins la il·lustració passant per 

parlar en veu alta i estan conduïts per professionals en l’àmbit. 

 

La revista digital Oculta Lit aposta per un model de subscripcions que permet a l’usuari la 

quantitat que vol aportar, des dels 3€ fins als 20€ al mes. A part d’establir aquest sistema de 

subscripcions, també deixa oberta una altra via d’ingressos a partir de donacions puntuals 

que qualsevol usuari pot fer en el moment que així ho desitgi, així com a diferents tarifes 

publicitàries amb baners que especifiquen al web.  

 

En el cas de Soy Poeta, aquest portal combina diverses fonts d’ingressos. La primera que es 

pot identificar fent un cop d’ull a la seva pàgina web és la publicitat. Aquesta pot anar des 

d’una editorial fins a un concurs literari. La segona font d’ingressos són les donacions. En el 

seu apartat “Donaciones”, es permet a l’usuari que així ho vulgui realitzar un ingrés a la pàgina 

de manera totalment desinteressada. Finalment, la tercera font d’ingressos són les 

subvencions del Ministeri d’Educació, Cultura i Esports, de la Casa Amèrica o la Fundació 

José Saramago, entre d’altres. Tot i ser un mitjà privat, opta per especificar totes les vies 

d’ingressos a la seva pàgina web,  

 

Finalment, trobem els portals com Barcelona Review, Cómo explicARTE o VersOados que 

són portals més personals que no busquen cap benefici econòmic, sinó que el que volen és 

promoure la cultura i fer una difusió d’aquesta. D’aquesta manera, són portals més personals 

que s’assemblarien més a un blog personal.   

 

 

1

10

100

1.000

10.000

100.000

Catorze Oculta Lit Soy Poeta

Seguidors a les xarxes socials

FACEBOOK TWITTER YOUTUBE
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3.3. Competència 

 
3.3.1. Anàlisi DAFO 

NOM DEL 

MITJÀ 

CARACTERÍSTIQUES 

(ANY, DOMINI, TIPUS 

DE COMPETÈNCIA) 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

Catorze Barcelona, 2014 

http://www.catorze.cat/  

Competència directa 

Grup Nació Digital 

-Continguts clars i 

temàtiques diverses 

-Professionalització 

-Consolidació com a mitjà 

cultural 

-Seguidors a xarxes 

socials 

-Dependència d’una 

gran empresa 

-Competència en el 

sector cultural 

-Limitació de llengua 

(català) 

Como 

explicARTE 

Barcelona, 2015 

https://comoexplicarte.c

om/  

Competència directa 

Projecte independent 

-Informació interessant 

d’esdeveniments 

-Professionalització 

 

-Disseny de la 

pàgina 

-Caràcter de blog 

personal 

-Poca consolidació 

com a mitjà 

-No aposta diferent 

Barcelona 

Review 

Barcelona, 1997 

http://www.barcelonare

view.com/  

Competència directa 

Revista digital 

-Continguts per escriptors 

de llarga trajectòria 

-Revista accessible 

online 

-Web deficient 

-Activitat 

pràcticament nul·la a 

les xarxes 

-No té activitat a la 

pàgina actualment 

Oculta Lit Madrid, 2016 

http://www.ocultalit.com

/  

Competència indirecta 

Revista digital 

-Informació més 

subjectiva 

-Opinions de 

professionals 

-Entrevistes molt 

cuidades 

-Té una influencia en el 

panorama cultural 

-Seguidors a les xarxes 

socials 

-Contradiccions en 

alguns continguts 

-Poca informació 

institucional 

Soy Poeta Madrid, 2001 

http://www.soypoeta.co

m/  

Competència directa 

-Portal interactiu 

-Subvencions  

-Seguidors 

-Punt de trobada d’autors 

-Disseny web 

-Poca activitat a la 

pàgina i a les xarxes 

-Massa publicitat 

http://www.catorze.cat/
https://comoexplicarte.com/
https://comoexplicarte.com/
http://www.barcelonareview.com/
http://www.barcelonareview.com/
http://www.ocultalit.com/
http://www.ocultalit.com/
http://www.soypoeta.com/
http://www.soypoeta.com/
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3.3.2. Competència directa 

 

Les quatre pàgines web o els tres mitjans que es convertirien en competència directa de  

DiVerso serien:  

 

- Catorze (http://www.catorze.cat/)   

 

Encara que la poesia sigui només una part del contingut que publica, es considera que té uns 

objectius molt semblants i s’adrecen al mateix públic. A més, també té una aposta molt forta 

per les manifestacions de la poesia en qualsevol àmbit artístic, de la mateixa manera que 

aquest projecte, tal i com es mencionava a la introducció. 

 

- Soy Poeta (http://www.soypoeta.com/)  

 

Es considera que el públic d’aquest mitjà és més ampli que el d’aquest projecte, però la 

temàtica i els objectius coincideixen. La poesia en aquest cas és l’eix central, i la Xarxa Social 

de Poesia es relaciona amb la idea de comunitat que també s’ha establert en la introducció.  

 

Per tant, Soy Poeta es contempla com competència directa encara que la informació no aposti 

per manifestacions de la poesia més enllà de l’escriptura, al contrari que en el cas del Catorze.  

 

- Cómo explicarte (https://comoexplicarte.com/) 

 

Com explicARTE és un projecte que va néixer a l'abril de 2015 amb la intenció de crear un 

espai on reunir i proporcionar informació sobre les últimes estrenes de cinema, música, teatre 

i televisió del nostre país, així com parlar sobre lifestyle i promocionar a artistes i nous talents 

nacionals o internacionals mitjançant reportatges que puguin realitzar-se assistint als diferents 

esdeveniments dins de l'àmbit de l'art i la cultura.  

 

Quant a l'estructura de la web, a la pàgina principal es troben les últimes entrades, però els 

diferents continguts estan repartits en les categories del menú superior. En cada secció poden 

veure's: crítiques, cròniques, entrevistes, presentacions i notícies, al costat de les diferents 

galeries de fotos. 

 

Portal cultural  -Innovació en la creació 

d’una xarxa social de 

poesia 

 

VersOados 2003 

http://www.filosofia.tk/v

ersoados/metrica.htm  

Competència indirecta 

Revista digital 

-Importància dels 

creadors 

-Distància dels 

propietaris 

-Nous talents i 

consolidats junts 

-Pàgina poc 

dinàmica 

-Poca actualització 

-No queda clar el 

missatge 

Taula 1 Anàlisi DAFO / FONT: Creació prò Pròpia 

http://www.catorze.cat/
http://www.soypoeta.com/
https://comoexplicarte.com/
http://www.filosofia.tk/versoados/metrica.htm
http://www.filosofia.tk/versoados/metrica.htm
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Imatge  7 Logotip del mitjà Como ExplicARTE / FONT: https://comoexplicarte.com/) 

 

 

 

 

- Revista.barcelonareview.com (http://www.revista.barcelonareview.com/) 

 

Aquesta revista no té com a temàtica principal a poesia, però sí la difusió de relats i de cultura 

literària. És per aquesta raó, i pel fet que inclogui escriptors que s’estan iniciant en l’ofici, que 

l’hem inclòs com a competència directa. 

 

Així i tot, cal destacar que l’actualització de la pàgina fa que els continguts perdin valor. A 

més, no es tracta d’un mitjà d’informació com en el cas d’aquest projecte.  

 

3.3.3. Competència indirecta 

 

Dins d’aquesta subcategoria s’inclourien totes aquelles pàgines web, revistes, mitjans en 

paper, programes audiovisuals que giren o inclouen la cultura en els seus continguts.  

Es consideraria competència indirecta, ja que la temàtica en la que s’inclouria el projecte 

DiVerso seria la cultura, i qualsevol mitjà que apostés per aquesta seria susceptible de captar 

audiència.  

  

https://comoexplicarte.com/
http://www.revista.barcelonareview.com/


17 

4. Metodologia 

 
Després de realitzar l’anàlisi de mercat i d’observar-se quins mitjans trobem actualment en 

funcionament i de quina manera funcionen, així com del perfil dels seus consumidors i de la 

competència que suposarien per aquest projecte, s’ha elaborat el pla empresarial de DiVerso. 

 

Dins del pla empresarial, s’ha i s’ha obert la pàgina del projecte. D’aquesta manera, es 

defineix tant l’estètica del producte com els seus objectius i la seva temàtica concreta per tal 

de concretar el model de mitjà que es vol dur a terme.  

 

Seguidament s’han elaborat les estratègies de màrqueting. En aquest cas, és molt important 

definir el perfil específic del públic objectiu, ja que condiciona les eleccions que es fan en 

altres apartats. També s’han definit els objectius comercials, tant pel que fa a l’audiència com 

pel que fa als espais publicitaris. En aquest sentit, aquests objectius tindran una gran 

importància a l’hora d’elaborar el capital humà i el material necessari perquè es pugui tirar 

endavant la idea. 

 

Després de tenir les estratègies de màrqueting ben definides, s’ha passat a elaborar el pla de 

producció. En aquest apartat es defineix tot allò que és necessari per tal que el projecte pugui 

ser creat i posat en funcionament. Per tant, aquí trobaríem les inversions necessàries, el 

capital humà, el temps que es necessita i les campanyes de comunicació, entre d’altres. 

Aquest apartat el tanca un organigrama de l’empresa que s’ha elaborat a partir d’establir els 

diferents perfils necessaris per començar a treballar.  

 

Un cop tot això ha estat presentat, s’elabora el pla financer. Per il·lustrar aquest recompte 

elaborat en l’apartat anterior, s’han creat unes taules amb les despeses i els ingressos totals 

que es preveuen en la creació de l’empresa.  

 

Quan el pla financer ja s’ha definit, es passa a la descripció de l’organització de l’empresa, és 

a dir, la seva constitució jurídica. S’ha decidit incorporar en els annexos informació 

complementària que recolza allò que s’explica en cas que es necessiti ampliar coneixement 

sobre algun concepte.  

 

El projecte conclou amb dos apartats. El primer parla sobre els riscos als quals s’exposa el 

projecte i quines serien les solucions a aquests en cas que es trobessin. Seguidament, l’últim 

punt és una valoració de tot el conjunt que s’ha exposat durant el treball i conclusions 

personals que s’han extret en acabar el projecte.  
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PLA EMPRESARIAL DE DIVERSO 

 

5. Resum executiu 

 
DiVerso és un mitjà de comunicació digital especialitzat en poesia contemporània que es 

submergeix en la realitat de la seva explosió en les xarxes socials. Ofereix continguts 

d’informació com cròniques, crítiques o entrevistes en un format molt visual per tal d’apropar-

se al target juvenil.  

 

Aposta per la diferenciació d’altres mitjans amb la especialització de continguts, però també 

pel sentit de comunitat, ja que els usuaris aporten els seus continguts, donant resposta a 

temes que es llançaran mensualment, així com s’inclouen les veus més representatives, o 

nous talents, del panorama poètic actual.  

 

6. Descripció i anàlisi del producte 

 

6.1. Disseny del producte 

 
El projecte està pensat per un format pàgina web, és a dir, un mitjà online. D’aquesta manera, 

es podrà visualitzar a través d’Internet, ja que el target del producte es troba en aquest àmbit 

i no interessa adoptar un format radiofònic, televisiu o en paper.  

 

6.1.1. Pàgina web 

 

El contingut es podrà consultar a través de la pàgina 

https://diversopoesiaenred.wixsite.com/comunidad. Aquesta pàgina s’ha dissenyat com a 

maqueta del que seria el mitjà. Per tant, inclou unes característiques molt específiques que 

es poden veure en aquesta pàgina. A continuació es detallen els trets més rellevants que 

diferencien el projecte de la competència. 

 

• Peces molt visuals que combinen text i vídeo 

És la part més important. La informació no es presenta de manera tradicional, sinó que es 

dóna una volta i s’adopten models com els que ja s’estan implantant a Estats Units com és el 

cas de Fusion TV (http://fusion.net/), que aposta per continguts molt visuals i clars, de manera 

que el lector llegeix còmodament els continguts. Actualment, les imatges i els vídeos tenen 

molta importància a les xarxes. D’aquesta manera, DiVerso realitzarà peces audiovisuals que 

combinin text, vídeo i imatge. Així doncs, l’usuari no haurà d’estar llegint només text.  

https://diversopoesiaenred.wixsite.com/comunidad
http://fusion.net/


19 

 
Imatge  8 Home page del mitjà Fusion TV / FONT: Pròpia 

Ens adrecem a un públic que està canviant la seva manera de consumir informació. Els més 

joves estan acostumats a productes molt visuals, i el format ha d’adaptar-se a aquestes 

necessitats. A més, el nostre públic objectiu és un públic que tant pot llegir a través d’una 

pantalla com a través d’Internet, i oferir-los una informació en un format innovador sempre 

serà més atractiu.  

 

La pàgina del mitjà serà, doncs, una combinació de text i vídeos, amb uns missatges clars i 

entenedors que es recolzaran de material audiovisual per tal de ser més directes. Les 

següents imatges mostren un exemple de com quedaria estructurat aquest contingut, però 

només es tracta d’una simulació, així que la informació podria ser diferent a la presentada.  

 

La primera notícia que publicaria seria sobre les editorials emergents. Moltes es basen en el 

nombre de seguidors a les xarxes per publicar llibres als autors. D’aquesta manera, hi ha un 

debat al voltant sobre si es tracta de vertaders taurons que només volen beneficis. A 

continuació es mostra una maqueta del que seria una peça al mitjà. Combina vídeo de fons i 

text a sobre en la portada, que es desenvoluparia en un redactat a part amb la informació. 

 

 
Imatge  9 Exemple d’una peça / FONT: Pròpia 
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• Comunitat i gran reportatge 

Un tret important en el projecte és també la importància de crear una comunitat d’intercanvi 

cultural en la qual els usuaris puguin aportar les seves idees o creacions. D’aquesta manera, 

el lector no serà un subjecte passiu que només consumeixi continguts, sinó que passarà a 

ser una part essencial de l’anomenat “gran reportatge”. 

  

 El gran reportatge és una secció dins de la barra de navegació, com es pot veure a la imatge 

3, el funcionament del qual seria el següent. Cada mes, un tema d’actualitat serà llançat a la 

pàgina del mitjà en la categoria de “gran reportatge”. D’aquesta manera, els usuaris, a través 

del correu habilitat en l’apartat de “contacte”, podran enviar les seves idees o creacions 

relacionades amb aquest tema. El termini per enviar aquestes creacions serà a partir del dia 

1 de cada mes i fins les 12 de la nit del dia 14. Un cop recollides totes les aportacions, els 

redactors del mitjà elaboraran un reportatge en el qual inclouran la visió dels usuaris i la 

informació que considerin necessària i les obres seleccionades es comunicaran als seus 

autors per tal que les aprovin. D’aquesta manera, el dia 1 de cada mes es llançarà el “gran 

reportatge”, accessible per a tots els usuaris. 

El primer tema mensual que es proposa com a maqueta del projecte és el feminisme. Així 

doncs, les dues primeres setmanes els usuaris podran conèixer de què tracta la temàtica i 

col·laborar en el projecte. Cal destacar que no és necessari que totes les idees siguin 

estrictament poesia escrita, sinó que es valoraran idees i creacions d’altres àmbits artístics 

(il·lustració, música, etc.). 

 

• Capçalera 

 

La capçalera és el resultat de barrejar diversos elements. D’una banda, trobem el logotip del 

projecte a la part esquerra amb l’eslògan més a la dreta, a dalt de la barra de navegació. A la 

part dreta superior trobem els perfils a les xarxes socials i just a sota l’entrada pels 

subscriptors de la pàgina.  

 

Imatge 20 Gran reportatge / FONT: Pròpia 
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La barra de navegació està composada de 5 categories diferents. La primera és la d’inici. En 

aquesta trobaríem tota la informació que s’anés publicant i la més rellevant, per tal que els 

usuaris puguin accedir ràpidament als continguts. La segona categoria és la de gran 

reportatge. Aquí es publicarà el reportatge mensual i s’anirà informant als usuaris dels temes 

per tal que puguin enviar les seves propostes, tal i com s’ha explicat anteriorment. La següent 

categoria és la d’entrevistes, on es publicaran totes les entrevistes que es realitzin. S’ha posat 

com una categoria diferent pel fet que no està tan vinculat a notícies més d’actualitat, i 

d’aquesta manera els usuaris podran llegir qualsevol entrevista dins de la categoria. Les dues 

últimes categories són les de contacte i sobre nosaltres. La primera està més lligada a 

respondre preguntes dels usuaris i recollir les seves aportacions. La segona, en canvi, seria 

una explicació detallada del projecte i de l’equip.  

 

Pel que fa al disseny, el fet que el fons sigui blanc dóna més pes als elements que es troben 

en la capçalera, com el logotip, per tal que ressaltin més. El logotip combina vermell i blau, 

amb tonalitats més clares i més obscures. El vermell representa la passió i la calidesa, el fet 

que sigui un mitjà més íntim que aposti per una comunitat. El blau, en canvi, ressalta la idea 

del treball mental, més artístic.  

 

 

 
Imatge  11 Capçalera del mitjà DiVerso / FONT: Pròpia 

 

• Contacte 

Finalment, també cal destacar que al final de la pàgina, dins de la categoria de contacte, s’ha 

habilitat el correu del mitjà pels usuaris, així com un formulari en cas que els sigui més còmode 

emplenar-lo.  

 

Pel projecte és una part essencial tenir una estreta relació amb els usuaris, recollir els seus 

dubtes i valorar les seves opinions, per això s’ha decidit posar una categoria i no amagar 

aquesta part com fan la major part dels mitjans al peu de la seva pàgina.  
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Imatge  12 Categoria de contacte de la página / FONT: Pròpia. MADRID ENCARA??? 

 

• Entrevistes 

En la secció d’entrevistes es publicaran els perfils més interessants del panorama poètic 

actual. Tot i ser una pàgina dirigida a un públic jove, el perfil que s’ha triat per la primera 

entrevista és Joan Margarit, poeta, arquitecte i catedràtic DE???? català de 79 anys. És un 

autor reconegut amb una llarga trajectòria que ha viscut el canvi en el panorama poètic i ha 

sabut adaptar-se.  

 

Una mostra d’aquesta adaptació és el recent pròleg que ha escrit en l’últim llibre d’Elvira 

Sastre, una poeta jove segoviana. És per aquest motiu que ha estat seleccionat com el primer 

perfil a entrevistar, per donar una visió àmplia i amb experiència.  

L’entrevista no es limitarà a transcriure les preguntes i les respostes, la intenció és crear un 

relat, fer un retrat de la persona a través de les noves tecnologies. Per tant, es combinarà 

text, vídeo i àudio, així com qualsevol altre material de suport que es consideri necessari.  

 

 
Imatge  13 Secció d'entrevistes del mitjà./ FONT: Pròpia 
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• Sobre nosaltres 

La descripció del projecte també té una secció, per tal que l’usuari conegui de primera mà 

de què tracta la pàgina i els seus objectius. El text és el següent:  

 

 
Imatge  14 Descripció del projecte del mitjà. / FONT: Pròpia 

A més, s’ha incorporat una frase de la poetessa mencionada anteriorment, Elvira Sastre, per 

tal d’incorporar l’essència del projecte i aportar encara més informació al lector en aquesta 

secció.  

 
Imatge  15 Cita de l'escriptora a la secció "Sobre nosotros". / FONT: Pròpia 

 

6.1.2. Logotip 

 

El logotip de DiVerso és una lletra D amb una agulla en diagonal. La lletra representa el fil 

de l’agulla i, tot junt, és una metàfora sobre la creació. El fil representa el treball dels usuaris 

aportats al contingut, així com el propi treball dels 

professionals del mitjà.   

 

Els colors, blau i vermell, representen l’intel·lecte, el treball 

de la ment i la llibertat, i la passió i la comunitat d’altra 

banda.  

Es podria dir que el logotip és un recull dels ideals del 

projecte fets dibuix.  
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7. Temàtica 

 
La temàtica del projecte és el de la poesia contemporània, com ja s’ha mencionat 

anteriorment. Tot i així, això vol dir que la poesia estarà present en tots els continguts, però 

no té per què ser la protagonista estrictament.  

 

El que pretén el projecte és oferir informació en aquest àmbit, i que aquesta sigui l’eix 

vertebrador en les seves publicacions. Tot i així, en un panorama com l’actual, es donarà 

visibilitat a les noves formes d’expressió artística, sempre que tinguin relació amb la poesia. 

És important que es mostrin aquestes disciplines com poden ser: 

 

• Música 

• Dansa 

• Il·lustració 

• Pintura 

• Teatre 

• Cinema 

Qualsevol artista d’aquests àmbits podrà tenir cabuda en el mitjà si la poesia en forma part. 

 

8. Objectiu social 

 
L’objectiu social i les repercussions del projecte, que aniran dirigides al públic objectiu, es 

detallen a continuació. 

 

8.1.1. Aposta cultural 

 

La cultura sempre ha estat la matèria oblidada dels governs. L’actor Celestino Aranda, en una 

entrevista al diari El Imparcial, afirmava el següent: “La cultura siempre está maltratada. Se 

le da poco valor. Cuando hay que quitar dinero, de lo primero que se prescinde es de la 

cultura” (Aranda, 2011). Aquestes paraules reflecteixen a la perfecció la situació actual de la 

cultura a Espanya. Els governs veuen la cultura com una matèria sobrant, a la que poden 

“maltractar”, com afirmava Aranda.  

 

L’aposta d’aquest mitjà és contribuir a recuperar el valor cultural, donar-li la importància real 

i que es mereix. D’aquesta manera, la cultura, i la poesia en concret, són els nuclis del projecte 

i allò que proporciona sentit a propostes com aquesta. A través de la cultura, DiVerso també 

aposta per la imaginació i per la llibertat. L’expressió artística sempre ha estat una mostra 

d’inconformitat o del món interior de l’artista.  

 

Per això es considera que es necessària l’existència de productes que apostin per la cultura, 

en qualsevol de les seves manifestacions, ja que mentre més diverses siguin, més enriquidor 

per la societat serà. 
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8.1.2. Innovació 

 

La societat actual està canviant els hàbits de consum, com es detalla més endavant. Els 

anomenats millenials ja no consumeixen de la mateixa manera que els seus pares. En aquest 

context, els mitjans necessiten reinventar-se i trobar el format que més s’adapti a les 

necessitats del seu target.  

 

El nostre públic són persones joves, acostumades al món digital. D’aquesta manera, el 

projecte fa una gran aposta pels continguts audiovisuals innovadors. Dins d’aquests 

continguts innovadors, podem trobar vídeos, àudios, combinacions de textos amb aquests, 

etc. És molt important que el missatge sigui visual, que l’usuari arribi ràpidament a entendre 

de què es parla.  

 

Així doncs, el projecte s’adapta al consum que fan els usuaris per oferir-los un servei que 

satisfaci les seves necessitats informatives i, a més, trenqui amb els models tradicionals en 

els quals el missatge era estàtic i unidireccional.  

 

A part d’incorporar elements a nivell audiovisual, també innova en el sentit que el missatge 

passa a ser bidireccional, ja que els usuaris poden interactuar amb el mitjà i ser una part 

important dels continguts. El projecte dóna molta importància als usuaris, tant en l’elaboració 

de la informació (gran reportatge), com en el procés d’inclusió d’aquests en el mitjà.  

 

8.2. Interacció i ús de les xarxes socials 

 
Internet s’ha convertit en l’escenari ideal per difondre cultura de manera diferent. Durant 

aquests últims anys han aparegut figures com les dels booktubers, és a dir, persones que 

recomanen llibres a través dels seus canals. En aquest sentit, la crítica tradicional dels 

productes culturals està perdent pes i, cada cop més, els usuaris acudeixen a la web quan 

volen saber quin serà el seu pròxim llibre. A més, segons l’Estudi Anual de Xarxes Socials de 

l’Interactive Advertising Bureau (IAB) a Espanya el 20176, el 86% dels internautes d’entre 16 

y 65 anys utilitzen les xarxes socials (19’2 milions de persones). 

 

Dins d’aquests fenòmens, el projecte troba sentit potenciar les xarxes socials, per ser 

l’escenari on apareixen totes aquestes relacions i on es troba el seu públic. Les xarxes socials 

connecten els usuaris i serveixen per intercanviar informació, així que el projecte les ha de 

saber gestionar.  

 

Per això hi haurà encarregats de portar les xarxes, tant per compartir el contingut amb els 

usuaris, com per conèixer-los millor. Els joves escriptors han trobat un espai a les xarxes, on 

compartir i trobar continguts del seu interès, i aquí és on el projecte troba el seu sentit. Aquests 

nínxols de persones interessades continuaran trobant el mitjà interessant si aquest manté 

una presència a les xarxes.  

 

                                                 
6 MARKETING 4 E COMMERCE https://marketing4ecommerce.net/viii-estudio-anual-de-redes-
sociales-en-espana-2017/ [consulta el 24 de maig de 2017] 

https://marketing4ecommerce.net/viii-estudio-anual-de-redes-sociales-en-espana-2017/
https://marketing4ecommerce.net/viii-estudio-anual-de-redes-sociales-en-espana-2017/
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La promoció de la pàgina a les xarxes socials és un dels objectius més importants del projecte, 

ja que com hem dit els potencials usuaris d’aquest es troben allà. La interacció és un dels 

punts forts del projecte, els usuaris han de sentir que hi ha una resposta quan ho necessitin, 

hi ha un compromís de respecte pel públic del mitjà.  

 

Els usuaris es poden posar en contacte amb el mitjà a través del correu 

diversopoesiaenred@gmail.com o bé a través d’un formulari que es troba a la pàgina web.  

 

 
Imatge  17 Pestanya de contacte amb el mitjà / FONT: Pròpia 

 

8.2.1. Facebook i Twitter 

 

El projecte treballarà amb dues xarxes socials: Facebook i Twitter. Es considera que pels 

objectius del mitjà són les dues que més encaixen per transmetre els missatges i trobar 

informació.  

 

El mitjà ha habilitat, a la seva pàgina web, els botons de xarxes socials per tal de que l’usuari, 

només amb un clic, pugui arribar fins als perfils a Facebook i Twitter del mitjà.  

 

 

 
Imatge  18 Botons de xarxes socials a la capçalera del mitjà. FONTt: Pròpia 

 

 

Així doncs, DiVerso compta amb dos perfils diferents: 

mailto:diversopoesiaenred@gmail.com
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• Facebook 

És la xarxa líder per excel·lència que més utilitzen els usuaris, segons l’Estudi de l’IAB 

mencionat anteriorment. A Espanya, un 91% dels internautes utilitzen aquesta xarxa, 

així que el projecte troba essencial tenir una forta presència a Facebook per tal 

d’arribar al target. 

 

 
Imatge  19 Ús/visita de xarxes socials a Espanya l'any 2017 / FONT: IAB 

 

Facebook permet compartir el contingut que es penja a la pàgina web de manera directa amb 

els botons habilitats per Wix de social sharing. D’aquesta manera, la tasca de traslladar la 

informació a les xarxes és molt més fàcil i és una manera molt important d’atracció de trànsit, 

ja que els teasers o els avanços de publicacions poden captar l’interès dels lectors. A més, 

mecanismes com els directes que ofereix la plataforma poden ser una eina molt útil a l’hora 

de transmetre esdeveniments o festivals.  

 

S’ha obert la pàgina de Facebook, a la qual es pot accedir directament a través de l’enllaç 

següent: https://www.facebook.com/diversopoesia/, o a través dels botons situats a la 

capçalera de la pàgina web del mitjà.  

 

https://www.facebook.com/diversopoesia/


28 

 
Imatge  20 Perfil a Facebook de la pàgina. FONT: ELABORACIÓ Pròpia 

 

• Twitter 

Així com Facebook, Twitter també destaca com a mitjà destacat per trobar informació. 

D’aquesta manera, la presència en aquesta xarxa social també serà molt important pel mitjà, 

ja que aquí trobarà també el seu target. Tot i així, a diferència de Facebook, Twitter sempre 

ha estat vinculat a la informació, a l’actualitat. D’aquesta manera, el projecte encaixa en el 

perfil d’aquests internautes. 

 

La major part d’escriptors juvenils pengen els seus poemes a Twitter, ja que el fet dels 140 

caràcters els permet concentrar les paraules i mostrar-les als seus seguidors. Aquests poden 

aplegar gran quantitat de seguidors, i això pot servir al mitjà per fer mencions i atraure trànsit 

al mitjà. Els hashtags seran clau en el treball amb aquesta xarxa, ja que serviran per crear 

xarxes de persones interessades en una temàtica concreta i permetran que la informació del 

mitjà aparegui amb d’altra relacionada. 

 

 
Imatge  21 Publicació de Pablo Benavente el 13 de maig / FONTt: Twitter 
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La difusió a Twitter serà també una altra part important dins del treball amb les xarxes socials. 

La plataforma permet compartir el contingut de la pàgina, però també servirà per compartir 

petits avançaments de continguts i captar l’atenció dels lectors. D’aquesta manera, es pot 

accedir al perfil de Twitter del mitjà a través de l’enllaç següent: 

https://twitter.com/diversopoesia, o a través dels botons de xarxes socials situats a la 

capçalera de la pàgina web del mitjà, igual que amb Facebook.  

 

S’han seguit a un total de 52 perfils relacionats amb l’àmbit de la cultura, de la poesia, la 

música, Barcelona, mitjans, periodistes, etc. Això servirà també per conèixer què fan la resta 

de mitjans i que els propis treballadors s’informin de l’actualitat cultural a través de la 

plataforma.  

 

 
Imatge  22 Perfil a Twitter de la página / FONT: Pròpia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://twitter.com/diversopoesia
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7. Estratègies de màrqueting 

 

7.1. Selecció del públic objectiu 

 
7.1.1. Audiència 

 

La poesia contemporània triomfa entre els més joves de la societat. Aquests, escriuen i 

comparteixen les seves poesies a través de les xarxes socials i s'inspiren en les poesies que 

s’hi publiquen. A més, no és només el fet que es publiquin a la xarxa, sinó la manera de 

transmetre el missatge, amb un llenguatge clar, senzill i que trenca tabús com ara el sexe o  

la política. Aquestes audiències no són massives, sinó que es tracta de petites comunitats de 

persones amb els mateixos interessos literaris. 7 

 

Actualment existeix un debat sobre si realment aquests nous lectors joves es limiten a 

consumir informació a la xarxa de manera sistemàtica sense tenir una cultura de lectura real. 

Tot i així, no seria acurat extrapolar aquesta tendència de no lectura a tots els joves, ja que 

sobretot en poesia, les xifres de vendes de llibres estan cada vegada augmentant més, com 

es descriu a continuació. 

 

Segons l’informe Comerç Interior del Llibre en Espanya 2015, aquest any es va tancar amb 

un augment anual del 26’5% de la tirada en l’apartat “Poesia i teatre”, mentre que la variació 

interanual dels llibres de literatura va caure un 4’2% i un 0’6% en el llibre en general. Aquestes 

dades reflecteixen aquest augment en l’interès per aquests dos gèneres.  

 

Cal destacar també el nombre de persones que van assistir a un centre cultural en l’últim any, 

segons dades de l’INE de l’any 2014-2015. Aquí, el perfil de persona que hi va assistir era el 

d’una persona jove, d’entre 15-24 amb un 24’6% del total, amb estudis universitaris (34’8%) i 

estudiants (29’2%).  

 

El públic objectiu d’aquest projecte seria, per tant, aquelles persones interessades en el món 

de la cultura i la poesia d’entre 15-39 anys a nivell estatal. Tot i així, ja que el mitjà pretén 

difondre coneixement, aquesta franja d’edat no quedaria tancada a d’altres perfils.  

 

Les dades de l’INE deixen constància que l’any 2015 la població total entre aquestes edats 

era de 10.382.798. Tenint en compte que d’aquesta població, un 81’9% té accés a Internet, 

la xifra es redueix a 8.503.511 habitants.  

 

Cal dir, però, que tenint en compte que el nombre de lectors de mitjans com el Catorze l’any 

2016 van ser un total de 543.783, l’audiència d’aquest projecte ha d’ajustar-se a aquesta 

realitat. El Catorze es mou en un context en el qual si acotem el públic objectiu al nostre 

(homes i dones d’entre 15-39 anys amb accés a Internet), estaria adreçat a un total de 

1.305.845 habitants. Si l’any passat van aconseguir 543.783 lectors, això vol dir que van 

arribar a un 41’64% del total de la població catalana. 

 

                                                 
7 Veure Annex 3 
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Per tant, si traslladem aquest percentatge a les xifres de població estatals dins del públic 

objectiu, els nostres lectors totals, amb un percentatge de 41’64% respecte d’aquests 

8.503.511 habitants serien un total de 3.540.861.  

 

7.1.2. Anunciants 

 

Cada cop apareixen més formes en les quals els anunciants busquen captar l’atenció dels 

lectors. En el cas dels mitjans, la mesura més extensa és el Cost per Mil (CPM), que s’utilitza 

per calcular el cost de cada 1.000 visites d’una campanya publicitària o anunci en un mitjà 

online. En aquesta línia també trobem el Cost per Clic (CPC), que està basat en el nombre 

de clics dels usuaris, és a dir, els realment interessats en el producte o servei de l’anunciant. 
8 

Un dels intermediaris més populars entre aquests anunciants i els generadors de contingut 

és Google AdSense. Google paga el 50%, aproximadament, que rep de les empreses que 

busquen ingressos publicitaris.  

 

 
Imatge  23 Pàgina inicial de Google AdSense / FONT: https://www.google.es/adsense/start/ 

 

Tot i això, aquest projecte estarà vinculat a empreses de caràcter cultural, així que el benefici 

que es busca serà diferent del d’un mitjà tradicional. No es pretenen aconseguir ingressos 

molt elevats per publicitat, ja que la font principal d’ingressos seran els subscriptors. Com a 

model a consultar, s’han observat els dos models de publicitat de dos mitjans estudiats 

anteriorment: la revista Oculta Lit y Soy Poeta.  
 

OCULTA LIT 

Format Mesures (píxels) Preu (CPM) 

Megabaner superior 1170×90 12€ 

Megabaner 1170×200 18€ 

                                                 
8 Definicions extretes de l’assignatura de Gestió de Continguts Digitals impartida per Oscar Coromina 
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Robapàgines 300×250 8€ 

Robapàgines gran 300×500 12€ 

 

 

 

I per visualitzar com serien aquests anuncis, a continuació es posa l’exemple extret de la 

pàgina web de la revista: 

 

 
Imatge 24 Distribució dels anuncis a la revista / FONT: Oculta Lit 

 

En el cas de Soy Poeta, no s’especifica quin preu tenen els seus anuncis en la seva pàgina, 

a diferència de l’exposada anteriorment. Especifiquen, però, el retorn de la publicitat als seus 

anunciants, fent menció a la visibilitat, al compromís amb la cultura i a l’accés a un lector 

compromès amb la informació cultural i inquiet.  

 

Taula 2 Publicitat de la revista Oculta Lit FONT: 
http://www.ocultalit.com/publicidad 
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L’altre punt que s’especifica en el portal és l’ús d’aquests ingressos per publicitat, molt lligats 

a la creació de nou contingut, a la difusió, al manteniment i a la promoció de la cultura. De la 

mateixa manera, ofereixen un contacte als interessats en la inserció d’anuncis publicitaris, 

però no informen dels preus dels anuncis.  

 

D’altra banda, també seria interessant una aposta per l’anomenat contingut patrocinat. Es 

tracta d’una manera per a que una marca o empresa es comuniqui directament amb el 

consumidor a través del contingut. Segons un estudi de la Interactive Advertising Bureau (IAB) 

realitzat el 20169, el 26% d’internautes utilitzen Adblockers a Espanya, és a dir, eliminadors 

automàtics de la publicitat a la web. Però, quins problemes té aquesta forma de publicitat? 

Que de vegades, s’amaga com a periodisme quan en realitat no ho és.   

 

Però en aquest cas, seria efectiu perquè els anunciants del projecte són empreses culturals, 

com per exemple editorials que podrien obtenir un espai on es troba el seu target. A més, el 

mitjà sempre avisaria de què és i què no és contingut patrocinat. Així doncs, aquests 

continguts patrocinats suposarien una via important d’ingressos i acabarien amb el problema 

dels bloquejadors de publicitat, ja que serien contingut propi i no anuncis a la pàgina. A més, 

l’informe de l’IAB citat anteriorment, també destaca que el contingut patrocinat “és la forma 

de publicitat menys molesta segons els internautes, amb un 1%-2% entre els més molests”.  

 

D’aquesta manera, prenent aquestes dues formes de publicitat, a continuació es presenta 

una proposta dels anunciants amb els quals comptarà el projecte. És important que aquests 

tinguin un compromís ètic i de respecte amb els objectius establerts. Per tant, d’una banda 

s’han considerat possibles anunciants en el món editorial i, d’altra banda, per entitats i 

associacions en la mateixa línia de difusió de poesia i cultura per a tothom.  

 

Les editorials que es convertirien en anunciants del mitjà serien: Editorial La Garúa Poesia, 

LaBreu Edicions (Col·lecció Alabatre), Frida Edicions, Valparaíso Ediciones i Calambur 

Editorial. Totes elles tenen un punt en comú, i aquest punt és la poesia. La majoria d'aquestes 

editorials estan interessades en publicar obres poètiques contemporànies i de qualitat 

creades per autors emergents, donant una gran oportunitat a joves autors encara no 

reconeguts. Aquest perfil encaixa amb el del nostre target, un perfil jove interessat en poesia 

contemporània.  

 

• Editorial La Garúa Poesia (http://www.lagarua.net/la-

editorial/): 

 

És una editorial independent que va néixer l'any 2004 a 

Barcelona. L'objectiu d'Editorial La Garúa Poesia és oferir un 

espai a tots aquells autors emergents i ajudar a aquells 

autors que volen que les seves obres arribin als lectors 

catalans i espanyols. 

 

 

                                                 
9 Estudi sobre l’ús dels adblockers a Espanya de l’IAB http://www.iabspain.net/wp-
content/uploads/downloads/2016/03/Estudio_Adblcokers_IAB_Spain_marzo_vReducida.pdf [consulta 
el 2 de maig de 2017} 

Imatge 25 Logotip de La 

Garúa / FONT: La Garúa 

http://www.lagarua.net/la-editorial/
http://www.lagarua.net/la-editorial/
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Estudio_Adblcokers_IAB_Spain_marzo_vReducida.pdf
http://www.iabspain.net/wp-content/uploads/downloads/2016/03/Estudio_Adblcokers_IAB_Spain_marzo_vReducida.pdf
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• LaBreu Edicions, Col·lecció Alabatre (http://www.labreuedicions.com/) 

 

És una editorial catalana que, com Editorial La Garúa Poesia, 

va néixer l'any 2004 a Cornellà de Llobregat. A més, és una 

associació cultural sense ànim de lucre i autogestionada. Els 

dos principals objectius de LaBreu Edicions són donar suport 

i difusió a tots aquells autors que fan poesia i literatura de 

qualitat en llengua catalana. 

 

La Col·lecció Alabatre, que es troba dins de LaBreu Edicions, 

és la branca que s'encarrega de la poesia. Així, aquesta 

editorial dóna a conèixer obres poètiques de nous autors o 

d'autors ja reconeguts, però sempre tenint en compte la 

qualitat de les obres. 

 

• Frida Ediciones (https://fridaediciones.com/) 

 

Aquesta és una editorial molt jove, ja que va néixer a 

principis del 2015. Tot i això, Frida Ediciones és el resultat 

d'un procés evolutiu d'una primera editorial que es deia 

Alsari Libros. 

 

La poesia és el centre d'aquesta editorial, ja que com ells 

mateixos expliquen en la seva pàgina web "la POESÍA ha 

sido nuestro modo de entender, contar y cantar la vida, de 

compartirla con vosotros, queridos lector@s,[...] La poesía 

no es una moda, es un modo.” 

  

Frida Ediciones confia molt en el potencial dels joves autors 

i, bona part de les seves publicacions són obres de joves amb molt talent i molta 

qualitat a l'hora d'escriure i s’ha convertit en una de les més rellevants a nivell 

espanyol.  

 

• Calambur Editorial (http://www.calambureditorial.com/) 

 

És una editorial fundada a Madrid a finals 

de 1990, però que no va començar a editar 

i publicar  obres fins l'any 1991. Calambur 

Editorial té una col·lecció anomenada 

Calambur Poesía, que edita poesia 

contemporània sobretot en espanyol, 

encara que també crea edicions bilingues 

amb llengües estrangeres.  

 

 

 

 

 

Imatge 26 Logotip de 
LaBreu / FONT: LaBreu 

Imatge 27 Logotip de Frida 
Ediciones / FONT: Frida 

Ediciones 

Imatge 28 Logotip de Calambur Editorial / FONT: 
Calambur 

http://www.labreuedicions.com/
https://fridaediciones.com/
http://www.calambureditorial.com/
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• Valparaíso Ediciones (http://valparaisoediciones.es/) 

 

És un editorial especialitzada en poesia, creada l'any 2012 a Granada, i amb presència 

a Mèxic, Amèrica Central i Colòmbia. 

Valparaíso Ediciones es centra en la poesia, 

encara que no abandona altres branques 

com la de la narrativa, la literatura infantil o 

els llibres d'art. I, a l'hora de seleccionar 

autors, té molt en compte la qualitat de les 

obres. 

 

7.1.3. Entitats i associacions 

 

Les associacions o entitats contemplades com anunciants en el projecte són: Ateneu 

Barcelonès, Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès, Associació Poètica Vers i Revers, 

Barcelona Cultura, Club Cronopios, Círculo de Bellas Artes de Madrid, Instituto Cervantes i 

Bar Aleatorio. Totes elles són entitats culturals que, d'una manera o d'una altra, recolzen la 

poesia contemporània i totes els autors, els nous i els ja reconeguts. Tots comparteixen la 

tasca de difusió de la cultura. De la mateixa manera, s’ha combinat perfils d’entitats 

tradicionals com l’Ateneu amb d’altres com l’Aleatorio bar, una taverna cultural. Això és degut 

a que els perfils dels nostres usuaris poden ser diversos i volem oferir unes associacions que 

representin bé aquest conjunt.  

 

• Ateneu Barcelonès (http://www.ateneubcn.org/) 

 

És una associació cultural catalana present en la 

ciutat de Barcelona des de fa més de cinquanta 

anys. L'Ateneu Barcelonès sempre s'ha 

caracteritzat per ser un dels principals espais de 

la ciutat de Barcelona que participa activament en 

la vida ciutadana i per estar sempre al servei de 

la cultura, recolzant qualsevol acte que hi tingui 

relació. 

 

• Escola d'Escriptura de l'Ateneu 

Barcelonès  (http://www.campusdescriptura.com/CA/l-escola) 

 

Des de l'any 2012, l'Escola d'Escriptura és una societat que es troba inclosa dins de 

l'Ateneu Barcelonès. Com expliquen en la seva pròpia pàgina web, el seu objectiu 

és  "esdevenir un centre catalitzador de nous batecs culturals i literaris".  A més, 

l'Escola d'Escriptura de l'Ateneu Barcelonès compta amb la col·laboració d'un bon 

nombre d'autors i autores rellevants, avui en dia, dins dels diferents gèneres literaris 

que existeixen. I, per suposat, sense oblidar-se de la poesia.  

 

 

 

 

Imatge 29 Logotip de Valparaíso Ediciones / 
FONT: Valparaíso 

Imatge 30 Logotip de l'Ateneu 
Barcelonès / FONT: Ateneu 

Imatge 31 Logo escola escriptura / FONT: Ateneu 

http://valparaisoediciones.es/
http://www.ateneubcn.org/
http://www.campusdescriptura.com/CA/l-escola
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• L’Associació Poètica Vers i Revers ( http://versirevers.org/) 

 

És un grup poètic creat per autors, l'any 2009 a Barcelona, amb l'objectiu clar de unir 

tot l'art que té a veure amb la paraula. Així, 

l'Associació Poètica Vers i Revers 

organitza esdeveniments culturals, cursos 

de poesia o preparar projectes 

multiart,  entre moltes altres activitats. 

 

 

• Barcelona Cultura (http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca) 

 

Barcelona Cultura és 

la branca de 

l'Ajuntament de 

Barcelona que 

s'encarrega de 

treballar i vetllar per mantenir viva la cultura en la ciutat comtal. Així, una de les cites 

que organitza aquesta departament de cultura de l'Ajuntament de Barcelona és la 

Setmana de la Poesia de Barcelona i/o Barcelona 

Poesia.  (http://lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia/ca). Un esdeveniment poètic 

molt important en la ciutat de Barcelona que permet conèixer noves veus poètiques o 

gaudir dels poemes d'aquells autors més consolidats, entre moltes altres activitats. 

 

 
Imatge 34 Logotip setmana poesia / FONT: Barcelona poesia 

 

• Club Cronopios  

L’associació Cultural Club Cronopios ofereix un espai per 

promoure l’expressió creativa de tots els seus integrants. Es 

troba al barri del Raval de Barcelona i es mostra obert a tot 

aquell que vulgui participar en els seus múltiples 

esdeveniments i activitats de caràcter cultural, creatiu i social. 

Organitza des de tallers culturals, fins jam sessions o debats. 

 

També cal destacar algunes entitats a nivell estatal, ja que els  

usuaris es trobarien en aquest segment de la població i, per 

tant, és important la col·laboració amb entitats d’arreu del 

país.  

 

 

 

 

Imatge 32 Logotip associació / FONT: Vers i 
Revers 

Imatge 33 Logotip associació / FONT: Barcelona cultura 

Imatge 35 Logotip Club 
Cronopios / FONT: 

Cronopios 

http://lameva.barcelona.cat/barcelonacultura/ca
http://lameva.barcelona.cat/barcelonapoesia/ca
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• Círculo de Bellas Artes de Madrid 

 

Fundada l’abril del 1880 per un grup reduït d’artistes. És una entitat cultural privada 

sense ànim de lucre declarada “Centre de Protecció de les Belles Arts y de Utilitat 

Pública”. Aposta per la creació i la difusió cultural. Un dels 

centres culturals privats més importants d’Europa, el CBA es 

caracteritza per la seva actitud oberta cap a les corrents 

artístiques més destacades i innovadores. S’hi desenvolupen 

activitats que van des de les arts plàstiques fins la literatura 

passant per la ciència, la filosofia, el cinema o les arts 

escèniques.  

 

• Instituto Cervantes 

 

És una institució cultural pública creada el 1991, depenent del 

Ministeri d'Afers exteriors d'Espanya. La seva tasca és la promoció i ensenyament de 

la llengua castellana, així com la difusió de la cultura d'Espanya i Hispanoamèrica. 

Com a institució compleix tasques similars al Institutul Cultural Român romanès, a la 

Alliance Française, el British Council, la Societat Dante Alighieri, l'Instituto Camões i 

el Goethe-Institut. Les seves seus centrals estan a Madrid i Alcalá de Henares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Bar Aleatorio (Madrid) 

 

Es tracta d’un bar literari situat en el barri madrileny de 

Malasaña. Aquest espai va estar fundat per 5 escriptors que 

s’anomenen “poetes de les xarxes”. Un d’ells, Carlos Salem, 

s’encarrega cada dimecres d’organitzar una sessió de micro 

obert (o “jam session”) de recitals de poesia. Aleatorio agafa el 

relleu de l’antic Bukowsky Club, que va tancar el 2015 i neix amb 

la clara intenció de promoure la cultura i els nous talents.  

 

 

 

D’aquesta manera, i agafant els preus de la revista digital Oculta Lit com a referència, DiVerso 

tindrà els següents ingressos per publicitat en un any: 

 

• Un total de 4 robapàgines (300x250) i 5 megabaners (1170x200) per a festivals o 

esdeveniments especials. Això suposaria un total de 122€ en CPM.  

Imatge 38 Logotip del Bar 
Aleatorio / FONT: 

Facebook del bar 

Imatge 36 Logo del 
círculo de bellas artes / 

FONT: Círculo 

Imatge37 Logo de l'Institut Cervantes / Logo: Instituto 

Cervantes 
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• 7 articles de contingut patrocinat al llarg de l’any. D’altra banda, el contingut 

patrocinat depèn del tipus de format es paga més o menys. Tot i així, segons 

Carlos Bravo10, els articles es paguen a uns 200€, així que suposarien un total de 

1.400€ l’any. 

 

En total, la suma de les dues formes de publicitat serien 1.522€ a l’any, tot i que cal destacar 

que en el cas dels baners haurem d’especificar que cada banner rebrà un total de 1.500 

visites l’any.  

 

7.2. Definició dels objectius comercials 

 
7.2.1. Objectius d’audiència 

 
Els objectius d’audiència ja s’han mencionat en el punt 2.1.1., però del públic objectiu 

establert, 3.540.861 usuaris, els objectius s’han d’ajustar més a la realitat. Per tant, l’audiència 

que s’espera arribar a registrar és un 8%11 d’aquest públic objectiu: 283.268 lectors. Aquest 

seria l’objectiu inicial, però aquest percentatge hauria d’anar en augment, ja que com s’ha vist 

anteriorment, el gènere de la poesia (així com el del teatre), està guanyant terreny entre els 

lectors.  

 

D’aquesta manera, el primer any es fixa aquesta xifra com a objectiu, però de la mateixa 

manera, s’espera aquest increment del 2% cada any en el nombre d’usuaris. En la següent 

gràfica es mostra aquest procés: 

 

 
Gràfica 3 Objectius d'audiència DiVerso. Font: Creació pròpia 

 

S’espera arribar a 2022 amb un total de 306.617 usuaris, com es pot observar a la gràfica. 

L’augment del 2% no és una dada que s’extregui del no res, sinó que està basada en aquest 

augment que es mencionava anteriorment en la tirada de l’apartat de poesia i teatre de la 

                                                 
10 ¿Pagar 200 euros por un post es caro?, per Carlos Bravo http://www.marketingguerrilla.es/pagar-
200-euros-por-un-post-es-caro/ [consulta el 2 de maig de 2017] 
11 Dada pròpia a partir de l’enquesta sobre equipament i ús d’Internet de l’INE 
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285.000

292.500

300.000

307.500
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EVOLUCIÓ AUDIÈNCIA

http://www.marketingguerrilla.es/pagar-200-euros-por-un-post-es-caro/
http://www.marketingguerrilla.es/pagar-200-euros-por-un-post-es-caro/


39 

FGEE l’any 2016. Això vol dir que cada any hi ha més lectors, i que aquests es troben dins 

del target d’aquest projecte i són possibles futurs usuaris de la pàgina.  

 

7.2.2. Objectius de venda d’espais publicitaris 

 

Els objectius sobre els anunciants ja s’han mencionat també anteriorment. Tot i així, de la 

mateixa manera que s’espera un increment en usuaris, també s’ha d’esperar un augment en 

la venda d’aquests espais. El primer any ja s’ha mencionat que el total de facturació per venda 

d’aquests espais és de 1.522€. Des del 2018 fins el 2023 els espais que es vendran seran 

els següents: 

 

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

4 robapàgines 
(32€) 

5 robapàgines 
(40€) 

6 robapàgines 
(48€) 

6 robapàgines 
(48€) 

6 robapàgines 
(48€) 

6 robapàgines 
(48€) 

5 megabaners 
(90€) 

5 megabaners 
(90€) 

6 megabaners 
(108€) 

6 megabaners 
(108€) 

6 megabaners 
(108€) 

6 megabaners 
(108€) 

7 articles 
contingut 
patrocinat 
(1.400€) 

7 articles 
contingut 
patrocinat 
(1.400€) 

8 articles 
contingut 
patrocinat 
(1.600€) 
 

8 articles 
contingut 
patrocinat 
(1.600€) 
 

10 articles 
contingut 
patrocinat 
(2000€) 

10 articles 
contingut 
patrocinat 
(2000€) 

1.522€ 1.530€ 1756€ 1756€ 2.156€ 2.156€ 

 
Taula 3 Evolució de la venda d'espais publicitaris / FONT: Pròpia 

D’aquesta manera, quan el mitjà engegui el gener del 2018, l’objectiu fixat pel que fa a la 

venda d’espais publicitaris és de 1.522€. A partir de l’any següent, s’incrementa el nombre de 

robapàgines de 4 a 5, perquè es considera que els anunciants ja hauran vist els resultats del 

projecte i hi haurà més interès en posar un anunci a la pàgina. A partir del 2020 es mantindrà 

en 6 el nombre de robapàgines, ja que tampoc es pretén que aquests anuncis ocupin un espai 

tan important al disseny web. Els megabaners també acabaran sent 6 al llarg d’un any, sobre 

tot pel que fa a donar visibilitat a festivals, esdeveniments importants, etc. Finalment, els 

articles patrocinats també aniran guanyant pes, fins arribar l’any 2022 als 10 articles publicats 

durant aquest any. 

 

7.3. Quatre P 

 
7.3.1. Producte 

 

Com ja s’ha comentat anteriorment en l’anàlisi de mercat, el mitjà DiVerso s’emmarca en un 

moment en el qual els mitjans culturals tracten molts àmbits a l’hora, fet que acaba provocant 

una desinformació al lector. I, aquest lector, també ha canviat i s’han adaptat a les noves 

tecnologies que se li han presentat aquests anys.  
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Claudia Cavallin, al seu article Del Twitter como plaza o cómo se configuran los nuevos 

espacios para el periodismo cultural (2009), afirma que les xarxes socials han propiciat la 

creació de plataformes més sofisticades que permeten a l’usuari interactuar, de manera 

instantània, amb altres subjectes a distàncies grans o petites. De la mateixa manera, aquests 

usuaris també poden participar en múltiples activitats culturals del seu entorn (immediat o 

llunyà), de la mateixa manera que abans acudien a un museu o a un concert a la plaça.  

 

De la mateixa manera, els mitjans actualment aposten per un model d’horitzontalitat, trencant 

amb el tradicional model de mitjà jeràrquic. Això permet una democratització dins del 

funcionament de l’empresa mediàtica, ja que les decisions no depenen només d’una persona.  

 

Així doncs, dins d’aquest panorama, definirem les principals característiques del producte que 

ja s’han mencionat anteriorment: 

 

1. DiVerso és un mitjà de comunicació especialitzat en poesia contemporània, que recull 

l’explosió que s’està produint d’intercanvi poètic a les xarxes. Els continguts 

d’informació són cròniques, crítiques, entrevistes o reportatges.   

2. Format molt visual per tal d’apropar-se al target juvenil. Aposta per la diferenciació 

d’altres mitjans amb la especialització de continguts. Aposta per la integració de la 

tecnologia més avançada i de nous formats de visualització (text i imatges, vídeos, 

infografies).   

3. Sentit de comunitat, ja que els usuaris seran part clau del projecte aportant els seus 

continguts, donant resposta a temes que es llançaran mensualment. Avui en dia s’ha 

de concebre que l’usuari no és un usuari passiu que només consumeix la informació, 

sinó que pot col·laborar amb contingut que l’equip del mitjà revisarà i publicarà si ho 

considera ajustat als objectius del mitjà. Això permetrà als usuaris crear una xarxa 

d’intercanvi cultural, des de diferents disciplines artístiques. L’email que habilita el 

mitjà per enviar aquestes idees és el següent: diversopoesiaenred@gmail.com. 

L’apartat es trobarà habilitat a la pàgina “gran reportaje” del mitjà, on els periodistes 

demanaran la col·laboració dels usuaris.  

4. Les xarxes socials, que es convertiran en el principal canal per a la comunicació i la 

distribució de continguts. El mitjà comptarà amb perfils a Twitter, Facebook i 

Instagram, ja que en aquestes plataformes és on té més presència el target al qual 

s'adreça, com es pot veure en les dades de l’apartat 6.4.1. La idea és que les xarxes 

socials permetin establir contacte entre els creadors i els usuaris, i també, entre els 

usuaris mateixos. Així, es pretén que els propis usuaris, a través de les xarxes socials 

o també a través dels comentaris en la pàgina web, intercanviïn coneixements o 

opinions, resolguin problemes i facin noves propostes. 

5. L’equip del mitjà estarà format per redactors, professionals del món de la literatura i la 

poesia, dissenyadors gràfics per a la pàgina web, informàtics i els propis usuaris. Més 

endavant s’especifica el nombre exacte de personal que s’incorpora a la plantilla del 

mitjà digital.  

 

7.3.2. Preu 

 

L’accés al mitjà és totalment gratuït, ja que actualment la majoria de mitjans digitals segueixen 

aquest model. Tot i així, s’ofereix la possibilitat que l’usuari es pugui subscriure a la pàgina si 

mailto:diversopoesiaenred@gmail.com
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així ho desitja. D’aquesta manera, la subscripció permetrà l’accés a continguts exclusius que 

només es podran visualitzar si ets subscriptor, així com se’ls enviaran entrades per a 

espectacles i esdeveniments cada mes. Les entrades les podran adquirir al seu perfil dins de 

la pàgina web, a una pàgina habilitada anomenada “Eventos y espectáculos”. L’usuari només 

haurà de seleccionar aquells als quals vol assistir a través de la pestanya “inscribirme” i en 

un termini màxim d’una setmana el mitjà enviarà al seu correu electrònic l’entrada de manera 

gratuïta. La subscripció funciona de la següent manera:   

 

• El primer any que els lectors/usuaris es subscriguin, hauran de pagar un total de 3€ al 

mes. El que suposa 36€ anuals.  

 

• Com a mostra d’agraïment per la seva fidelitat, el següent any el preu per subscripció 

d’un usuari que ho ha estat l’any anterior serà de 2€ mensuals, el que suposa un total 

de 24€ anuals. En qualsevol moment de l’any podran abandonar la condició de 

subscriptor emplenant un formulari que es trobarà a la pàgina web, en el seu perfil, i 

no es cobrarà cap penalització.  

 

Amb la subscripció el que es pretén és aconseguir una altra via d’ingressos per poder obtenir 

els recursos necessaris perquè el mitjà funcioni correctament. És una forma professional 

habitual també en la resta de mitjans als usuaris que se sentin compromesos amb els 

objectius del projecte. A més, els internautes que estiguin realment interessats en la poesia, 

en qualsevol de les seves expressions artístiques, podran accedir, pagant una quantitat de 

3€ mensuals, a la compra gratuïta d’esdeveniments del seu interès. Això es tradueix en un 

intercanvi cultural que permetrà a l’usuari conèixer novetats en l’àmbit poètic sense 

restriccions, ja que la compra d’entrades tradicionals no està sempre a l’abast de tothom.  

 

Així doncs, dels 283.268 usuaris que hem fixat com a objectiu d’audiència l’any 2018, s’espera 

que, com a mínim, el 2% es converteixin en subscriptors a mitjans 2018, quan el mitjà ja 

estigui consolidat. Es considera d’aquesta manera perquè dins d’aquest sector la fidelització 

és molt alta i el públic té un sentiment de comunitat que impulsa a voler conèixer més aquest 

àmbit. Això es traduiria en un total de 5.665 usuaris passarien a ser subscriptors a mitjans de 

el juny de 2018 i, per tant, els ingressos per subscripció serien de 101.976€ a principis del 

2019.  

 

7.3.3. Distribució 

 

La distribució dels continguts del mitjà es farà a través de la pàgina web. És un mitjà que neix 

a Internet i, per tant, aprofita els recursos que troba en aquest món virtual per tal d’arribar als 

usuaris. D’aquesta manera, com s’ha mencionat abans, les xarxes socials són vitals en el 

procés de distribució de la informació, ja que el públic objectiu es troba allà. Qualsevol 

seguidor de les pàgines de Facebook, Twitter o Instagram, podrà accedir als continguts que 

es vagin publicant a la pàgina, ja que es compartirà el contingut per aconseguir tràfic a través 

d’aquests canals. Per tal d’aconseguir-ho, és important que el missatge d’aquestes 

publicacions quedin molt clars, que siguin directes i expressin bé la temàtica del contingut i 

tinguin un punt d’incògnita. 

 

D’altra banda, i sent les xarxes el principal canal de distribució, el mitjà també activa un servei 

d’alertes pels subscriptors. Aquestes alertes els avisaran de cada contingut que es publiqui i 
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podran modificar els seus interessos, així com desactivar les notificacions. Aquestes alertes 

tenen especial interès en la oferta de continguts especials i d’activitats en les quals els socis 

poden obtenir tota la informació a través d’un sol clic i sense perdre’s cap novetat en el 

panorama poètic a la seva ciutat.  

 

Finalment, a la pàgina web s’activarà un formulari de subscripció a la newsletter totalment 

gratuït, que vindria a ser semblant a la dels subscriptors, però aquesta enviarà les 

notificacions al correu d’aquells usuaris que no vulguin perdre’s cap contingut. Així doncs, 

aquest sistema envia un correu electrònic automàtic cada cop que la pàgina s’actualitza i 

permet a tothom, tot i no ser subscriptor, estar al dia de les novetats. La única diferència amb 

el sistema d’alertes dels subscriptors és el canal on reben la informació i que la newsletter no 

oferta entrades. La revista Oculta Lit és un exemple d’aquesta subscripció gratuïta, que envia 

les novetats a aquells usuaris que omplen un formulari. 12 

 

 
Imatge 39 Subscripció a la newsletter del mitjà / FONT: Pròpia 

 

7.3.4. Comunicació 

 

La campanya de difusió que es durà a terme ha de ser efectiva i estratègica. Per molt que els 

usuaris als que ens adrecem es trobin (en gran part) a les xarxes socials, no tothom arribarà 

a conèixer el projecte a través d’aquest canal i començaran a ser usuaris del mitjà. Cal 

engegar una campanya abans i mentre el mitjà estigui en funcionament per tal de deixar clar 

de què es tracta i quin paper juguen els usuaris en aquest. A continuació s’ha realitzat una 

taula amb les activitats de difusió que es duran a terme: 

 

Data Canal Campanya 

Un mes abans d’obrir el mitjà 
de cara als usuaris. 
Aproximadament a principis 
de gener de 2018 
 
 
 

Facebook 
 
 
 
 
Twitter 
 

Explicació del projecte i de la 
diferenciació dels altres mitjans 
culturals existents, així com del valor 
que es dóna als creadors/usuaris. 
Convidar a posar “m’agrada” a les 
pàgines a Facebook i a seguir 
pàgines relacionades i professionals 
a Twitter 

                                                 
12 Vegeu Annex 4 
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Instagram Primer vídeo d’un reportatge que 
obrirà el mitjà i que capti l’atenció 
dels usuaris. Seguir perfils 
relacionats perquè accedeixin al 
vídeo publicat. 

Cartells a associacions 
culturals de les ciutats 
més importants com 
Madrid i Barcelona 

Penjar cartells a les portes i a dins 
d’associacions culturals, entitats i 
institucions relacionades perquè el 
públic es pugui interessar. 

De setembre a octubre de 2017 Verkami Obrir una campanya de 
crowdfunding on es demani un 
pressupost inicial de 10.000€ 

Dues setmanes abans d’obrir 
el mitjà als usuaris (finals de 
gener de 2018) 
 
 

Facebook, Twitter, 
Instagram 

Penjar part d’una entrevista a un 
escriptor reconegut que capti 
l’atenció dels usuaris i els animi a 
compartir el contingut en els seus 
perfils. Seguir els usuaris que 
s’interessin en aquest contingut per 
retornar el feedback i donar-los la 
presència que tindran a la pàgina. 

El dia anterior a la apertura de 
la pàgina al públic (mitjans 
febrer de 2018 
aproximadament) 
 

Facebook, Instagram, 
Twitter 

Publicació de teasers de reportatges 
audiovisuals i entrevistes que es 
publicaran el dia següent a la pàgina 
web quan aquesta s’obri als usuaris.  

Durant apertura del mitjà  
 
 

Facebook, Instagram, 
Twitter 

Publicació de festivals i publicacions 
de llibres per tal que els usuaris 
s’interessin i accedeixen als 
continguts del mitjà sobre aquests.  

Associacions culturals Organització de recitals, taules 
rodones, debats en els quals el mitjà 
pugui obtenir informació i compartir-
la a la pàgina web. 

Centre de les capitals Campanya de conscienciació per la 
importància de les paraules. 
Organització d’una diada de les 
lletres on artistes de diferents 
disciplines mostrin el seu talent als 
carrers de les ciutats.  
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8. Pla de producció 
 

8.1. Cicle productiu  
 

La rutina de producció del mitjà és diària. Al tractar-se d’un mitjà digital, els continguts 

s’actualitzen cada dia amb noves temàtiques i perspectives dins de l’àmbit cultural. Tot i que 

pot semblar una mica difícil aconseguir nous temes cada dia, cal remarcar que aquest mitjà 

no només parlarà de poesia estrictament, sinó que amplia aquesta visió i dóna pas a altres 

disciplines artístiques que hi estan molt relacionades, com la il·lustració o la música, com ja 

s’ha mencionat anteriorment.  

 

D’altra banda, s’obre cada mes un tema d’actualitat sobre el qual els usuaris poden enviar les 

seves creacions i a partir del qual es farà un gran reportatge a principis del mes següent. 

D’aquesta manera, el contingut que aportin els usuaris també serà vàlid pels professionals de 

la informació i de l’escriptura que treballen al mitjà. Així doncs, la rutina diària del mitjà serà 

la següent: 

 

1. Llançament d’una primera actualització de la pàgina 

2. Actualització de les xarxes socials amb la nova informació 

3. Selecció de la informació que es treballarà en un consell de redacció (tema mensual) 

4. Gravació/redacció dels continguts 

5. Edició i muntatge dels vídeos en una sala habilitada a la redacció 

6. Publicació de continguts nous 

7. Compartir continguts per part del community manager 

8. Preparació de temes pel dia següent 

 

Aquesta rutina es mantindrà així excepte la setmana que es publiqui el gran reportatge amb 

el tema mensual, que ja s’haurà discutit en el consell realitzat diàriament. D’aquesta manera, 

amb el reportatge, la setmana quedaria així: 

 

1. Llançament d’una primera actualització de la pàgina 

2. Actualització de les xarxes socials amb la nova informació 

3. Selecció de la informació que es treballarà en un comitè (tema mensual) 

4. Recollida de les idees dels usuaris i les seves creacions 

5. Gravació/redacció dels continguts pel gran reportatge 

6. Edició i muntatge dels vídeos en una sala habilitada a la redacció 

7. Publicació del gran reportatge 

8. Compartir continguts a les xarxes socials i animar a compartir 

9. Preparació de temes pel dia següent 

 

8.1.1. Assignació de temps i recursos necessaris 

 

Per distingir les dues rutines de producció del mitjà, s’ha establert una setmana tipus i un mes 

tipus, ja que es considera que els recursos i el temps necessaris en cada cas seran diferents, 

el que converteix les rutines del mitjà en flexibles, ajustades a la pròpia lògica en cada 

situació. Per exemple, en una setmana es valorarà els continguts més actuals i una 

actualització del mitjà, i en el cas del mes sencer es destinaran més recursos i temps a la 
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producció de continguts de llarg recorregut com poden ser el tema mensual o la cobertura de 

festivals o esdeveniments importants.  

 

 

RUTINA SETMANAL 

Acció Temps Recursos i personal 
necessari 

Primera actualització de 
la pàgina. Revisió de 
novetats i moviment a les 
xarxes 
 

Jornada de 8 hores diàries 
de dilluns a divendres 

Redactor i ordinador amb 
Internet. 

Gestió de les xarxes 
socials 
 
 
 

De dilluns a divendres 2 redactors i dos ordinadors 
amb connexió a la xarxa. Un 
de dilluns a dimecres i un altre 
de dijous a dissabte. 

Recerca d’informació i 
selecció posterior 

De dilluns a divendres Redactor i ordinador amb 
Internet 

Gravació/redacció dels 
continguts (notícies, 
entrevistes, reportatges, 
cròniques) 

De dilluns a divendres 2 redactors, 2 càmeres, dos 
equips per filmar, 2 ordinadors 
amb connexió a Internet, 2 
telèfons mòbil. 

Edició i muntatge de 
vídeos o de textos 

De dilluns a divendres 2 redactors, 2 ordinadors amb 
Premiere, 2 ordinadors amb 
connexió a Internet 

Publicació de continguts 
nous  

De dilluns a divendres 2 redactors i 2 ordinadors amb 
connexió a Internet 

Compartir contingut a les 
xarxes socials per 
animar els usuaris 

De dilluns a divendres 1 redactor i 1 ordinador amb 
connexió a Internet 

Preparació de temes pel 
dia següent  

De dilluns a divendres 2 redactors i 2 ordinadors amb 
connexió a Internet 

 
RUTINA MENSUAL 

Cobertura de festivals 
com el Barcelona 
Poesia, el Festival 
Acròbates i altres 
esdeveniments  

Durant els dies que es 
realitzi (un dia/unes 
setmanes) 

3 redactors i 3 càmeres, 3 
equips pel rodatge, 3 
ordinadors portàtils amb 
connexió a Internet 

Edició i redacció dels 
continguts  

Un dia després de l’acte 3 redactors, 3 ordinadors amb 
Premiere i connexió a Internet 



46 

Publicació dels 
continguts (cròniques, 
entrevistes, reportatges) 
dels actes a la pàgina i a 
les xarxes socials 

El matí següent al 
tancament de la peça 

2 redactors, 2 ordinadors amb 
connexió a Internet 

Recollida de les idees i 
creacions aportades 
pels usuaris  

De dilluns a divendres  1 redactor, 1 ordinador amb 
connexió a Internet 

Gravació i redacció del 
tema mensual 

Dues primeres setmanes 
del mes (dia 1 fins 15) 

2 redactors, 2 càmeres, 2 
equips pel rodatge, 2 
ordinadors amb connexió a 
Internet 

Edició dels materials del 
tema mensual 

Dues últimes setmanes 
del mes (dia 16 fins 
30/31) 

2 redactors, 2 ordinadors amb 
connexió a Internet i Premiere 

Publicació del gran 
reportatge (tema 
mensual) 

Matí del dia 1 de cada 
mes 

2 redactors, 2 ordinadors amb 
connexió a Internet 

 
Taula 4 Rutines de producció del mitjà / FONT: Pròpia 

 

8.2. Resum de recursos i costos 

 
8.2.1. Inversions inicials 

Per tal d’engegar el projecte, s’ha considerat necessari disposar d’un fons suficient que 

permeti comprar el material necessari i obrir el mitjà amb tots els recursos. Així doncs, tal i 

com s’ha incorporat al pla de comunicació anteriorment, la primera part d’inversions inicials 

seran un Verkami, en el qual es pretén recollir un total de 10.000€ als internautes.  

 

La campanya de difusió ja s’estarà fent des de la publicació del Verkami, de manera que els 

usuaris ja s’hauran familiaritzat amb el mitjà. De la mateixa manera, tot i comptar amb els 

10.000€ dels usuaris, la creadora del projecte es compromet a aportar 5.000€ més en forma 

de capital social. Sumen un total de 15.000€ per començar a treballar.  

 

Finalment, el Ministeri de Cultura ofereix una subvenció13 per a “industrias culturales y 

creativas y para promover e incrementar la oferta legal de contenidos digitales culturales en 

internet”. Els beneficiaris d’aquesta ajuda són empreses que “se dediquen a la producción, 

distribución y/o comercialización de bienes culturales en los siguiente ámbitos: artes 

escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, cine, televisión radio, videojuegos y artes 

interactivas, nuevos medios de comunicación, música, libros, prensa, arquitectura, diseño, 

diseño gráfico, diseño de moda y publicidad”. 

 

                                                 
13 Veure Annex 5 
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Aquesta subvenció té l’objectiu de finançar un màxim d’un 70% del cost total del projecte. 

D’aquesta manera, s’establirà la quantia aproximada de l’ajut al punt 9 del projecte, en 

l’elaboració del pla financer quan s’estableixin els costos totals. 

 

8.2.2.  Costos de la localització  

 

El projecte és concebut a nivell estatal. Això vol dir que la cobertura de la informació es farà 

arreu d’Espanya, però la redacció del mitjà s’ha decidit establir a Barcelona. Al principi 

s’havien establert dues redaccions, una a Barcelona i una altra a Madrid, però es considera 

que la capital catalana reuneix la major part de festivals i esdeveniments culturals poètics de 

tot el territori. 

 

Per tant, el lloguer que haurà de costejar el mitjà serà el d’unes oficines situades al Raval de 

Barcelona14. S’ha escollit aquesta zona pel fet que el barri aplega un important moviment 

cultural i es situa al centre de la ciutat. Es tracta d’una oficina de 21m2 al carrer de Pelai, molt 

a prop del MACBA, de les facultats de filologia i filosofia de la Universitat de Barcelona  i 

d’associacions culturals com el Club Cronopios, un dels nostres anunciants.  

 

El local té un cost total de 325€/mes, que suposaran un cost total de 3.900€ anuals pel mitjà. 

Així i tot, aquesta redacció permetrà als treballadors situar-se en un punt neuràlgic per la seva 

tasca professional.  

 

8.2.3. Capital fix 

 

CAPITAL FIX 

Equipament Preu 

3 ordinadors de taula PC All In One HP 
20-c000ns 
 
Detalls tècnics: 

 Windows 10 

 Procesador APU AMD Quad-Core 
E2-7110 (1,8 GHz, 2 MB de caché) 

 Pantalla con retroiluminación WLED 
HD+ antirreflejos de 49,53 cm (19,5 
pulgadas) 

 Memoria 4 GB DDR3L-1600 SDRAM 
(1 x 4 GB) 

399€/unitat 
 
Preu total: 1.197€ 

  

                                                 
14 IDEALISTA, portal immobiliari https://www.idealista.com/inmueble/27614097/ [consulta el 20 de 
maig de 2017] 

https://www.idealista.com/inmueble/27614097/
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Office Hogar y Empresas 2016 - 
Microsoft - 4 llicències 
 

 Pack aplicacions Office: Word, 
Excel, PowerPoint, OneNote, 
Outlook 

 

239€/llicència 
 
Preu total: 956€ 

1 ordinador portàtil PORTÀTIL HP 
STREAM 14-AX003NS N3060 1.6GHZ/4GB 
DDR3/32GB EMMC/14"/W10 + OFFICE  
 
Detalls tècnics: 

 Familia de procesador: Intel® 
Celeron® 

 Modelo del procesador: N3060. 

 Memoria interna: 4 GB 

 Tipo de memoria interna: DDR3L-
SDRAM,  

 Velocidad de memoria del reloj: 
1600 MHz.  

 Capacidad total de almacenaje: 32 
GB 

 Unidad de almacenamiento: Flash 

 Memoria flash: 32 GB.  

 Diagonal de la pantalla: 35,6 cm 
(14")  

 Resolución de la pantalla: 1366 x 
768 Pixeles 

 Tipo HD: HD.  

 Sistema Operativo: Windows 10. 

 Incluye Office 365 Personal por un 
año 

 
 

299€/unitat 
 
 
Preu total: 299€ 

4 llicències de Premiere Pro CC 
 
Detalls tècnics: 

 2 llicències de Premiere Pro CC per 
a empreses 

 Aplicació única 

72’58€/mes  
 
 
Preu total: 3.483’84€/anuals 
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Una càmerea de vídeo Cámara Panasonic 
AG-AC30 
 
Detalls tècnincs: 

 Lente zoom 20x (F1.8 29,5-612mm) 

 3 anillos manuales (foco, zoom, iris) 

 Luz LED incorporada en la parte 
frontal de la cámara 

 Grabación sobre tarjeta SD en modo 
de grabación simultánea o relay 

 2 entradas de audio XLR y una 
salida HDMI 

 Varias funciones de Focus Assist 

 Pantalla táctil: LCD de 460 Mil 
puntos 

 Remoto de cámara: foco, iris y zoom 

 Sistema de estabilización de 5 ejes y 
función Level Shot 

1.687’95€/unitat 
 
Preu total: 1.687’95€ 

2 Micròfons de corbata Audio-Technica 
ATR 3350 
 
Detalls tècnics: 

 Patón polar omnidireccional 

 Prácticamente invisible 

 Cable de 6m integrado con conector 
minijack mono de thomann 3,5 mm 

 Sujeción por Clip 

 Incluye batería y protector antiviento 
de espuma 

 Respuesta en frecuencia: 50 - 
18.000 Hz 

 Sensibilidad en espacio abierto: -54 
dBm +/- 3 dB 

 1 kHz a 1 Pa 

 Peso: 6 g 

28€/unitat 
 
Preu total: 56€ 

1 trípode Weifeng 532T+5316BH (WF-
5316) 

54’90€/unitat 
 
Preu total: 54’90€ 

1 targeta de memòria SanDisk SD Extreme 
Pro 64 GB 
 
Detalls tècnics: 

 Capacitat: 64GB 

 Classificació: Classe 10 y UHS de 
classe 3 (U3) 

 Velocitat/Rendiment: Fins 95MB/s de 
velocidad de escritura 

 Llesta per 4K Ultra HD 

53€/unitat  
 
Preu total: 53€ 
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Impressora Kyocera FS-1320MFP 
Monocromo 
 
Detalls tècnics: 

 USB 2.0  

 Fax: 33.6 Kbps 

 250 hojas  

 Velocidad de impresión máx.: hasta 
20 ppm  

 Resolución de impresión máx.: hasta 
1800 x 600 ppp  

 Dimensión: 39 cm x 36.1 cm x 36.2 
cm 

 
 

156,05 € 

1 telèfon fixe  Grandstream Telefono IP 
GXP-1610 

37’73€/unitat 
 
Preu total: 37’73€ 

2 telèfons mòbils Bq Aquaris M5.5 16GB 
2GB RAM 
 
Detalls tècnics: 

 Android Marshmallow 6.0.1 

 Procesador Octa Core 

 Cámara 13mpx / 5mpx 

 Pantalla 5.5" / RAM 2GB 

129€/unitat 
 
Preu total: 258€ 

Mobiliari 

 5 taules escritori PÅHL 

 1 taula de reunions BEKANT 

 7 cadires SNILLE 

 Sofà 2 places KLIPPAN 

 Llibreria/armari BILLY / MORLIDEN 

 

 69€/unitat 345 

 219€ 

 14’99€/unitat  104’93 

 229€ 

 235€ 
 

Preu total: 1.132’93€ 

 
Taula 5 Capital fix / FONT: Pròpia 

 

8.2.3.1. Costos del capital fix 

 

Segons les Taules de coeficients d’amortització lineal de l’Agència Tributària15, modificada el 

2015, a continuació es presenta el temps d’amortització de cada un dels elements del capital 

fix esmentats en l’apartat anterior: 

 

• Amortització 4 ordinadors: 1.496€/8= 187€/anuals 

                                                 
15 Taula d’amortització de l’Agència Tributària 
(2015)http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesio
nales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_im 
ponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml [consulta el 9 de maig de 
2017] 

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_im%2520ponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_im%2520ponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/ca_es/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1_2015/Base_im%2520ponible/Amortizacion/Tabla_de_coeficientes_de_amortizacion_lineal_.shtml
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• Amortització 1 càmera, i accessoris i 4 telèfons: 2.147’58€/6= 357’93€/anuals  

• Amortització de la impressora: 156’05€/6= 26’008€/anuals 

• Amortització sistemes i programes informàtics: 4.439’84€/6= 739’97€/anuals 

• Amortització mobiliari 1.132’95€/20= 56’64€/anuals 

 

Tot el material presentat es comprarà. No es contempla un lloguer dels materials com les 

càmeres o els seus accessoris perquè es tracta d’un mitjà amb projecció de futur que no 

pretén acabar la seva activitat a curt termini.  

 

8.2.4. Costos de personal 

 

Els costos de personal s’han calculat tenint en compte l’organització de l’empresa, els seus 

objectius i el salari mínim interprofessional, fixat el 30 de desembre de 2016 en el real Decret 

742/201616. Actualment el salari mínim interprofessional està fixat en 23,59euros/día o 707,70 

euros/mes.  

 

De la mateixa manera, així com Laudon explica en el seu llibre Sistemas de información 

gerencial: administración de la empresa digital, actualmente “el trabajo se puede separar de 

su ubicación física y administrar desde lejos (Laudon, 2004: 30). Aquesta transformació en 

entorns digitals està avui dia molt en auge, i aquest projecte inclou aquesta realitat. Així doncs, 

hi haurà una plantilla fixa que sí tindrà un lloc específic de treball, però els col·laboradors ho 

faran des d’altres localitzacions, fet que facilitarà poder comptar amb col·laboradors d’arreu 

del país o del món. 

 

El capital humà serà el següent: 

 

• Redactors: 3. S’encarregaran del tractament i processament de la informació, de 

l’actualització del mitjà, del contacte amb les fonts i de l’edició dels productes 

audiovisuals 

• Community manager: 1. Encarregat de la gestió de les xarxes socials. 

• Càmera: 1. Les tasques que s’assignen als càmeres són les pròpies d’un rodatge. 

És a dir, la gravació de les imatges que posteriorment s’utilitzaran com a material 

al mitjà.  

• Informàtic: 1. Aquesta figura s’encarregarà de solucionar els possibles problemes 

que es presentin a nivell tecnològic i gestionarà la comunicació entre les dues 

redaccions.  

• Dissenyador gràfic i expert en plataformes web: 1. Aquestes persones es 

necessitaran puntualment pel que fa al disseny web del mitjà, en cas de trobar 

problemes o voler millorar la interfície.  

• Publicista: 1. serà l’encarregat o encarregada de portar tota la part de venda 

d’espais publicitaris al mitjà. 

• Comptable: 1. Aquesta persona gestionarà els números i la part administrativa de 

l’empresa. 

                                                 
16 SEGURIDAD SOCIAL, Govern d’Espanya http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/128005 
[consulta el 9 de maig de 2017] 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Normativa/128005
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• Col·laboradors escriptors: 3. Poetes, escriptors, artistes... Qualsevol persona 

vinculada amb el món poètic tindrà cabuda en aquest perfil que aniran canviant.  

• Empresa de manteniment: 1. Una persona s’encarregarà de mantenir la redacció 

en un bon estat de neteja.  

 

L’equip humà del projecte no necessita molt personal perquè no es tracta d’un mitjà vinculat 

a una actualitat tradicional com la d’un generalista, sinó que està adreçat a un públic específic. 

Els redactors són una peça molt important en el projecte, ja que seran els encarregats de 

trobar la informació, seleccionar-la, convertir-la en notícia i en interès general.. D’aquesta 

manera, les funcions es repartiran de manera equitativa i no hi haurà un director en el mitjà.  

 

Els únics perfils que es trobaran com a plantilla fixa seran els 3 redactors, el community 

manager, el càmera, el publicista i el comptable. El dissenyador gràfic, els col·laboradors, 

l’informàtic i el personal de manteniment es contractaran a una empresa externa. En el cas 

dels col·laboradors, se’ls pagarà per dia, tenint en compte que publicaran 2 peces setmanals. 

El dissenyador vindrà 4 cops al mes, l’informàtic 6 cops al mes i el personal de manteniment 

15 dies al mes.  

 

Així doncs, els costos de personal quedaran de la següent manera, comptant que els 

redactors, els càmeres, els publicistes i els comptables rebran un total de 1000€/mes, 

comptant que el salari mínim interprofessional està fixat en 707’7€/mes. De la mateixa 

manera, la resta de personal es pagarà per dia treballat amb 30€/dia, ja que la normativa 

vigent ho estipula en 23’59€/dia.  

 

• Redactors + càmera + publicista + comptable + community manager (1000€ x 7) 

= 7.000€/mes 

• Dissenyador + informàtic + col·laboradors + personal de manteniment (120€+ 

180€+ 720€ + 450€) = 1.470€/mes  

 

Per tant el cost per personal mensual serà un total de 8.470€, que suposarà un cost de 

101.640€/any.  

 

Cal destacar el fet que tenir dues redaccions suposarà que cada redacció quedarà 

configurada amb el següent capital humà: 

 

• 3 Redactors 

• 1 Publicista 

• 1 Comptable  

• 1 Càmera 

• 1 Informàtic 

• 1 Dissenyador gràfic i expert en plataformes web 

• 3 Col·laboradors escriptors (aquests seran els mateixos, ja que treballaran de 

manera externa) 

• 1 Persona de l’empresa de manteniment  
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8.2.5. Altres costos de producció 

 

Després d’especificar els costos materials o de capital fix i els costos del capital humà, a 

continuació es presenten altres costos a tenir en compte: l’Internet, l’electricitat, el gas i 

l’aigua.  

 

• Connexió ADSL i alta de línia  

 

S’ha escollit la tarifa Fusión Pro 217. Aquesta tarifa ofereix fibra òptica, la línia de telèfon fixe i 

2 línies. El preu total és de 91€/mes sense impostos. El preu total anual serà de 1.092€, als 

quals sumarem 100€ més en concepte dels impostos que no inclou el preu final. Per tant, el 

preu final quedarà en 1.192€ l’any. 

 

 
Imatge 40 Tarifa Fusion 2 Movistar / FONT: Movistar 

 

• Electricitat i gas 

 

La tarifa que s’ha escollit ha estat la de l’empresa EDP Energía – Formula Gas + Luz DH18, 

per un total de 935’86€/anuals. El pagament també serà bimensual, així que suposarà un 

cost de 155’97€/cada dos mesos.  

 

Aquesta tarifa s’ha escollit per ser una energia verda, ja que es considera necessari fer una 

aposta per aquestes energies i per no tenir permanència. A més, el preu final quedarà sotmès 

en funció de l’evolució dels preus del mercat organitzat.  

 

                                                 
17 MOVISTAR https://www.movistar.es/empresas/portada/fusion/fusion-pro-B-
pymes/?oferta=CF4|VF2|MA0|MB0|MC0|MD0|FA0 [consulta el 27 de maig de 2017] 
18 OCU, Gas y electricidad: tu tarifa más barata https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-
luz/calculadora/gas-electricidad/detalles?serviceOfferId=90 [consulta el 17de maig de 2017] 

https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/gas-electricidad/detalles?serviceOfferId=90
https://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/calculadora/gas-electricidad/detalles?serviceOfferId=90
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Imatge 41 Tarifa de gas i electricitat a través de la pàgina OCU / FONT: OCU 

 

• Aigua 

 

El consum de l’aigua s’ha de separar també per redaccions. Els càlculs estan fets pensant 

que el consum d’aigua mai passarà del Tram 1, és a dir, de 9 m3 mensuals. En el cas de 

Barcelona, el que es paga per consum d’aigua a les Aigües de Barcelona s’estructura de la 

següent manera19: 

 

• Subministrament d’aigua  

• Quota fixa 

• Consum aigua: Tram 2 (7-9 m3/mes) 

 

• Cànon 

• Taxa de clavegueram 

• Taxa metropolitana de tractament de residus 

• IVA +10% 

 

Segons un informe publicat a l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) el passat 

setembre de 201620, aquests serien els preus a pagar per una factura anual amb un consum 

de 175m3: 

 

CIUTAT PREU DE L’AIGUA 

Gestió de 
l’aigua 

Subministrament 
(€/m3) 

Sanejament 
(€/m3) 

Total 
(€/m3) 

Factura 
anual 
per un 

consum de 
175m3 

BARCELONA Mixta 
 
 

1’90€/m3 0’97€/m3 2’87€/m3 502€ 

 
Taula 6 Preus de l'aigua per un consum de 175m3 anuals / FONT: OCU 

                                                 
19 AIGÜES DE BARCELONA, tarifes i preus 
http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/precios-tarifas/ [consulta el 17 de maig de 2017] 
20 OCU, Precio del agua: más cara en Barcelona y Murcia 
https://www.ocu.org/alimentacion/agua/informe/el-precio-del-agua [consulta el 17 de maig de 2017] 

http://www.aiguesdebarcelona.cat/facturadelaigua/es/precios-tarifas/
https://www.ocu.org/alimentacion/agua/informe/el-precio-del-agua
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Podem agafar aquestes dades com a referència, ja que un consum de 175m3 suposa fer un 

consum de 14’583m3 mensuals, una xifra que potser s’allunyaria una mica del consum real, 

ja que no hi hauria massa consum d’aigua. D’aquesta manera, si una llar consumeix a 

Barcelona uns 502€/any, es fixa la meitat en el cas del local, és a dir, 251€/any.  

 

Com la factura es pagarà cada dos mesos, el cost serà de 41’83€ bimensualment.  

 

• Costos de transport i dietes 

 

El personal necessitarà disposar de mitjans per desplaçar-se en el cobriment 

d’esdeveniments i festivals, com ja s’ha mencionat anteriorment. D’aquesta manera, 

s’estableix un total de 1.000€ anuals en concepte de desplaçaments i dietes dels 

treballadors. 

 

8.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Esquema 1 Organigrama de l’empresa. / FONT: Pròpia 

El model escollit és un organigrama lineal no jeràrquic. No s’ha establert cap càrrec de 

direcció perquè es considera innecessari pels objectius del projecte. Aquest model 

d’organització del personal pretén reforçar la capacitat de treball en equip i abandonar 

sistemes tradicionals, ja que la convergència tecnològica ha transformat els mitjans i es 

considera necessari adaptar-se a aquests canvis. Cada persona, doncs, tindrà el mateix pes 

que qualsevol altre dins del mitjà.  

DEPARTAMENT 

PUBLICITAT 

DEPARTAMENT  

ADMINISTRATIU 

DEPARTAMENT  

TÈCNIC 

DEPARTAMENT  

REDACCIÓ 

Redactor 1 

Redactor 2 

Redactor 3 

Col·laborador 2 

Col·laborador 1 

COL·LABORADORS 

Col·laborador 3 

Publicista 1 

Dissenyador 1 
Comptable 1 

Informàtic 1 

Càmera 1 

Community  

manager  
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9. Pla financer 

 

9.1. Balanç inicial 

 

BALANÇ INICIAL 

Actiu no corrent 9372’4 5.000 Patrimoni net + 
Passiu no corrent 

Mobiliari 1.132’93€ 5.000€ Capital social 

Equipament 8.239’47€ -3.900€ Despeses de lloguer 

Actiu corrent 10.000€ 0 Passiu corrent 

Tresoreria 10.000€   

TOTAL ACTIU 19.372’4 5.000 TOTAL PASSIU 

 
Taula 7 Balanç inicial de l'empresa / FONT: Pròpia 

9.2. Balanç final del primer any 

 

Finançament Inversió 

Concepte  Import Concepte Import 

Capital social 5.000 Costos  

Subscripcions 101.976 Costos laborals 
anuals 

101.640 

Verkami 10.000 Amortitzacions 1.367’54 

Ingressos publicitaris 1.522 Lloguer locals 3.900 

  Constitució empresa 580 

  Transport i dietes  1.000 

  Organització actes 2.500 

Subvenció 81.008 Immobilitzat 
immaterial 

 

  Software 4.439’84 

  Internet+llum+aigua 2.378’86 

  Immobilitzat 
material 

 

  Equips processament 
informació 

1.947’78 
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  Equips captació 
imatge 

1.851’85 

  Material oficina 1.200 

  Mobiliari 1.132’93 

  Equipament 8.239’47 

TOTAL 199.506€ TOTAL 132.178’27€ 

 
Taula 8 Balanç final del primer any / FONT: Pròpia 

9.3. Estat de la tresoreria 

 Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 

INGRESSOS 23.272’66 8.272’66 8.272’66 8.272’66 25.268’66 25.268’66 

Capital Social 5.000      

Verkami 10.000      

Publicitat 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 

Socis 0 0 0 0 16.996 16.996 

Subvenció 6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 

DESPESES 19.380’06 9.625’46 9.427’66 9.625’46 9.427’66 9.625’46 

Constitució 
cooperativa 

580      

Salari 8.470 8.470 8.470 8.470 8.470 8.470 

Material oficina 150 150 150 150 150 150 

Lloguer 325 325 325 325 325 325 

Compra mobiliari 1.132’93      

Compra 
equipament 

8.239’47      

Llum+aigua  197’8  197’8  197’8 

Internet 91 91 91 91 91 91 

Transport i dietes 83’33 83’33 83’33 83’33 83’33 83’33 

Material oficina 100 100 100 100 100 100 

Organització actes 208’33 208’33 208’33 208’33 208’33 208’33 

Saldo inicial 0 3.892’6 2.539’8 1.384’8 32 15.873 

Saldo final 3.892’6 2.539’8 1.384’8 32 15.873 31.516’2 
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Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 

25.268’66 25.268’66 25.268’66 25.268’66 25.268’66 25.268’66 

      

      

1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 1.522 

16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 16.996 

6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 6.750’66 

9.427’66 9.625’46 9.427’66 9.625’46 9.427’66 9.625’46 

      

8.470 8.470 8.470 8.470 8.470 8.470 

150 150 150 150 150 150 

325 325 325 325 325 325 

      

      

 197’8  197’8  197’8 

91 91 91 91 91 91 

83’33 83’33 83’33 83’33 83’33 83’33 

100 100 100 100 100 100 

208’33 208’33 208’33 208’33 208’33 208’33 

31.516’2 47.357’2 63.000’4 78.841’4 94.484’6 110.325’6 

47.357’2 63.000’4 78.841’4 94.484’6 110.325’6 125.968’8 

 

Taula 9 Estat de la tresoreria mes a mes / FONT: Pròpia 
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10. Estructura juridicoeconòmica i tràmits de constitució 

 

10.1. Estructura juridicoeconòmica 
 

DiVerso és un mitjà que neix amb la intenció de consolidar-se dins del mercat a partir de les 

idees dels seus creadors. És per això, i pel fet que aposta pel treball en equip, així com per 

la confiança en els seus usuaris, que s’ha considerat la societat cooperativa catalana de règim 

limitat pels socis (SCCL) com la millor estructura juridicoeconòmica pel mitjà.  

 

Alianza Cooperativa Internacional defineix el concepte de cooperativa com “una asociación 

autónoma de personas que se han unido voluntariamente para hacer frente a sus 

necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes por medio de una 

empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada”. 21 A continuació es 

presenten els motius principals pels quals una cooperativa encaixa amb els objectius i els 

principis del mitjà: 

 

1. Organització democràtica i solidària 

La Cooperativa de Treball Associat (CTA) és una empresa que produeix béns i 

serveis on els socis escullen, de manera democràtica, els seus òrgans 

representatius. D’aquesta manera, s’assegura el control i la gestió de l’empresa. La 

propietat de l’empresa és dels propis treballadors, i això és una motivació més.  

 

2. Principis cooperatius 

Inherents a una cooperativa. Aquests són: l’autoajuda, auto responsabilitat, 

democràcia, igualtat, equitat, solidaritat, honestedat, responsabilitat social i respecte 

envers els altres. És important mantenir una empresa amb un ambient de treball on 

tothom comparteixi uns valors que condicionaran la seva rutina laboral. 

 

3. Estabilitat laboral 

Genera treball estable i de llarga durada. Per exemple, per crear una CTA o per 

entrar com a soci en una ja existent, es pot optar a la capitalització de l’atur en la 

seva modalitat de pagament únic.  

 

El número de socis i de capital necessari varia depenent de la comunitat autònoma. En el cas 

de Catalunya, el nombre de capital social mínim són 3.000€ i tres socis, tal i com especifica 

la Generalitat. Serà la creadora del projecte la que aportarà la quantitat total de 5.000€ i els 

dos redactors seran socis també de l’empresa.  

 

10.2. Tràmits de constitució22 
 

El primer que s’ha de fer per constituir una cooperativa és sol·licitar el certificat negatiu del 

nom. Aquest tràmit té un cost de 20€ . 

 

                                                 
21 ICA, Alianza Cooperativa Internacional http://ica.coop/es/ [consulta el 26 de maig de 2017] 
22

 Vegeu Annex 6 per consultar els detalls de definicions de conceptes 

http://ica.coop/es/
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Després de tenir el nom, s’ha de celebrar una assemblea constituent entre els socis fundadors 

per tal de redactar els estatuts socials.  

 

Seguidament, s’han de crear els estatus i l’escriptura de constitució. Tots els socis han de 

presentar-se davant del notari per fer aquest tràmit. Té un cost de 350€.  

 

A continuació, una assemblea constituent entre els socis i les sòcies de la cooperativa haurà 

de ser celebrada per tal d’inscriure la constitució en el Registre de Cooperatives. La inscripció 

al Registre Mercantil costa 150€.  

 

Un cop celebrada l’assemblea constituent, s’ha d’obrir un compte bancari a nom de la 

cooperativa on es depositaran els 5.000€ de capital social. 

 

Quan es té el depòsit al banc, s’haurà de passar a la liquidació de l’impost de transmissions 

patrimonials i actes jurídics documentats. S’ha de presentar, tot i que les cooperatives estan 

exemptes d’aquest impost.  

 

Si el notari ja ha entregat una copia autèntica i una simple de l’escriptura de constitució de la 

societat, el següent pas serà anar a l’Agència Tributària per obtenir el Codi d’Identificació 

Fiscal (CIF). Aquest tràmit té un cost de 60€.  

 

Seguidament, s’haurà de realitzar la inscripció en la Delegació Territorial del Registre de 

Cooperatives del domicili social. El termini màxim per obtenir una resposta són 3 mesos.  

 

El cost total per constitució de la cooperativa seria, finalment, de 580€.  
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11. Valoració de riscos i pla de contingència 

 
Els anàlisis realitzats al llarg del treball són orientatius. Per aquest motiu, a continuació 

s’especifiquen els riscos als quals està exposat el projecte i les mesures que es prendrien en 

aquests casos. L’objectiu és tirar endavant el mitjà, així que és important observar els perills 

i exposar quines serien les millors solucions.  

 

11.1. Risc de poca audiència 
 

Alguns mitjans analitzats en el projecte, com el Catorze, han aconseguit realment una 

audiència que sembla esperançadora. Tot i així, arribar a més d’un 40% de la població, 

catalana en aquest cas, és una tasca que requereix molta constància i conèixer bé el teu 

target.  

 

En el moment que es va fixar el públic objectiu del projecte, es va observar que arribar als 

més de 3 milions fixats era molt complicat. Per això, els objectius d’audiència són de 849.806 

usuaris. Així i tot, existeix el risc que aquesta audiència no s’assoleixi, per això és important 

saber com actuar davant d’aquestes situacions. 

 

És molt important dur a terme una forta campanya de comunicació, com la que s’ha 

especificat en aquest estudi. Les xarxes socials han de ser el nostre millor aliat en aquest 

sentit, per això és necessari coneixement d’aquestes i estratègies SEO de posicionament que 

puguin atraure als usuaris al mitjà.  

 

D’altra banda, els continguts han de saber captar l’atenció dels usuaris, ja que sinó la 

competència s’emportarà en nostre target amb altres continguts. No s’han de perdre de vista 

les necessitats i el perfil de l’usuari, cada contingut que es publiqui haurà d’estar adaptat a 

allò que el nostre usuari reclama.  

 

11.2. Risc de poca fidelització 

 
Un altre risc que cal contemplar és el de la baixa fidelització. Els subscriptors són la part més 

important que té d’ingressos aquest projecte, i això pot ser un perill de cara al futur i a la 

viabilitat econòmica del projecte.  

 

S’ha establert que un 10% dels usuaris es convertiran en subscriptors, però és difícil 

aconseguir aquest percentatge. Això es traduiria en 84.980 subscriptors el primer any i un 

augment progressiu cada any. Malgrat les esperances posades en aquests números, la 

realitat és que en la nostra societat costa molt pagar per continguts en mitjans.  

 

Per tal d’evitar aquest perill, és necessari oferir als subscriptors continguts, serveis i productes 

que no puguin trobar enlloc més. És molt important comunicar als lectors els avantatges de 

fer-se subscriptor, han de conèixer què se’ls ofereix i presentar-ho d’una manera que no 

puguin rebutjar, ja que el preu per subscriptor tampoc és gaire elevat.  
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12. Conclusions i anàlisi de viabilitat del projecte 

 

12.1. Conclusions 

 
Després de realitzar aquest estudi s’han arribat a diverses conclusions. D’una banda s’ha 

confirmat la necessitat real d’un mitjà cultural especialitzat en poesia contemporània. S’ha 

demostrat que existeixen uns nínxols de persones interessades en aquest àmbit i que cap 

mitjà està cobrint les necessitats informatives d’aquest conjunt.  

 

La realitat demostra que hi ha una gran part de la població jove que està buscant a les xarxes 

allò que els mitjans no aporten. La informació necessita ser agrupada i ben treballada per tal 

que els usuaris coneguin on poden anar a trobar els continguts que necessiten. 

 

D’altra banda, s’estableix també la mancança d’innovació en el terreny cultural, ja que l’aposta 

acostuma a ser molt tradicional i no s’aprofiten les tecnologies de les quals disposem 

actualment. És cert, però, que alguns mitjans com el Catorze estan iniciant canvis en aquest 

sentit, i la resposta dels usuaris és molt positiva.  

 

D’aquesta manera, aquesta mancança en el mercat està provocant que la informació es trobi 

molt dispersa a la xarxa, i que les persones interessades en poesia no tinguin un mitjà de 

referència on poder informar-se i, alhora, entrar en contacte amb professionals i altres 

persones interessades en aquesta disciplina artística. 

 

També cal ressaltar que l’actualitat, tant econòmica, política o social, necessita més que mai 

uns mitjans que apostin per la defensa de la cultura i la lliure expressió de tothom. El 

desenvolupament de la imaginació i de la capacitat crítica és essencial en una societat, ja 

sigui en aquest moment històric concret o en qualsevol altre. 

 

12.2. Anàlisi de viabilitat del projecte 
 

12.2.1. Viabilitat audiència 

 

Com s’ha demostrat durant aquest treball, existeix una audiència jove que recolzaria la 

creació i el manteniment d’aquest mitjà. No es tracta de persones que tinguin una afició 

passatgera, sinó que és un públic fidel.  

 

Les dades d’audiència de mitjans com els analitzats demostren que els formats innovadors 

tenen un impacte molt elevat en la societat, i que la tendència és que vagin en augment. Així 

doncs, pel que fa a un recolzament per part dels usuaris, tal i com s’ha exposat en el treball, 

existiria una viabilitat per tirar endavant la creació de mitjans com DiVerso. 

 

12.2.2. Viabilitat econòmica 

 

Pel que fa a l’estabilitat econòmica del mitjà, és cert que hem trobat algunes restriccions. Per 

exemple, al principi s’havien considerat opcions com la creació de dues plantilles (Madrid i 

Barcelona), perquè prèviament es va considerar que suposaria un estalvi en concepte de 



63 

desplaçaments i resultaria més còmode pels treballadors. Finalment, després d’elaborar el 

pla de finançament, es va observar que no era viable econòmicament, ja que totes les 

despeses s’havien de multiplicar per dos. Així doncs, es va establir la redacció a Barcelona i 

els números han sortit millor d’allò que s’esperava.  

 

En el pla de finançament també s’ha demostrat la viabilitat econòmica del projecte, amb 

dificultats al principi, però amb resultats molt positius a partir de la meitat del primer any. Això 

es deu a dos factors:  

 

• El suport dels subscriptors 

• La subvenció del Ministeri de Cultura 

 

Els subscriptors són una peça clau en aquest projecte, ja que representen els ingressos 

principals del mitjà. Això també suposa un risc, però com ja s’ha comentat, encara que els 

números no fossin els presentats aquí, funcionaria sense gaires dificultats.  

 

Finalment, la subvenció del Ministeri de Cultura també suposa una gran opció per la viabilitat 

econòmica del projecte. Els càlculs han estat el major optimistes possibles, però sense 

invencions, i aquesta font d’ingressos seria essencial per la supervivència de la pàgina.  
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14. Annexos 

 

14.1. Annex 1: “Memoria de futuro” 

 
A continuació s’adjunta la informació necessària sobre el documental elaborat pel 

Laboratorio de RTVE anomenat “Memoria de futuro”, del poeta Luis García Montero. 

 

Així es descriu a la página web de RTVE:  

 

“'Memoria de Futuro' (www.rtve.es/memoriadefuturo) es el nuevo documental interactivo del 

Lab de RTVE.es, que se estrena este martes con motivo del Día Mundial de la Poesía. Un 

trabajo que descubre, a través de la obra de Luis García Montero, a cinco jóvenes talentos 

españoles: Carlos Pardo (premio El Ojo Crítico de Poesía de RNE en 2016), Elvira Sastre, 

Marwan, Guille Galván y Escandar Algeet. Un nuevo proyecto transmedia de RTVE que 

vincula este webdoc al documental televisivo que emitirá 'Imprescindibles' en La 2 el 3 de 

abril sobre García Montero. 

 

En 'Memoria de Futuro' los versos de Luis García Montero actúan de hilo conductor y 

permiten conocer a estas cinco nuevas voces del panorama literario nacional. Además, el 

internauta tendrá la oportunidad de ver cómo se desarrolla una tertulia entre Elvira Sastre, 

Marwan, Guille Galván y Escandar Algeet con García Montero, para conocer su forma de vivir 

y de contar la poesía. 

 

 
Imatge 1 Tertulia dels poetes en el documental / FONT: RTVE 

 

Será un viaje interactivo donde el usuario puede elegir qué figuras quiere conocer, cuáles son 

sus poemas favoritos e incluso conocer cómo explica el propio García Montero los poemas 

elegidos. 

 

El documental también tendrá su espacio en las redes sociales donde los usuarios podrán 

participar y compartir su vínculo con la poesía (imágenes, poemas propios, referencias…) 

http://www.rtve.es/memoriadefuturo
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con el hashtag #YoSoyPoesía, que tendrá un destacado dentro 

de www.rtve.es/memoriadefuturo en El Muro de la Poesía. 

 

'Memoria de futuro' es uno de los cinco proyectos de documental interactivo impulsados 

desde Factoría de Webdocs, la línea estratégica de producción de webdocs que el Lab de 

RTVE.es presentó el pasado mes de diciembre. 

 

El proyecto está compuesto por este webdoc y el documental lineal coproducido por RTVE 

'Aunque tú no lo sepas. La poesía de Luis García Montero', que La 2 estrenará en 

'Imprescindibles' el próximo 3 de abril. Es una producción de Por Amor al arte producciones 

en colaboración con RTVE, con Charlie Arnaiz y Alberto Ortega en la dirección. Ambos han 

coproducido también el webdoc 'Memoria de Futuro' junto al Lab de RTVE.es”.  

 

 
Imatge 2 Menú de navegació del documental / FONT: RTVE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.es/memoriadefuturo
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14.2. Annex 2: Tras el boom de los nuevos poetas, llega la poesía”, per 

Diego Álvarez Miguel  
 

• 12 de gener de 2017, http://www.ocultalit.com/opinion/poesia-nuevos-poetas/ 

 
Hace unas semanas, un reconocido y consagrado poeta español se hacía eco en su 

Facebook de que, por primera vez, en la lista de libros de poesía más vendidos de la semana 

no había ningún poeta. Raperos, youtubers, cantautores, twiteros que sin reparos anuncian 

en su perfil «Respeto que no te guste lo que escribo pero no digas que escribo poesía. Son 

mis cosas, nada más», artistas de Internet que se han ido granjeando un público —que se 

cuenta por decenas de miles— a base, no de poemas, eso viene después, sino de frases de 

autoayuda, canciones de amor, reflexiones románticas, videos tiernos con melodías tristes, 

etc., artistas a los que ahora llamamos poetas porque han publicado un libro etiquetado como 

poesía, aunque ellos mismos afirmen en público —esto pasó en un debate (en el que no se 

debatía nada) sobre «la nueva poesía»— que «yo no sé lo que es el ritmo, yo no busco nada 

de eso, yo escribo mis cosas y a la gente le gusta», poetas que declaran —en ese mismo 

debate— que antes de ellos «la poesía rimaba y era muy compleja y nosotros hemos 

inventado un lenguaje nuevo donde podemos decir puta y palabras malsonantes que antes 

no se podían decir y que llegan mucho más a la gente», poetas que ante las críticas se 

defienden con un argumento infalible —esgrimido también en el dichoso debate—, «hay 

muchas envidias porque nosotros vendemos miles de ejemplares y ellos no venden casi 

nada» o «a Quevedo también le criticaban, y mira» —todo esto es verídico, aunque parezca 

que no—, poetas que copan las portadas de los suplementos de cultura, y también sus 

páginas, y también sus webs, pero a los que no les tiembla la voz si tienen que definir la 

poesía como «es eso que te hace sentir», poetas de los que, en un periódico local, se decían 

cosas como que bebían de la Alt Lit americana, de Bolaño y de Pynchon, como si no fuera 

suficiente con escucharles hablar o con coger uno de sus libros entre las manos y abrirlo a la 

mitad para comprobar que de Bolaño no han leído ni el nombre de pila, y de Pynchon no han 

buscado ni su foto. Poetas, en fin, nuevos poetas floreciendo por todos lados. 

 

Sin embargo, no son ellos —aunque parezca lo contrario— lo que me preocupa. Lo que de 

verdad me importa valorar es lo que ocurre alrededor de todo este fenómeno. Por 

ejemplo, ¿en qué posición les deja esto al resto de poetas jóvenes? Y, sobre todo, ¿en qué 

posición deja a aquellos que practicaban una línea clara, que utilizaban con sencillez (no con 

simpleza) el lenguaje, que se apoyaban en esa temática cercana (no frívola) para construir 

sus poemas y que vendían cien o doscientos (no cuarenta mil ni cincuenta mil) ejemplares? 

¿Pueden criticarlo sin caer en lo patético? ¿Deben callar? ¿Deben ignorarlo? ¿Qué pueden 

hacer unas cuantas palabras contra unos números tan grandes? Se les deja, sin duda, en 

una posición muy incómoda. 

 

Hay que anotar una cosa importante en torno al por qué de las desorbitadas ventas, y es que 

muchas veces se cae en el error de creer que han sido sus poemas y sus libros, gracias a 

sus características, los que se han ido creando ese público y extendiéndose entre la gente 

como pólvora, cuando lo que ocurre es lo contrario, ha sido ese público —ya creado, por otros 

medios— el que se ha encontrado de bruces con esos libros y los ha consumido como 

un objeto de merchandising más. Quiero decir, primero estaban los cincuenta mil seguidores 

en Twitter y después apareció el libro. En ese orden, nunca —o casi nunca, siempre hay 

http://www.ocultalit.com/opinion/poesia-nuevos-poetas/
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excepciones como en todas las casas— al revés. De ahí que algunas editoriales se dediquen 

casi exclusivamente a buscar por las redes sociales a gente con muchos seguidores que esté 

dispuesta a escribir un libro, de lo que sea, no importa, y que nos encontremos 

constantemente en las librerías con libros etiquetados como poesía llenos de palabras que 

no forman en ningún caso un solo poema. Pero claro: ¿qué es poesía? En esta incógnita se 

refugian los interesados para argumentar que poesía puede ser cualquier cosa. De hecho, 

me atrevería a decir que si pintar fuese tan fácil, barato y ambiguo como juntar letras en el 

Word, estaríamos hablando de una nueva generación tremenda de pintores. 

 

No obstante, mi intención era escribir sobre lo que pasa con los otros poetas, los raros, los 

que tienen menos seguidores en Twitter que un huevo, los despreciados por los medios y las 

ventas, a todos estos ¿qué opción les queda? Voy a decir que, como mínimo, rechazar por 

completo esa estética, huir de ese discurso y, un poco más allá, renunciar por completo a 

todo lo que pueda relacionarse con una línea clara. 

 

Sí, ejerzo de adivino, saco la bola de cristal —esta que siempre falla—, y me aventuro a decir 

que la línea clara en la poesía española ha pasado a mejor vida, se acabó la sentimentalidad, 

se acabó la experiencia, se acabó, c’est fini. No me llames, amor, porque no hay taxis. Este 

fenómeno generado por las redes sociales ha terminado por arruinar esta poética, la ha 

denigrado hasta el máximo, han roto el enigma de la poesía clara reduciéndola al absurdo, la 

han viciado y vaciado, la han manoseado hasta el silencio, han convertido lo que antes podía 

ser un lugar excepcional en un absurdo lugar común, la han arruinado de la forma más frívola 

y pueril. Han abusado de la experiencia más trivial, la han plagado de motivos e imágenes 

repetitivos, de ripios, asonancias como lluvia de chatarra, y han estrechado y explotado la 

temática hasta tal punto que todas las voces parecen la misma. Probablemente porque todas 

sean la misma. 

 

¿Es esto malo? Para mi gusto es todo lo contrario: creo que es maravilloso. Gracias a este 

fenómeno, la poesía se enfrenta a una especie de peste. Los poetas jóvenes se ven obligados 

a huir de esa estética, perseguir nuevas formas, desarrollarse en otros caminos alternativos, 

independizarse, improvisar, romper con su generación anterior, escapar, renovarse, y eso 

precisamente es lo que están haciendo. Es una situación fecunda, y se nota, se nota en que 

cada vez aparecen más poetas diferentes, con discursos nuevos, con estilos novedosos que 

tratan de explorar nuevos espacios. Poetas originales, valientes y valiosos, por mucho que 

algunos se empeñen en ignorarlos. Y es que «la institución» está muy cómoda, siempre está 

muy cómoda. Los poetas de la experiencia —recuerdo la lista de Benjamín Prado 

en Librotea— están encantados, pues estos poetas superventas no dejan de ser sus hijos, 

sus hijos pequeños, esos que reproducen los gestos de sus padres con la inocencia de un 

bebé de gugu-tata. Por eso están contentos, porque creen que su estirpe está segura y 

seguirán conservando su trono en el palacio de la poesía española, porque no saben que ya 

hace tiempo que llegó su hora, que están muertos, que su poesía está muerta, que la línea 

clara está muerta, que los textos que defienden no valen nada, son de polvo, el humo de una 

orquesta de feria, que lo que llaman la nueva poesía es un pollo transgénico que corre sin 

cabeza y que está muerto, muerto y rebozado, que la sentimentalidad está muerta, y que los 

que están vivos son los otros, los poetas jóvenes que no salen en las listas, los que no salen 

en YouTube, los otros, los ocultos, los pacientes, los rechazados, esos, solo esos están vivos, 

y deberían temerles, mucho, porque se les acercan por la espalda y van armados hasta los 

dientes. 

https://librotea.com/estanteria/poetas-jovenes-que-debemos-leer
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• Debat a les xarxes:  

 

 
Imatge 3 Resposta d'Elvira Sastre a l'article de Diego Álvarez / FONT: Facebook 
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14.3. Annex 3: Audiència i autors de poesia 

 

• Audiència (http://www.elcultural.com/noticias/letras/Fiel-lector-de-poesia/7888) [5 

de juny de 2015] 

 

Fiel lector de poesía 
La Feria del Libro de Madrid se convierte en la cita perfecta para las editoriales de 

poesía. Allí se propicia el contacto directo entre autores y lectores que dan pie a 

tertualias. Cada vez hay más jóvenes que consumen poesía y sus lectores, dicen, son 

más gratos y fieles 

 

SAIOA 

CAMARZANA | 05/06/2015 

 

 
 

Cuenta la leyenda que es tan difícil encontrarse con un público lector de poesía como con 

un unicornio. Pero desde la Feria del Libro de Madrid lo desmienten, el consumo aumenta y 

cada vez hay más lectores jóvenes que se inician en el género. El fin de semana, no 

obstante, no parece ser el día para la poesía porque, por lo visto, este tipo de lector, que 

está más especializado y es más fiel a sus autores, saben lo que buscan. El panorama es 

favorable y la feria se convierte en el lugar propicio para entablar un contacto directo entre 

el autor y el lector. Que siempre gusta. 

 

"Ahora hay un auge en la poesía y tanto los circuitos como los recitales poéticos funcionan 

muy bien", percibe Belén Bermejo de Espasa es Poesía. "Público siempre ha tenido, a 

veces más minoritario porque está la creencia un poco falsa de que la poesía no se 

entiende", amplía. Jordi Doce, de la editorial Vaso Roto, va un poco más allá ya que nota un 

movimiento positivo con el que "viene gente con el catálogo a por un libro de otros años 

porque no lo encuentran en las librerías". Por lo que la cita se convierte en un buen 

momento para dar a conocer el catálogo de las novedades con libros que, a veces, no se 

encuentran en las baldas de las librerías o pasan más desapercibidos por la vorágine. Algo 

http://www.elcultural.com/noticias/letras/Fiel-lector-de-poesia/7888
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que secunda Manolo Ramírez de Pretexto: "en el trato con el público te das cuenta de que 

la gente sabe lo que quiere y se deja asesorar sobre determinadas cosas". 

 

De modo que ese contacto directo que propicia la feria hace que las recomendaciones se 

puedan personificar según los intereses e inquietudes del lector. Este año los editores 

tienen sus apuestas. Chus, de Visor, recomendaría "la versión bilingüe de Pessoa" mientras 

que Belén Bermejo apuesta por el nuevo poemario de Diego Ojeda, Siempre donde quieras, 

ya que se trata de "una poesía contemporánea muy cercana al lector". Manolo Ramírez, de 

la editorial valenciana Pretextos, en cambio, amplía su selección si se trata de un lector 

primerizo. "Es complicado porque depende de la persona pero los haikus y la poesía 

japonesa es más directa", comienza. Claro que también optan por "Jaime Jaramillo y su 

divertido libro Método fácil y rápido para ser poeta, sobre la iniciación a la poesía".  

 

Este mismo camino es el que sigue Jordi Doce de Vaso Roto, que dice que "hay gente a 

quien hay que descubrirle qué debe leer". A ellos les recomienda a Clara Janés, Vicente 

Valero y Menchu Gutiérrez como poetas nacionales y a Charles Simic y a Alda Merini a 

quien le interese "una poesía más espiritual o con carga más trascendente". Además de 

editor, Jordi Doce es profesor en la universidad, algo que le ayuda a entender las 

inquietudes de los jóvenes. "Les suenan los grandes nombres pero con los de ahora se 

pierden. No saben por dónde empezar y lo que piden son nombres para ir a la sección de 

poesía así que se les da una puerta de entrada y luego ellos van tejiendo su propia red", 

anota. 

 

Por otro lado, cada uno de ellos ha notado ya los nombres de los poetas que más salida 

han tenido en estos días de feria. La biografía de Wislawa Szymborska, Charles Simic, 

Julieta Valero (publica Que concierne), Alda Merini, Luis Alberto de Cuenca, Luis García 

Montero, Benjamín Prado, Elena Medel y Antonio Lucas. Sin olvidar, por su puesto, a los 

clásicos como Rimbaud y Baudelaire. 

 

Hay algo en lo que coinciden, sin aristas ni matices, los cuatro editores y es que el lector de 

poesía es más fiel a sus autores. "Es un público muy grato porque de año a año reconoces 

las caras que vienen y preguntan por lo que les interesa", explican desde la editorial 

Pretextos. Ahonda un poco más sobre el tema Jordi Doce, editor de Vaso Roto, alegando 

que "cualitativamente no hay mucha diferencia. Hay mucho lector de novela pero es más un 

lector de consumo. Al lector literario, ya sea de novela, ensayo o poesía, le gusta investigar 

y tiene autores a los que es fiel". Incluso se trata de gente "más segura, más joven, gente 

que lee, gente de cultura", sentencia Chus de Visor. 

 

Por su parte, Belén Bermejo, encuentra una posible respuesta a esta tendencia del mundo 

de la poesía. "A lo mejor es porque en este mundo de prisas en el que estamos, la 

inmediatez de la poesía y e leer un poema no es como empaparse de otro tipo de lectura. 

Pero eso no significa que sea una lectura profunda, que también puede ser. Pero la 

inmediatez o el hecho de poner un verso o poema en las redes sociales llama la atención".  

 

 

 

 

 

http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Clara-Janes/6214
http://www.elcultural.com/blogs/rima-interna/2015/04/vida-de-szymborska-al-aparato-con-abel-murcia/
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Luis-Garcia-Montero/7845
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Luis-Garcia-Montero/7845
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Benjamin-Prado-Las-crisis-multiplican-la-clientela-del-diablo/5333
http://www.elcultural.com/noticias/letras/Elena-Medel-recita-a-Machado/7839
http://www.elcultural.com/noticias/buenos-dias/Antonio-Lucas/6170


75 

 

 Autors (http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-

sexo_0_1316268364.html) [14 maig de 2014] 

 

La poeta que más vende está oculta y habla de sexo 
Irene X es un todo fenómeno, su blog es uno de los más leídos por jóvenes de toda 

España y la publicación de su libro 'El sexo de la risa' ha dado la patada al mundo 

editorial 

 

Por: Luna Miguel , miércoles 14 de mayo de 2014 

compartir en Facebookcompartir en Twittercompartir en Whatsappcompartir por email 

La poeta que más vende está oculta y habla de sexo 

 

 
No la verás en las listas de más vendidos de grandes periódicos. No encontrarás entrevistas, 

ni reseñas, ni artículos sobre su obra en los suplementos literarios del país. No escucharás 

su enigmático nombre citado por otros jóvenes poetas, ni tampoco sus versos sobre sexo, 

juventud, o ternura, recitados en las tertulias y en los bares donde supuestamente germinan 

las voces del futuro. 

 

Pero nada de eso le hace falta, porque con toda su humildad y su talento despreocupado, 

ella ya ha conseguido lo que tanto le cuesta a los nuevos escritores: llegar con la poesía a la 

calle y enamorar a las personas. Nombre: Irene X. Edad: 24. Profesión: estrella del pop 

literaria. Éxito: pegar la patada al mundo editorial que todos conocemos. Historia: un cuento 

de hadas generacional e inspirador. 

Del blog al papel 

http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_0_1316268364.html
http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_0_1316268364.html
http://www.playgroundmag.net/autores/luna_miguel/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_0_1316268364.html
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_0_1316268364.html
mailto:?subject=La%2520poeta%2520que%2520m%25C3%25A1s%2520vende%2520est%25C3%25A1%2520oculta%2520y%2520habla%2520de%2520sexo&body=http://www.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_0_1316268364.html
http://images.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_PLYIMA20140514_0028_9.jpg
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En 2013, Irene X llegó a las librerías de toda España con ‘El sexo de la risa’ (Editorial 

Origami), un libro que los que habitualmente se pasean curiosos por las secciones de poesía 

posiblemente cotillearan con alucinación y rechazo a partes iguales. Alucinación, por el 

extenso volumen que se encontraban delante, de una extensión y peso poco habitual en las 

novedades de este género. Rechazo, porque en las solapas se podría descubrir a una autora 

de la que jamás habían escuchado hablar, joven, guapa, aparentemente exitosa en las redes 

sociales y con un estilo naíf pero desgarrador. 

 

Para el lector de poesía habitual, el libro podría parecer el de "otra bloguera que quiere 

triunfar", y es probable que el ejemplar permaneciera intacto en la sección de poesía de las 

librerías, aparentemente ajeno al interés de nadie. 

 

Sin embargo, lo que a ese lector no se le pasó por la cabeza es que más allá de aquellas 

polvorientas y ordenadas estanterías, había todo un mundo por descubrir, y que las palabras 

de la desconocida y temida Irene X estaban reimprimiéndose por segunda vez en muy pocos 

meses. En realidad, el principal punto de venta de Irene X era Internet; no la librería. 

 

Con más de 24.000 seguidores en Twitter, y con un séquito de fieles lectores adolescentes, 

la poeta y bloguera más leída de nuestro país continuó llegando a todos los rincones de 

España hasta hoy mismo, día en que la cuarta edición de El sexo de la risa, con 4.000 

ejemplares ya colocados, está a pocas horas de salir a la venta. 

Una patada al mundo editorial 

http://images.playgroundmag.net/noticias/actualidad/poeta-vende-oculta-habla-sexo_PLYIMA20140514_0025_1.jpg
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El tránsito del blog al papel resultó más prometedor de lo que se esperaba. El éxito de su 

poesía no precisó de prensa o prescriptores, sino simplemente de vitalidad y sencillez. 

El editor y fundador de Origami, Antonio Huerta, reconoce la sorpresa que significó para él 

de toda esta repercusión. Origami es una editorial independiente con sede en Jerez de la 

Frontera que lleva pocos años editando libros. Huerta cuenta que fue la propia Irene X la que 

se interesó en publicar en Origami, ya que conocía bien su catálogo. Juntos trabajaron un 

volumen de poemas nuevos o publicados previamente en el exitoso blog de ella. Con una 

portada sugerente y un título preparado para levantar polémicas, la primera edición no tardó 

en agotarse y la aceptación en las redes sociales fue tremenda. 

 

“Mandé ejemplares del libro a revistas, y también a El País y a El Mundo y en ningún lado se 

interesaron. Sin embargo las presentaciones son multitudinarias y en Facebook o Twitter 

lectores jóvenes e incluso adolescentes no dejan de subir citas, fotos y comentarios 

buenísimos. Creo que todo esto se debe a que su poesía es muy tierna y atractiva, y a que 

la autora es simpática. Responde a todos los correos que le envían sus fans. Es una tía de 

puta madre”, concluye Huerta. 

 

El triunfo del ego es el triunfo de la poesía 
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Nos quejamos de que no hay lectores jóvenes. Nos quejamos de que el género poético no 

interesa, y sin embargo nos equivocamos. Es posible que el lector habitual de poesía se 

sienta un poco mareado ante la nueva hornada de nombres, y también es posible que 

nosotros mismos nos equivoquemos al tratar de etiquetar como poético a algo que 

evidentemente va más allá. 

 

Dice el que reputado escritor Kenneth Goldsmith que “algo está pasando en la poesía”. Algo 

que no entendemos y que tiene un carácter puramente generacional. Y ahí están proyectos 

como Poetry Will Be Made By All, que pretende reunir a más de mil poetas jóvenes de todo 

el mundo, movimientos como el de 89plus o antologías como YOLO Pages. 

 

La poesía de Irene X puede gustar más o menos. Puede parecer más infantil, más obvia, más 

efímera... Qué importa. Lo que sí sabemos es que ha conseguido reclutar a muchos lectores 

de veintitantos años que de otra manera jamás se habrían acercado al género. Y eso ya es 

un éxito. Una victoria para todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://poetrywillbemadebyall.ch/
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14.4. Annex 4: Subscripció a la newsletter d’Oculta Lit 

 
A continuació es presenta el formular de subscripció a la newsletter de la revista Oculta Lit, 

que es trova disponible en obert a la seva página web.  

 

 
Imatge 4 Formulari de subscripció a la newsletter de la revista Oculta Lit / FONT:Oculta Lit 
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14.5. Annex 5: Subvenció Ministerio de Cultura 

 

• Ayudas a la inversión en capital para incrementar la oferta legal de contenidos 

digitales culturales en Internet y para promover la modernización e innovación de 

las industrias culturales y creativas (http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-

cultura/industriasculturales/ayudas/ayudas_inversio.html)  

 

Finalidad 

• Favorecer la materialización de proyectos que promuevan la calidad de la oferta 

legal de contenidos digitales culturales en Internet mejorando el acceso de los 

ciudadanos a los mismos. 

• Fomentar la digitalización de contenidos culturales y su difusión internacional, 

mediante plataformas en línea. 

• Favorecer la materialización de proyectos que promuevan la modernización, 

innovación y adaptación tecnológica de las industrias culturales y creativas. 

• Promover las inversiones materiales o inmateriales en el desarrollo de un 

producto cultural con un alto impacto tecnológico. 

• Impulsar la internacionalización de empresas y proyectos del ámbito cultural. 

 

Beneficiarios 

• Podrán ser beneficiarios de las ayudas de referencia los profesionales inscritos 

en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, y las empresas de 

nacionalidad española o de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, o de 

los Estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que, 

independientemente de su forma jurídica, se dediquen a la producción, 

distribución y/o comercialización de bienes culturales en los siguiente ámbitos: 

artes escénicas, artes visuales, patrimonio cultural, cine, televisión radio, 

videojuegos y artes interactivas, nuevos medios de comunicación, música, libros, 

prensa, arquitectura, diseño, diseño gráfico, diseño de moda y publicidad. Los 

beneficiarios no podrán obtener ayudas en más de tres convocatorias 

consecutivas a contar desde la convocatoria de 2010. 

• Quedan excluidas: las Administraciones Públicas, sus organismos autónomos, 

las empresas públicas y otros entes públicos, así como las entidades sin ánimo 

de lucro 

 

Procedimiento 

La concesión de estas ayudas se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, de 

acuerdo con los principios de objetividad, transparencia, igualdad, no discriminación y 

publicidad. La convocatoria, así como la concesión de estas ayudas, será publicada en el 

Boletín Oficial del Estado. 

 

Forma de Presentación de Solicitudes 

Podrá presentarse un máximo de una solicitud por titular. La solicitud sólo contemplará un 

proyecto, que se presentará con la documentación que se detalla en el artículo 6 de la 

Resolución de Convocatoria. 

 

Las solicitudes deberán presentarse: 

http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/ayudas/ayudas_inversio.html
http://www.mecd.gob.es/cultura-mecd/areas-cultura/industriasculturales/ayudas/ayudas_inversio.html


81 

• Por cualquiera de los medios previstos en el artículo 38 de la LRJPAC. El sello 

del registro, acreditativo de la fecha de presentación, deberá figurar en la 

solicitud. Deberán ir dirigidas a la Dirección General de Política e Industrias 

Culturales y del Libro, Secretaría de Estado de Cultura del Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte, Plaza del Rey 1, -1ª planta, 28071, Madrid. 

• A través de la sede electrónica de la Secretaría de Estado de Cultura del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, de acuerdo con lo establecido en la 

Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los 

Servicios Públicos y en la Orden CUL/3410/2009, de 14 de diciembre, por la que 

se regula el Registro Electrónico del Ministerio de Cultura. En este caso, la 

solicitud se cumplimentará con la aplicación informática preparada al efecto, en 

la dirección web https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica en el apartado 

“Trámites y procedimientos”, siempre que se posea un certificado digital emitido 

por alguna de las autoridades reconocidas como emisoras de tales certificados, 

a nombre del representante legal de la empresa o bien certificado jurídico digital 

de la empresa. 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días naturales a contar desde el día 

siguiente a la publicación en el BOE. La Sede Electrónica estará disponible en la web del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a partir de la publicación de la convocatoria en 

el Boletín Oficial del Estado y hasta las 15 horas del último día de presentación. 

 

Contenido 

La ayuda concedida por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en esta convocatoria 

representará un máximo del 70% del coste total del proyecto. Como mínimo el 30% restante 

debe financiarse con fondos propios o con aportaciones de otras instituciones públicas o 

privadas. Con esta medida se busca implicar a las empresas en los proyectos y mejorar la 

viabilidad y sostenibilidad de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sede.mcu.gob.es/SedeElectronica
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14.6. Annex 6: Conceptes i procediments per a la creació d’una 

cooperativa 

 
Extret de: http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/la-

constitucio-de-la-cooperativa/#bloc3  

 

• Solicitud de certificación negativa de denominación social 
La certificación negativa de nombre es una solicitud que sirve para comprobar que no existe 

ninguna cooperativa con el mismo nombre, o uno similar. Para realizar este trámite debe 

dirigirse al Registro Central de Cooperativas de Cataluña. El nombre escogido se reserva 

durante 12 meses, es decir, en este plazo máximo a contar desde la fecha de expedición de 

la certificación se debe haber presentado a inscripción la sociedad en el registro competente 

de cooperativas. Además, hay que tener en cuenta que una vez expedida la certificación de 

nombre, tiene una vigencia de cuatro meses para incorporarse a la escritura de constitución. 

 

• Redacción de los estatutos sociales 
La redacción de los estatutos sociales es el resultado de una asamblea constituyente de los 

socios fundadores. En los estatutos sociales se determina la forma de funcionamiento de la 

sociedad, así como el objeto social, el domicilio social y el capital social. 

 

• Escritura pública de constitución 
Los socios o socias fundadoras otorgan la escritura de constitución de la sociedad ante 

notario, aprobando los estatutos y designando a las personas que formarán parte del órgano 

de la administración. 

 

Todos los socios y socias constituyentes tienen que ir al notario para firmar la escritura pública 

de constitución. 

 

La escritura pública deberá contener: 

• Acta de la asamblea constituyente de la cooperativa en la que se aprueben los 

estatutos sociales y se recoja la manifestación, por el representante o 

representantes de la cooperativa, de la voluntad de constituirla, las personas 

designadas para tramitar la constitución de la cooperativa proyectada, y la relación 

de personas que formarán el Consejo Rector y, en su caso, el nombre de las 

personas que ocupen la intervención de cuentas y demás órganos sociales 

estatutariamente obligatorios. 

• El acta de constitución deberá estar firmada por todas las personas fundadoras y 

deberá constar la lista de éstas con los nombres y los datos de identificación fiscal. 

• Los estatutos sociales, los cuales deben regular, como mínimos los contenidos 

mínimos establecidos en el artículo 16 de la Ley de cooperativas de Cataluña. 

• Las aportaciones sociales que haya suscrito cada persona socia y la forma en que 

hayan sido desembolsadas. 

• Certificación vigente de denominación social de cooperativa, emitida por la 

persona encargada del Registro Central de Cooperativas de Cataluña. 

http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/la-constitucio-de-la-cooperativa/#bloc3
http://web.gencat.cat/es/tramits/que-cal-fer-si/vull-crear-una-cooperativa/la-constitucio-de-la-cooperativa/#bloc3
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• Certificación del ingreso en una entidad de crédito, a nombre de la sociedad en 

constitución, del capital social mínimo establecido estatutariamente. 

 

• Celebración de la asamblea constituyente 
La asamblea constituyente es la reunión de todos los socios y socias de la cooperativa que 

deciden formalmente crear una cooperativa y hacen constar en acta los acuerdos, que deben 

estar firmados por todas las personas que asisten a dicha asamblea constitutiva. 

 

El contenido mínimo de los acuerdos del acta de constitución son: 

 

• La declaración de la voluntad constitutiva. 

• La designación de los representantes para la tramitación. Personas con facultades 

para realizar los actos necesarios durante la constitución de la cooperativa hasta 

el momento de la inscripción en el Registro de Cooperativas. 

• La aprobación de los estatutos sociales. 

• El nombramiento del primer Consejo Rector. 

• El nombramiento de interventores de cuentas,en el caso de que se prevea la figura 

en el texto estatutario. 

 
Una vez adoptados, al menos, estos acuerdos, se redactará y se firmará el acta de la 

asamblea constitutiva de la cooperativa indicando el lugar y la fecha, para poder proceder a 

la inscripción de esta constitución en el Registro de Cooperativas. 

 

• Depósito del capital social en una entidad bancaria 
Una vez celebrada la asamblea constituyente se debe abrir una cuenta bancaria en una 

entidad financiera con el objetivo de depositar las aportaciones económicas de los socios al 

capital social. La cuenta bancaria se abrirá a nombre de "..., SCCL", añadiendo las 

palabras "en constitución". En el momento de hacer el depósito, hay que aportar el 

Certificado de denominación social. 

 

• Liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y 

actos jurídicos documentados 
Hay que liquidar el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. 

Es un impuesto de naturaleza directa que grava, entre otras, las operaciones de constitución 

de las sociedades. Las cooperativas están exentas pero, sin embargo, deben presentar 

igualmente la documentación indicándolo. 

 

• Solicitud provisional del CIF 
Una vez el notario entrega una copia auténtica y una copia simple de la escritura de 

constitución de la sociedad, el paso siguiente es dirigirse a la Agencia Tributaria para obtener 

el código de identificación fiscal (CIF). 

 

 Inscripción en el registro de cooperativas y solicitud del CIF 

definitivo 
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Si se trata de la constitución de una cooperativa, debe inscribirse en la Delegación Territorial 

del Registro de Cooperativas correspondiente a su domicilio social. Si se trata de una 

cooperativa de segundo grado, la inscripción corresponde al Registro Central de 

Cooperativas de Catalunya del Departamento de Empresa y Empleo. 

 

La documentación a presentar en el Registro es la siguiente: 

 

• La escritura pública de constitución auténtica. 

• La autoliquidación del ITPAJD (exento). 

• El código de identificación fiscal (CIF). 

• Solicitud de calificación e inscripción en el Registro de Cooperativas. 

 

El Registro, en un plazo de 3 meses, emitirá una resolución después de haber hecho la 

calificación jurídica de los documentos. En caso de que no haya resolución expresa del 

Registro en el plazo mencionado, la solicitud se entenderá estimada por silencio positivo. 

Una vez la cooperativa esté inscrita en el Registro, es necesario solicitar el CIF definitivo a la 

Agencia Tributaria correspondiente: a partir de este momento ya se puede operar como 

sociedad cooperativa sin las palabras "en constitución". En este caso se utilizará el modelo 

036 indicando en el apartado "solicitud de NIF definitivo, disponiendo de NIF provisional" 
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