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AfterUs és un canal que ofereix continguts vinculats amb l’ecologisme com una forma de relacionar-nos amb els 
recursos naturals. A través de la creació d’aquest canal, que es trobarà disponible a la plataforma d’Amazon Prime 
Video, el servei oferirà, doncs, continguts relacionats amb la cura del planeta. Per això, tractarà diversos conceptes 
associats a aquest àmbit, com les energies renovables, els productes ecològics i sostenibles (alimentació, indústria 
tèxtil...), l’activisme, etc. Per tal de poder dur-ho a terme, el desenvolupament consistirà en continguts de qualitat 
adquirits i continguts de creació pròpia que involucren marques que ens ofereixen patrocinis i altres tipus de publicitat.

AfterUs es un canal que ofrece contenidos vinculados con el ecologismo como una forma de relacionarnos con los recursos 
naturales. A través de la creación de este canal, que se encontrará disponible en la plataforma de Amazon Prime Video, el 
servicio ofrecerá, pues, contenidos relacionados con el cuidado del planeta. Por eso, tratará diversos conceptos asociados a 
este ámbito, como las energías renovables, los productos ecológicos y sostenibles (alimentación, industria textil...), el 
activismo, etc. Para poder llevarlo a cabo, el desarrollo consistirá en contenidos de calidad adquiridos y en contenidos de 
creación propia que involucran a marcas que nos ofrecen patrocinios y otros tipos de publicidad.

AfterUs is a channel that offers content related to environmentalism as a way of relating to natural resources. Through 
the creation of this channel, which will be available on the Amazon Prime Video platform, the service will therefore offer 
content related to caring for the planet. For this reason, it will deal with various concepts associated with this field, such 
as renewable energies, ecological and sustainable products (food, textile industry...), activism, etc. In order to carry it 
out, the development will consist of acquired quality content and self-created content that involves brands that offer us 
sponsorships and other types of advertising.

"AfterUs: el planeta de las futuras generaciones". Creació d'un canal de contingut 
ambiental per a Amazon Prime Video

"AfterUs: el planeta de las futuras generaciones". Creación de un canal de 
contenido ambiental para Amazon Prime Video
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channel for Amazon Prime Video

Amazon Prime Video, video on demand, streaming, canal audiovisual, consciència ambiental.

Amazon Prime Video, video on demand, streaming, canal audiovisual, conciencia ambiental.

Amazon Prime Video, video on demand, streaming, audiovisual channel, environmental awareness.
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 AfterUs: El planeta de las futuras generaciones 

 1.  INTRODUCCIÓ 

 En  aquests  últims  anys,  un  dels  grans  temes  d’actualitat  i  que  preocupen  a  la 

 majoria  dels  ciutadans  d’arreu  del  món  és  l’emergència  climàtica.  Últimament,  no 

 s’han  deixat  d’escoltar  situacions  de  risc  causades  pel  canvi  climàtic,  per  l’efecte 

 hivernacle,  per  la  contaminació  massiva  del  medi  i  per  la  destrucció  d’hàbitats,  entre 

 d’altres. 

 L’eix  comú  d’aquests  problemes  mediambientals  és  l’efecte  de  les  activitats 

 capitalistes  descontrolades  i  a  gran  escala  que  es  porten  a  terme  internacionalment. 

 Alguns  exemples  rellevants  són  la  sobrepesca  i  la  sobreexplotació  ramadera  i 

 agrícola,  que  implica  la  destrucció  de  la  biodiversitat  i  del  medi  marí  i  terrestre  o 

 l’excès  en  el  consum  de  petroli,  plàstics  i  materials  derivats,  així  com  de  les 

 indústries  que  els  elaboren.  També  és  important  parlar  de  la  voluntat  de  tenir  a 

 l’abast  qualsevol  producte  que  es  vulgui  aconseguir  en  el  moment,  sense  tenir  en 

 compte  les  conseqüències  de  la  seva  creació  i  del  fet  que,  per  exemple,  aquell 

 aliment  que  no  és  de  temporada  estigui  disponible  per  comprar  al  supermercat,  així 

 com  un  llarg  etcètera.  Totes  elles  impliquen  un  alt  grau  de  contaminació  en  el  sòl,  en 

 l’aigua i en les partícules en suspensió que es respiren contínuament. 

 A  més  a  més,  si  es  té  en  compte  que  aquests  successos  ocorren  a  la  major  part  del 

 planeta,  la  situació  d’emergència  i  de  canvi  urgent  augmenta  de  forma  esbojarrada. 

 És  per  això  que,  des  d’uns  anys  enrere  fins  a  l’actualitat,  el  canvi  climàtic  i 

 l’alternativa  ecologista  ha  estat  en  boca  de  tots  i,  per  tant,  és  un  tema  rellevant  a 

 tractar. 

 En  el  cas  d’Espanya,  aquest  tema  cobra  més  rellevància.  Segons  les  dades  d’un 

 estudi  d’IPSOS  destacat  a  El  Ágora  Diario  (2022),  “Espanya  és  el  segon  país 

 europeu  més  preocupat  pels  efectes  del  canvi  climàtic  per  darrere  d’Itàlia”.  És  a  dir, 

 els  espanyols  presenten  un  77%  de  preocupació  davant  la  mitjana  mundial,  que  és 

 d’un  68%.  Els  principals  fets  que  inquieten  a  la  població  espanyola  són,  tant  els 

 efectes  del  canvi  climàtic,  com  les  conseqüències  d’aquest  al  planeta  (El  Ágora 

 Diario, 2022). 
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 La  mateixa  consultoria,  IPSOS,  que  és  especialista  en  estudis  de  mercat,  també  va 

 publicar  a  la  seva  pàgina  web  un  estudi  anual  que  ha  realitzat  a  31  països,  entre  el 

 18  de  febrer  i  el  4  de  març  de  2022.  La  conclusió  més  rellevant  d’aquest  estudi  és 

 que  “el  canvi  climàtic  és  una  de  les  deu  primeres  inquietuds  principals  dels  ciutadans 

 a escala global” (El Ágora Diario, 2022). 

 Aquesta  circumstància  de  present  inestabilitat  i  desencís  mundial  ens  ha  portat  a 

 plantejar  la  necessitat  d’un  canal  VOD  en  què  es  tracti  la  situació  d’emergència 

 climàtica  en  què  vivim.  En  aquest  TFG,  doncs,  es  planteja  la  creació  d’AfterUs,  un 

 canal  que  ofereix  continguts  vinculats  amb  l’ecologisme  com  una  forma  de 

 relacionar-nos  amb  els  recursos  naturals.  Els  conceptes  tractats  en  els  continguts  de 

 la  graella  de  programació  estan  associats  a  aquest  àmbit,  com  és  l’ús  d’energies 

 renovables,  la  compra  i  producció  de  productes  ecològics  i  sostenibles  -referents  a 

 l'alimentació, la indústria tèxtil…-, l’activisme, etc. 

 Per  tal  de  poder  portar-ho  a  terme,  el  desenvolupament  d’AfterUs  consistirà  en  una 

 llibreria  de  continguts  de  qualitat  adquirits  i,  a  més  a  més,  d’una  àmplia  gamma  de 

 continguts  de  creació  pròpia.  Aquests  últims,  sobretot,  involucren  marques  que  ens 

 ofereixen  patrocinis  i  altres  tipus  de  publicitat,  com  el  Brand  Funded  Programm 

 (BFP). 

 Hem  de  tenir  en  compte  que,  a  banda  de  ser  un  tema  que  ens  concerneix  i  que  és 

 prou  important  com  per  dedicar-li  un  canal  de  VOD  en  la  seva  totalitat,  també  es 

 tracta  d’un  contingut  audiovisual  que  és  tendència.  Com  indica  K7  Media  (2021),  els 

 continguts  amb  valors  ètics  notables  estan  sent  consumits  de  manera  massiva  i,  a 

 més a més, per un ampli ventall de sectors i amb un  target  molt variable. 

 Pel  que  fa  als  arguments  que  creiem  encertats  per  plantejar  la  present  proposta, 

 primerament,  es  va  veure  que  no  tenia  sentit  crear  una  plataforma  nova,  ja  que 

 l’entorn  és  prou  competitiu  actualment.  Per  tant,  es  va  optar  per  pensar  en  un  canal 

 dins d’una plataforma de  video on demand  ja existent,  com és Amazon Prime Video. 

 En  segon  lloc,  si  Amazon  té  en  compte  la  nostra  proposta  de  canal,  els  facilitarà  que 

 la  marca  mare,  Amazon  com  a  multinacional,  pugui  fer  un  rentat  de  la  seva  imatge, 
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 donat  que  té  un  problema  de  prestigi  reputacional  associat  al  seu  tipus  de  comerç, 

 que  és  molt  criticat  per  no  ser  sostenible  i,  per  tant,  per  ser  perjudicial  per  al  medi 

 ambient.  És  per  aquest  motiu  que,  tenir  un  canal  de  qualitat  sobre  ecologia  com  és 

 AfterUs  i  que  sigui  reconegut,  pot  interessar  a  la  marca  per  donar-li  la  volta  a  la  seva 

 reputació.  És  una  forma  de  green  washing  ,  però  també  una  gran  oportunitat  per  un 

 canal d’aquestes característiques. 

 En  tercer  lloc,  aquesta  plataforma  és  de  fàcil  accés  per  a  tots  els  usuaris  d’Amazon 

 que  han  canviat  la  seva  tarifa  a  prime  per  realitzar  les  compres  de  manera  més 

 efectiva,  ja  que  l’import  que  es  paga  per  aquest  servei  inclou  també  el  d’Amazon 

 Prime  Video.  Això  permet,  doncs,  ampliar  els  consumidors  potencials  del  canal,  ja 

 que  les  compres  i  la  visualització  de  contingut  audiovisual  es  troben  enllaçades  amb 

 Amazon  i  no  caldrà  pagar  una  taxa  extra  per  accedir-hi,  com  succeeix  en  qualsevol 

 altra plataforma VOD. 

 En  quart  lloc,  un  altre  argument  a  favor  d’utilitzar  una  plataforma  ja  existent  és  el  del 

 finançament. Els estudis de K7 Media (2021) destaquen: 

 “Es  podria  pensar  que  el  motiu  pel  qual  Amazon  té  una  plataforma  VOD  i  un  braç  de 

 comerç  electrònic,  és  per  explotar  les  sinergies  entre  ambdós  i  tenir  contingut 

 d'entreteniment  que  impulsa  l'audiència  a  fer  clic  i  comprar  productes  del  mateix 

 proveïdor  allà.  Però,  de  fet,  aquest  model  vertical  totalment  integrat  encara  està 

 sorprenentment poc desenvolupat” (K7 Media, 2021, p.12). 

 Per  aquest  motiu,  encara  que  s’han  realitzat  diversos  programes  i  concursos  on 

 s’anuncien  productes  que  portaven  als  espectadors  al  Marketplace  (K7  Media,  2021, 

 p.12),  la  proposta  de  plantejar  un  canal  gratuït  com  AfterUs  a  Amazon  possibilita 

 l’anomenat  Brand  Funded  Programming  (BFP),  estratègia  financera  amb  la  qual  la 

 multinacional  ja  ha  estat  experimentant.  El  BFP  es  basa  en  el  fet  que  els  continguts 

 audiovisuals  es  centrin  en  el  finançament  per  part  de  les  marques  i  estiguin 

 controlats  per  les  mateixes  àrees  de  màrqueting  d’aquestes.  Tal  com  s’explica  a 

 l’estudi de K7 Media, Amazon centra el seus interessos en el següent: 

 7 
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 “(...)  atraure  nous  clients  Prime,  per  la  qual  cosa  els  interessa  assegurar-se  que  hi  hagi 

 un  llindar  de  qualitat  que  compleixin  tots  els  continguts  finançats  per  la  marca  que  també 

 apareixen  a  la  plataforma.  Per  tant,  els  programes  penjats  ara  han  tingut  una  finestra 

 d'emissió  o  una  estrena  en  cinemes,  o  bé  han  estat  aprovats  per  l'equip  de  publicitat 

 d'Amazon,  amb  la  qualitat  i  editorial  (inclosos  els  aspectes  de  col·locació  de  productes) 

 signat per la seva seu de Seattle” (K7 Media, 2021, p.13). 

 En  cinquè  lloc,  també  cal  tenir  en  compte  el  fet  que  una  plataforma  d’aquestes 

 característiques  ha  de  complir  amb  la  normativa  europea  de  l’audiovisual,  que  obliga 

 a  les  plataformes  de  VOD  a  incloure  continguts  de  producció  localitzada,  a  més  a 

 més  dels  productes  audiovisuals  adquirits  que  s’hi  hagin  produït  internacionalment. 

 Per  tant,  a  l’empresa  li  pot  interessar  cobrir  aquestes  quotes  amb  AfterUs,  ja  que  el 

 canal oferiria una programació localitzada i localitzable. 

 Per  acabar,  no  cal  deixar  de  banda  el  mercat  d’Amazon.  La  secció  original  de 

 l’empresa,  la  de  compres,  representa  una  oportunitat  per  al  finançament  del  canal. 

 Els  productes  promocionats  als  diferents  programes  d’AfterUs  es  trobaran 

 disponibles  per  a  la  seva  compra  a  Amazon,  per  tant,  això  permet  aprofitar  els 

 serveis  que  ofereix  l’empresa  per  completar  el  cercle  d’entreteniment,  necessitats  i 

 adquisició. 

 Pel  que  fa  a  l’estructura  del  treball,  primer  s’exposaran  els  antecedents  i  els  referents 

 que  s’han  tingut  en  compte  a  l’hora  de  plantejar  la  idea  de  canal.  Seguidament,  es 

 presenta  una  descripció  general  de  la  proposta  i  un  estudi  del  públic  objectiu  i  de 

 l’audiència  potencial  dels  continguts  que  s’hi  inclouen.  També  es  porta  a  terme  una 

 anàlisi  del  mercat  i  dels  competidors  i,  a  més  a  més,  es  recullen  les  diferents  lleis  i 

 normatives que regularien el canal. 

 A  continuació,  s’expliquen  els  continguts  que  s’inclourien  a  AfterUs.  S’ofereix  un 

 catàleg  amb  producció  pròpia  localitzada,  complint  amb  la  normativa  europea  de 

 l'audiovisual,  a  part  d’una  llibreria  de  continguts  adquirits  ja  existents,  de  caire 

 internacional.  A  més  a  més,  es  fa  un  resum  de  com  és  el  disseny  dels  canals  de  la 

 plataforma  i  es  mostra  com  es  veuria  el  d’AfterUs  amb  els  seus  respectius 

 programes.  Es  detalla  també  quines  seran  les  vies  de  finançament  i,  per  acabar, 

 l’estratègia de promoció i de màrqueting que es seguiria. 

 8 
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 2.  ANTECEDENTS 

 2.1.  Context socioeconòmic 

 La crisi del canvi climàtic. Situació energètica actual a Espanya 

 Pel  que  fa  a  la  crisi  del  canvi  climàtic,  Espanya  sempre  ha  sigut  un  Estat  que  ha 

 depès  molt  de  l’energia  importada  d’altres  països.  Concretament,  era  un  gran 

 consumidor  de  l’energia  provinent  dels  combustibles  fòssils  com  la  nuclear,  el  carbó, 

 el  petroli  i  el  gas.  Mohorte  (2021),  de  la  web  Magnet,  expressa  que  “Espanya  encara 

 depèn  de  l’exterior  a  un  75%  pel  seu  consum  d’energia”.  Aquest  fet  recalca  que 

 “només  un  quart,  un  terç  en  les  previsions  més  optimistes,  de  la  nostra  demanda 

 energètica  es  satisfà  amb  la  producció  nacional”.  Segons  la  web  de  l’Associació 

 d’Empreses  d’Energies  Renovables  (s.d.),  en  una  de  les  seves  entrades  antigues, 

 advertia  que  si  Espanya  no  reduïa  la  seva  “dependència  energètica  amb  una  major 

 penetració  d’energies  renovables”  en  el  seu  mix  energètic,  no  podria  aconseguir  els 

 objectius  que  va  comprometre  amb  la  UE  d’“aconseguir  una  penetració  d’energies 

 renovables  del  27%  en  2030”  i,  probablement,  seria  el  mateix  cas  el  2020  amb  els  de 

 20% de renovables i un 10% en transport. 

 No  obstant  això,  tot  i  trobar-se  amb  un  panorama  realment  desesperançador, 

 finalment l’any 2020 el portal web institucional de la Moncloa (2021) expressa que: 

 “Espanya  ha  complert  els  objectius  europeus  respecte  a  les  energies  renovables  i 

 eficiència  energètica  fixats  per  a  2020.  S'havia  de  cobrir  un  20%  de  la  demanda 

 d'energia  final  amb  renovables  i  Espanya  ho  ha  superat  folgadament,  fins  a  aconseguir 

 el 21,2%”. 
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 Gràfica  1.  Increment  de  la  penetració  d’energies  renovables  a  Espanya  respecte 

 l’objectiu de la UE. 

 Font: la Moncloa 

 Les  energies  renovables  elèctriques  van  incrementar  del  37,13%  al  42,94%. 

 D’aquesta  forma,  es  preveu  ja  un  possible  futur  de  descarbonització  del  sector 

 elèctric,  que  ha  batut  rècords  per  segon  any  consecutiu  en  reducció  d’emissions. 

 Fins  i  tot,  pel  que  respecta  als  objectius  d’eficiència  elèctrica  de  la  Unió  Europea  pel 

 2030,  en  aquest  mateix  any,  el  percentatge  de  la  reducció  d’energia  primària  (PEC) 

 va  superar  també  el  20%  degut  a  la  petita  activitat  econòmica  en  situació  de 

 pandèmia.  Per  tant,  seria  molt  probable  que,  a  aquest  ritme,  els  objectius  pel  2030 

 sobre  el  PEC  i  FEC  (energia  final)  estiguin  complets  a  les  dates  assignades,  i  inclús 

 abans. 

 Així  mateix,  ha  recolzat  i  s’ha  fet  ressò  del  progrés  d’Espanya  en  generació 

 d’energies  renovables  el  diari  El  País,  on  el  periodista  Ignacio  Fariza  (2021) 

 determina  que  “el  principal  factor  darrere  d’aquesta  millora  és  l’increment  de  la 

 producció  eòlica  i  solar,  tot  i  la  menor  aportació  de  la  nuclear  i  hidroelèctrica,  dues 

 tecnologies  que  tampoc  emeten  CO  2  ”.  No  obstant  això,  també  recalca  un  problema 
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 molt  rellevant  quant  a  aquest  assumpte:  l’econòmic.  El  preu  de  l’energia  elèctrica  va 

 pujar  estrepitosament.  Tal  com  diu  el  diari:  “Preus  estratosfèrics.  Petjada  ambiental 

 cada vegada menor". 

 El capitalisme i el Tercer Món 

 I  és  que  aquest  capitalisme  impulsat  per  les  grans  elits  també  té  una  important 

 repercussió  negativa  en  aquells  països  que  pràcticament  els  serveixen:  els  països 

 del  tercer  món.  A  partir  de  l'extracció  de  la  matèria  prima  que  emmagatzemen, 

 s’origina el que s’anomena: imperialisme ecològic. 

 Segons  Renán  Vega,  redactor  al  lloc  web  Rebelión  (2006),  l’imperialisme  ecològic 

 segueix  “la  lògica  inherent  al  capitalisme  d'acumular  a  costa  de  la  destrucció  dels 

 éssers  humans  i  de  la  naturalesa”.  Aquestes  idees  són  adoptades  conscientment  i 

 impulsades  pels  “països,  governs  i  companyies  del  Nord  opulent  contra  la  resta  del 

 món”.  Una  de  les  principals  característiques  que  confeccionen  la  identitat  d’aquest 

 fenomen  és  l’extracció  de  recursos  naturals  i  matèries  primeres  de  forma 

 desmesurada.  A  causa  d’aquest  fet,  portat  a  terme  amb  fins  industrials  (fabricació  de 

 tecnologia,  energia  per  a  transports…),  el  capitalisme  provoca  una  sèrie  de 

 desastres  mediambientals  com  huracans,  terratrèmols,  que  pateixen  injustament  els 

 habitants  dels  països  afectats.  A  més  a  més,  els  territoris  del  Nord  exerceixen 

 l’activitat  de  l’exportació  forçada  d’espècies  tant  animals  com  vegetals,  pràctica  que 

 també altera els ecosistemes. 

 D’altra  banda,  un  dels  efectes  realment  catastròfics  per  als  estats  del  Sud  consisteix 

 en  el  trasllat  de  la  deixalla  tòxica  nuclear  i  radioactiva  a  les  seves  terres.  Respecte  a 

 aquest tema, Vega (2006) torna a expressar que: 

 “El  capitalisme  «va  descobrir»  que  fins  a  les  deixalles  tòxiques  poden  convertir-se  en  una 

 mercaderia  susceptible  de  ser  venuda  als  països  més  desprotegits  i  miserables,  i  ha 

 procedit  a  posar  en  pràctica  aquesta  estratègia  comercial,  la  qual  cosa  ha  donat  com  a 

 resultat  que  «pròspers  empresaris»  dels  països  imperialistes,  en  aliança  amb  els  seus 

 respectius  estats,  estiguin  assumint  la  tasca  d'enverinar  el  sòl,  el  mar  i  l'aire  de  països 

 sencers, amb la consegüent malaltia i mort d'éssers humans i animals.” 
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 D’aquesta  forma,  queda  ben  clar  que  el  capitalisme  destrueix  els  ecosistemes 

 de  les  zones  més  pobres  per  a  poder  extraure  la  quantitat  més  gran  de  matèria  i 

 energia  (eventualment  limitada)  que  permeti  a  les  terres  més  riques  produir 

 béns  en  massa  i  subministrar  serveis  d’acord  amb  l’esgotament  de  recursos, 

 mentre  que  produeix  contaminació  i  residus  impossibles  d’eliminar  de  manera 

 descontrolada. 

 2.2.  Amazon i el medi ambient 

 Seguint  amb  la  controvèrsia  d’Amazon  que  s’ha  mencionat  a  la  introducció  del 

 treball,  un  article  de  El  Periódico  explica  que  a  principis  del  2020,  als  Estats  Units  es 

 van  reunir  357  treballadors  d’Amazon  per  manifestar-se  en  contra  de  la  companyia  i 

 per criticar la seva política climàtica. 

 A  la  plataforma  Medium,  els  empleats  de  la  campanya  “Por  la  Justicia  Climática”  van 

 publicar  un  article  amb  les  seves  opinions  sobre  l’empresa.  L’entrada  es  titula  «Los 

 empleados  de  Amazon  compartimos  nuestras  opiniones  sobre  el  negocio  de  la 

 empresa»  : 

 "És  inadmissible  que  Amazon  continuï  ajudant  a  la  indústria  del  petroli  i  del  gas  natural  a 

 extreure  combustibles  fòssils  mentre  tracta  de  silenciar  als  empleats  que  volem  alçar  la 

 veu",  va  lamentar  Amelia  Graham-McCann,  analista  de  negoci  sènior  i  una  de  les 

 signants. (El Periódico, 2020) 

 Aquí  cal  destacar  la  pàgina  web  Amazon  Sostenibilidad  (2020),  on  es  detallen  les 

 diferents  polítiques  que  segueix  l’empresa  per  tal  de  ser  un  negoci  sostenible.  Tenen 

 com  a  objectiu  arribar  a  no  emetre  cap  mena  d’emissió  de  carboni  el  2040  i 

 aconseguir que al 2025 el 100% de les seves operacions siguin d’energia renovable. 
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 Imatge 1. Explicació de les polítiques mediambientals d’Amazon 

 Font: [Captura de pantalla 24/05/2022]  Amazon Sostenibilidad 

 Tot i això, els treballadors de l’article van criticar-ho, ja que 

 “ho  perceben  com  una  incongruència  per  part  de  la  companyia,  perquè  mentre  es 

 construeixi  una  imatge  pública  de  corporació  compromesa  amb  la  lluita  contra  el  canvi 

 climàtic,  continua  oferint  serveis  i  treballant  amb  grans  empreses  energètiques 

 dedicades a l’extracció de combustibles fòssils, com BP i Shell” (La Información, 2020). 

 Per  una  altra  banda,  a  un  article  de  El  Confidencial,  escrit  per  l’agència  EFE,  es 

 destaca  amb  el  següent  titular:  Oceana  denuncia  la  ‘gran  contribución’  de  Amazon  a 

 la  contaminación  marítima,  on  el  subtítol  indica  que:  “El  impacto  ambiental  derivado 

 de  la  actividad  no  hará  más  que  ir  aumentando  si  se  cumplen  los  pronósticos  de 

 crecimiento de ventas en los próximos años” (2021). 

 L’article  continua  explicant  un  estudi  que  va  realitzar  Oceana  (2021),  on  es  consta 

 que  el  2020  l’empresa  Amazon  va  produir  un  total  de  270.000  tones  de  residus  de 

 plàstic,  dels  quals  10.700  d’aquests  van  acabar  al  mar  i  al  riu.  Oceana  compara 
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 aquestes  xifres  amb  les  quals  havien  obtingut  el  2019,  que  havien  sigut  més  baixes,  i 

 recalca que aquesta xifra continuarà pujant al llarg dels anys. 

 Aquestes  xifres  són  producte  dels  múltiples  materials  que  s’utilitzen  per  empaquetar 

 productes  i  transportar-los,  i  no  contaminen  només  a  l’entorn,  sinó  que  també  afecta 

 altres  espècies  que  conviuen  amb  nosaltres  als  diferents  ecosistemes,  que  es  veuen 

 rodejades  i  consumeixen  per  error  els  plàstics  i  els  residus  que  es  dipositen  al  seu 

 hàbitat. 

 Tenint  en  compte  tota  aquesta  informació  i  la  imatge  que  es  té  d’Amazon  pel  que  fa  a 

 la  contaminació,  als  negocis  amb  empreses  d’energies  no  renovables  i  nocives  pel 

 medi  ambient  o  l’excés  d’ús  i  abocament  de  plàstics,  AfterUs  es  presenta  com  una 

 bona  alternativa  per  a  la  multinacional.  Dona  la  possibilitat  d’una  rentada  de  cara  a  la 

 marca  i,  alhora,  d’un  desviament  d’atenció  dels  seus  consumidors  cap  a  l’aspecte 

 positiu que suposa adquirir un canal centrat en la temàtica ambiental i ecologista. 

 2.3.  Referents 

 Tot  i  que  la  proposta  del  canal  AfterUs  és  innovadora  pel  fet  de  presentar-se  a  una 

 plataforma  que  correspon  a  una  gran  empresa  com  és  Amazon,  anteriorment  ja  hi  ha 

 hagut  d’altres  propostes  semblants,  com  poden  ser  plataformes  dedicades  a 

 continguts  audiovisuals  de  temàtica  responsable  amb  el  medi  o  bé  plataformes  més 

 generalistes  que  aposten  per  una  diversitat,  cada  vegada  més  creixent,  de  formats 

 dedicats a la cura del planeta. 

 WaterBear 

 Com  a  referent  principal  per  la  proposta  del  canal  es  compta  amb  WaterBear,  que  és 

 la  primera  plataforma  interactiva  de  video  on  demand  dedicada  a  continguts 

 exclusivament  mediambientals,  on  es  tracta  principalment  el  futur  del  planeta.  Com 

 bé  es  diu  a  la  pàgina  web  de  Waterbear,  ofereixen  accés  a  contingut  de  qualitat 

 sobre  “l’acció  climàtica,  la  biodiversitat,  la  sostenibilitat,  la  comunitat,  la  diversitat,  i 

 més”  (WaterBear,  2022).  Aquesta  plataforma  és  completament  gratuïta,  i  els  seus 

 subscriptors poden accedir-hi quan vulguin. 
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 WaterBear  ofereix  principalment  documentals  i  sèries,  en  les  quals  s’expliquen 

 “històries  locals,  campanyes  d’ONG,  voluntariats,  viatges  ecològics,  sobre  productes 

 ecològics,  i  molts  més”  (WaterBear,  2022).  La  majoria  d’aquests  projectes,  però,  no 

 compten  amb  un  gran  pressupost  i  finançament,  no  són  grans  produccions.  Això 

 justament  és  el  que  els  fa  interessants  i  similars  a  aquells  continguts  que  es 

 pretenen incloure a AfterUs. 

 A  més  a  més  de  servir  com  a  referent,  les  seves  produccions  també  s’inclouran  a  la 

 llibreria  de  continguts  adquirits  del  canal,  que  s’explicarà  més  en  detall  quan 

 s’aprofundeixi en l’estructura de programació d’AfterUs. 

 Imatge 2. Pàgina principal de WaterBear 

 [Captura de pantalla 24/05/2022]. Font: WateBbear 

 Plataformes ecològiques 

 També  són  referents  i  competència  aquells  canals,  programes  i  espais  on  es  creï  un 

 contingut  similar  a  AfterUs  o  d’una  temàtica  semblant.  Així  doncs,  els  productes 

 audiovisuals  que  tracten  aspectes  com  el  canvi  climàtic  i  la  cura  del  planeta,  entre 

 d’altres, són els següents: 

 ●  The  Eco  Channel:  aquest  és  un  canal  online  gratuït  dels  Estats  Units  on  es 

 tracta  l’actual  pandèmia,  l’escalfament  global,  la  desforestació  i  també  parla 

 de  productes  i  serveis  ecològics.  “The  Eco  Channel  connecta  aquests  tres 

 punts  informant  i  proporcionant  programes  d’alta  qualitat  que  eduquen, 
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 defensen  i  estimulen  l’acció  per  aconseguir  un  planeta  més  sa  i  un  futur  millor 

 i més sostenible” (The Eco Channel, 2021). 

 ●  National  Geographic:  és  un  canal  de  televisió  per  subscripció  nord-americà. 

 Presenta  documentals  que  involucren  la  natura,  la  ciència,  la  cultura  i  la 

 història, a més d'alguns programes de  realities  i  entreteniment pseudocientífic. 

 ●  Greenpeace.  Multimèdia-Vídeos:  canal  a  YouTube  d'aquesta  organització 

 ecologista i pacifista amb vídeos de les seves campanyes i actuacions. 

 ●  Fundación  Biodiversidad:  compten  amb  un  canal  a  YouTube,  on  publiquen 

 tots  els  vídeos  que  realitza  la  Fundació  Biodiversitat,  així  com  els  que  realitza 

 amb  altres  entitats:  sobre  natura,  conservació  dels  espais  naturals, 

 biodiversitat, etc. 

 També,  hi  ha  d’altres  plataformes  VOD  de  contingut  audiovisual  que  ofereixen  sèries, 

 pel·lícules  i  documentals  relacionats  amb  el  medi  ambient.  En  aquest  cas,  es  troben 

 les següents plataformes: 

 ●  Netflix  (En  busca  del  coral,  Un  océano  de  plástico,  La  caza  del  marfil, 

 Seaspiracy, Cowspiracy…). 

 ●  HBO  (Saving  my  Tomorrow,  La  sal  de  la  tierra,  Hielo  en  llamas,  Frente 

 antinuclear). 

 ●  Filmin  (Tus  desperdicios  y  otros  manjares,  Mañana,  Decrecimiento,  del  mito 

 de la abundancia a la simplicidad voluntaria, Fins i tot els arbres escoltaven). 

 ●  Apple  TV+  (  The  year  Earth  changed,  Tiny  World,  Prehistoric  Planet, 

 Earthsound  …). 

 ●  Disney+  (oferta de National Geographic). 
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 3.  DESCRIPCIÓ GENERAL 

 3.1.  Model de programació 

 El  tipus  de  model  de  programació  que  se  seguirà  és  el  de  Model  Plataforma,  ja  que 

 el  canal  es  trobarà  inclòs  a  la  plataforma  d’Amazon  Prime  Video.  És  per  això  que  es 

 tractarà  d’un  canal  de  Subscription  SVOD.  Es  basarà  en  el  model  de  Pluto  TV,  una 

 plataforma  gratuïta  que  ofereix  una  programació  diària  per  diversos  canals  o 

 gèneres, així com amb un apartat de continguts  on  demand  . 

 De manera que: 

 “Pots  triar  un  dels  canals  amb  emissió  lineal,  o  pots  visualitzar  alguns  d'aquests 

 continguts  triant-tu,  dividits  també  per  categories  com  Cinema,  Series,  etc.  La  plataforma 

 fins  i  tot  oferirà  l'opció  com  en  el  TiVO  de  guardar  o  iniciar  des  del  principi  certs  continguts 

 lineals que estiguin començats quan encenguem el dispositiu.” (Cesar Otero, 2020) 

 Així  doncs,  AfterUs  es  podrà  consumir  mitjançant  la  subscripció  a  Amazon  Prime, 

 sense  tenir  cap  import  extra.  L’estratègia  del  canal  se  centrarà,  principalment,  en 

 mantenir  i  augmentar  els  subscriptors,  cosa  que  es  farà  oferint  entreteniment  i  oci  a 

 l’audiència. 

 Per  tant,  AfterUs  depèn  de  les  subscripcions  a  Amazon  Prime.  Cal  tenir  en  compte 

 que  a  la  plataforma  no  només  s’ofereix  aquest  canal,  sinó  que  hi  ha  altres 

 competidors.  És  per  això  que  es  crearà  una  marca  que  es  distingeixi  de  les  altres, 

 amb  una  identitat  i  uns  valors  propis,  donant  com  a  resultat  un  producte  identificable 

 i reconeixible per l’audiència. 

 Alguns  dels  trets  que  fan  que  AfterUs  sigui  únic  entre  els  altres  que  ofereixen 

 continguts semblants, són els següents: 

 1.  Es  tracten  temes  des  d’una  mirada  local  i  localitzable,  de  tal  forma  que  el 

 públic  podrà  empatitzar  més  fàcilment  amb  els  individus  que  apareixen  als 

 programes, ja que els resultarà familiar i proper. 

 2.  El  projecte  es  caracteritza  per  tenir  una  ambició  de  caràcter  universal,  de 

 manera que hi ha formats que poden dur-se a terme a qualsevol país. 
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 3.  És  un  canal  que  tracta  un  conjunt  de  temes  molt  amplis,  és  per  això  que  és 

 d'interès  per  tota  mena  de  públic.  Per  tant,  no  se  segmenta  l’audiència.  És  un 

 espai  obert  per  adquirir  nous  coneixements  de  productes  ecològics,  política, 

 economia, medi ambient, energies renovables i molt més. 

 3.2.  Temàtica dels continguts 

 Pel  que  fa  a  la  programació,  es  basa  en  una  graella  dinàmica  programada 

 horitzontalment,  amb  un  ampli  ventall  de  gèneres,  com  és  el  cas  d’entrevistes, 

 reportatges,  documentals,  docusèries  i  podcasts.  Aquest  últim  format  s’oferirà  a 

 través  de  les  xarxes  socials,  per  l’oferta  transmèdia.  Però,  en  general,  se  seguirà 

 una  programació  de  caràcter  horitzontal,  que  permet  la  fidelització  dels  targets 

 abastats  pel  canal.  Així,  el  públic  de  les  diferents  franges  d’edat  sabran  quin  dia  i 

 hora acudir al canal d’AfterUs per a visualitzar els programes de major interès. 

 Quant  a  la  temàtica  dels  continguts,  s’han  englobat  els  factors  més  rellevants  a 

 l’hora  de  dur  a  terme  la  finalitat  d’aquest  projecte,  que  és  la  conscienciació  sobre  la 

 cura del planeta. Per això, es divideix la programació en diferents blocs. 

 En  primer  lloc,  el  bloc  d’alimentació,  amb  productes  ecològics  no  necessàriament 

 veggie.  Tal  com  indiquen  les  noves  tendències,  es  considera  oportú  profunditzar 

 sobre  aquest  tòpic  cada  cop  més  comú  entre  els  ciutadans.  També  cal  esmentar  que 

 dins  d’aquest  bloc  es  trobarien  els  programes  culinaris  on  es  faria  un  rànquing  dels 

 diferents productes que apareixen. 

 En  segon  lloc,  empreses  que  utilitzen  energies  renovables.  Avui  en  dia  i  amb  totes 

 les  conseqüències  que  porta  amb  si  el  canvi  climàtic,  resulta  de  vital  importància 

 conscienciar  sobre  les  empreses  que  formen  part  del  canvi  cap  a  un  planeta  més  sa 

 i sostenible, aprofitant les energies naturals que aquest proporciona. 

 En  tercer  lloc,  els  productes  ecològics.  És  el  cas  del  sector  tèxtil,  alimentari  i 

 material,  entre  d’altres.  Es  considera  que  és  de  vital  importància  conèixer  aspectes 

 com la procedència de certs productes, així com la seva producció. 
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 En  quart  lloc,  activisme  i  participació  ciutadana.  Es  dona  veu  a  l’activisme  i  la 

 participació  ciutadana  que  treballa  contínuament  per  un  planeta  més  saludable.  És  el 

 cas d’associacions, projectes interessants, voluntariats i comunitats, entre d’altres. 

 En  aquest  bloc,  també  es  trobarien  la  fauna  i  flora  autòctona.  Sembla  que  amb  el 

 pas  dels  anys  la  ciutadania  ha  deixat  de  donar  importància  als  altres  éssers  amb  els 

 quals  comparteix  el  planeta.  És  per  aquest  motiu  que  se’ls  vol  donar  especial  èmfasi 

 i tractar els aspectes més curiosos sobre la seva naturalesa. 

 Per  acabar  amb  l’activisme,  també  es  consideren  les  reserves  naturals.  Gran  part  de 

 la  ciutadania  busca  racons  d’ensomni  lluny  de  la  seva  residència,  amb  la  idea  que 

 descobrirà  meravellosos  paratges  naturals  que  mai  visitaria  allà  on  és.  Es  dona 

 visualització als espais més màgics de la zona geogràfica nacional. 

 Pel  que  fa  a  l’estructura  de  l’oferta,  els  productes  seran  d’àmbit  nacional,  i  serviran 

 sobretot  de  guia  en  l’àmbit  local.  Es  troben  quatre  blocs  principals  dins  del  canal: 

 alimentació, energies, productes ecològics i activisme. 

 Dins  de  cada  bloc  principal,  hi  ha  cinc  tipus  de  formats:  podcasts,  docusèries, 

 realities  ,  concursos  i  programes.  A  la  següent  imatge  es  pot  observar  més  clarament 

 el concepte. 

 Imatge 3. Esquema visual dels blocs i formats d’AfterUs. 

 Font: elaboració pròpia 
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 3.3.  Possibilitats transmèdia 

 Pel  que  respecta  al  contingut  que  es  publicarà  a  d’altres  plataformes  a  banda  del 

 canal  d’Amazon  Prime  Video,  es  comptarà  amb  perfils  a  diverses  xarxes  socials: 

 Instagram,  TikTok,  Twitter  i  YouTube.  En  aquestes  xarxes,  l’audiència  podrà  gaudir 

 d’una  àmplia  varietat  de  continguts  que  crearan  interès  pel  canal,  alguns  d’ells, 

 exclusius. 

 En  primer  lloc,  AfterUs  comptarà  amb  el  seu  propi  perfil  a  la  xarxa  social  Instagram, 

 on  oferirà  una  sèrie  de  continguts  variats.  L’objectiu  d’aquest  espai  serà  informar 

 sobre  les  últimes  novetats  dels  programes  del  canal,  així  com  generar  debat  i 

 interactuar  amb  el  públic.  És  per  aquest  motiu  que,  es  publicarà  un  post  informatiu 

 per  cada  estrena  de  programa  a  fi  de  generar  més  interès  pel  contingut  i  crear  més 

 audiència.  També  es  publicaran  notícies  amb  les  últimes  novetats  sobre  els 

 programes  per  tal  de  generar  expectativa  tant  als  possibles  nous  usuaris  com  als 

 que ja estan fidelitzats. 

 A  la  mateixa  xarxa  social  d’Instagram,  també  es  publicaran  peces  breus  i/o  teasers 

 sobre  els  moments  més  destacats  dels  programes.  Mitjançant  els  stories  ,  es  durà  a 

 terme  una  enquesta  preguntant  a  l’audiència  quin  és  el  programa  que  més  els  ha 

 agradat.  Així  mateix,  es  realitzarà  una  altra  enquesta  que  donarà  peu  a  l’audiència  a 

 suggerir  temes  d’interès  pel  canal,  de  manera  que,  amb  el  tema  més  destacat,  es 

 publicarà un post per generar debat i que tothom pugui opinar. 

 En  segon  lloc,  es  comptarà  amb  un  canal  de  YouTube  on  es  pujaran  continguts  extra 

 dels  programes  del  canal,  com  teasers  ,  vídeos  recopilatoris,  entrevistes,  preses 

 falses  i  vídeos  interactius.  També  es  pujaran  els  podcasts  enregistrats  en  format 

 vídeo.  Els  espectadors  podran  veure  qui  es  troba  darrere  dels  micròfons  que 

 escolten. 

 En  últim  lloc,  pel  que  fa  a  Twitter,  s’utilitzarà  com  a  eina  de  promoció  del  canal  i  dels 

 diferents  programes.  Quant  a  TikTok,  s’usarà  com  les  altres  xarxes  socials  com  a 

 promoció,  i  també,  la  de  crear  tendències  i  challenges  perquè  els  usuaris  d’aquesta 

 xarxa s’hi uneixin. 
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 A  part  de  l’estratègia  a  xarxes  socials,  també  es  crearan  productes  propis  de  la 

 marca  que  es  podran  comprar  a  través  d’Amazon.  És  a  dir,  es  vendrà  merchandising 

 del canal. 

 Els  continguts  que  siguin  en  format  podcast  es  pujaran  a  la  plataforma  Amazon 

 Music,  un  dels  serveis  que  s’inclou  a  Amazon  Prime.  A  més  a  més,  aquestes  peces 

 sonores  en  forma  de  podcast  també  s’enregistraran  en  vídeo  per  tal  de  tenir  més 

 contingut i pujar clips breus a les xarxes socials TikTok i YouTube. 

 Imatge 4. Plataforma Amazon Music. 

 Font: Kubo Musical 
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 4.  AUDIÈNCIA 

 4.1.  Característiques  sociodemogràfiques,  socioculturals  i 
 socioeconòmiques 

 Es  tracta  d’una  plataforma  orientada  a  tota  mena  de  públics.  Especialment,  es  centra 

 en  una  població  preocupada  pel  canvi  climàtic,  interessada  a  tenir  una  vida  més 

 sostenible.  AfterUs  també  està  orientat  a  un  públic  que  no  necessàriament  té 

 coneixements  dels  principals  temes  que  apareixeran  al  canal.  Pot  ser  una  eina  per 

 donar  a  conèixer  la  situació  actual  del  canvi  climàtic,  dels  beneficis  i  de  l’oferta  en 

 productes ecològics, etc. 

 Pel  que  fa  a  l’edat,  hi  haurà  continguts  que  estan  dirigits  tant  a  un  públic  jove  com 

 adult,  i  també  n’hi  haurà  d’específics  per  infants.  Així,  el  target  va  orientat  a  un  model 

 familiar,  de  manera  que  l’audiència  s’hi  pugui  sentir  identificada.  Per  aquest  motiu,  la 

 plataforma  busca  conscienciar  als  espectadors  sobre  el  medi  des  de  tots  els  àmbits 

 independentment  de  l'edat.  I  la  millor  manera  de  dur  aquest  objectiu  a  terme  és 

 fixant-se  en  quantes  de  les  llars  espanyoles  incorporen  en  les  seves  rutines  una  cura 

 pel  medi  ambient.  Un  exemple  seria  l’estudi  organitzat  per  Malasmadres  i  Ecovidrio 

 (2020),  en  el  qual  s’indica  que,  amb  l’adveniment  de  la  pandèmia,  la  preocupació  pel 

 medi ha augmentat en un 88,5%. 

 Amb  aquesta  plataforma,  el  públic  veurà  programació  relacionada  amb  els  aspectes 

 que  més  amoïnen,  segons  l’estudi.  Aquesta  consciència  s’efectua  educant  als  nens 

 ja  des  de  ben  petits.  Per  això,  entre  els  programes  que  ofereix  el  canal  es  destaca  el 

 concurs  orientat  als  Fridays  for  change  ,  el  moviment  estudiantil  ecologista  que  va 

 prendre força el 2019, amb Greta Thunberg com a capdavantera. 

 Fets  com  aquests  han  provocat  que  a  Espanya  durant  el  2020  s’hagin  adquirit  altres 

 hàbits  amb  relació  al  medi,  com  un  73%  sobre  l’escassetat  de  l’aigua,  un  69%  sobre 

 malalties  relacionades  amb  la  contaminació  i  un  67%  per  la  pèrdua  d’ecosistemes  i 

 biodiversitat.  Per  això  mateix,  des  de  l’estudi  recalquen  que  el  98%  de  les  mares 

 pensa  que  la  millor  forma  per  fer  conscients  als  nens  sobre  la  vida  sostenible  és  a 
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 través  de  les  pràctiques  a  casa  i  a  les  escoles,  ja  que  consideren  que  és  insuficient  i 

 que no només val amb separar els residus. 

 “Hem  d’ensenyar  els  nostres  fills  a  pensar-s’ho  un  parell  de  vegades  abans  de  consumir 

 desmesuradament.  Hem  de  tenir  més  cura  amb  la  despesa  energètica  i  de  l’aigua,  així 

 com  reflexionar  sobre  el  tipus  de  mobilitat  que  tenim  i  volem  a  les  nostres  ciutats”  (El 

 País, 2020) 

 Sobre  la  població  més  adulta,  altres  plataformes  com  Netflix  o  Disney  +  han  apostat 

 per  incloure  al  seu  catàleg  una  oferta  relacionada  amb  la  consciència  del  medi.  Des 

 de  Disney+  aquesta  ve  en  formats  de  docusèries  per  a  tota  la  família,  sobre  l’etiqueta 

 distintiva  de  Para  descubrir  el  mundo  .  Per  altra  banda,  Netflix  ha  incorporat 

 recentment  documentals  i  docusèries  basades  en  les  explicacions  del  presentador  i 

 historiador natural David Attenborough, tals com  Una  vida en nuestro planeta  . 

 Aquestes  produccions,  dirigides  a  tota  la  família  però  per  a  un  target  de  més  de  13 

 anys  per  la  duresa  de  les  seves  imatges  en  molts  casos,  pretenen  advertir  d’una 

 manera  visual  i  entenedora  sobre  els  perills  que  pateix  la  vida  actual  al  planeta,  per  la 

 forma  com  se’l  tracta.  “El  1837  hi  havia  un  66%  de  zones  verges  a  la  Terra;  el  2020 

 tan sols queda un 35%” (Traveler, 2020). 

 Des  del  mateix  Netflix  s’aposta  per  captivar  el  target  jove  (d’entre  13  i  20  anys, 

 aproximadament)  amb  altres  produccions  conduïdes  per  persones  famoses,  com 

 l’actor  Zac  Efron.  Zac  Efron,  con  los  pies  en  la  tierra  ,  és  una  docusèrie  ambientada 

 per  veure  en  família  que  mostra  com  a  diferents  països  la  gent  troba  mètodes  de 

 viure de manera sostenible. 

 Amb  totes  aquestes  dades,  i  segons  aporta  la  FAD  al  seu  Baròmetre  2019  sobre 

 participació  política  i  activisme,  d’entre  1.200  joves  de  15  i  29  anys,  són  els  de  major 

 edat  aquells  qui  creuen  que  la  lluita  pel  medi  mereix  més  la  pena.  “Els  nois  són  qui 

 més  advoquen  per  la  compra  de  productes  d’origen  local  i  per  l’ús  de  bateries 

 recarregables,  mentre  que  elles  han  reduït  el  seu  consum  d’energia  i  d’articles  de 

 plàstic  en  major  mesura  que  ells”  (Europa  Press,  2019).  Com  es  veu  a  la  gràfica,  el 
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 61,6%  dels  joves  està  en  baix  acord  que  es  pugui  fer  alguna  cosa  pel  medi  ambient, 

 amb un 64,2% en acord de poder jugar un paper important en la protecció del medi. 

 Gràfica 2. (2019). Actitudes ante la defensa del medio ambiente. La juventud española sí se 

 compromete con lo social. Madrid. 

 Font: FAD 

 4.2.  Target 

 El  canal  AfterUs  està  dirigit  a  tota  classe  de  públic  perquè  les  persones  grans  també 

 prenen  consciència  sobre  aquest  fet.  Principalment  pel  fet  que  gairebé  el  20%  de  la 

 població,  sobre  el  total  d’un  80%  que  ocupa,  vivia  a  l’Espanya  rural  el  2018. 

 Aquestes  persones,  segons  el  baròmetre  de  la  Unión  Democrática  de  Pensionistas  y 

 Jubilados  de  España,  Personas  Mayores:  Reciclaje  y  medioambiente  (2019); 

 consideren  que  “cada  persona  hauria  de  seleccionar  i  reciclar  deixalleries” 

 (Plataforma  Voluntariado,  2019).  Tanmateix,  tot  i  que  les  persones  grans  són  les  que 

 més  paper  i  cartró  reciclen,  consideren  que  hi  ha  un  “desconeixement  sobre  com 

 separar  els  diferents  tipus  de  deixalles”  (Plataforma  Voluntariado,  2019).  “En  aquest 

 sentit,  l’opinió  de  autoresponsabilitzar-se  és  significativament  superior  entre  les 

 dones  (54,4%)  i  qui  tenen  estudis  universitaris  (65%)”  (Plataforma  Voluntariado, 

 2019). 

 No  obstant  això,  tot  i  declarar-se  un  canal  orientat  a  tota  mena  de  target,  cal 

 destacar  que  també  es  pretén  abastar  (en  part)  grups  més  sensibilitzats  amb  el 

 consum  de  menjar  ecològic.  Quant  a  la  qüestió  de  l’edat,  segons  la  pàgina  oficial  Dia 
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 Mundial  del  Veganismo  (2019),  les  persones  vegetarianes  i  veganes  comprenen 

 normalment la franja dels 25-44 anys. 

 Gràfica 3. (2019). Edad de las personas vegetarianas y veganas; porcentaje de respuestas y edad en 

 años  . 

 Font: Día Mundial del Veganismo 

 Per  altra  banda,  sense  entrar  en  col·lectius  específics,  l’agència  Wavemaker  (2021) 

 continua  reforçant  la  idea  dels  joves  com  els  impulsors  necessaris  en  les  qüestions 

 mediambientals,  establint  que  la  franja  d’edat  més  preocupada  pel  canvi  climàtic  és 

 la  dels  joves  entre  els  18  i  24  anys.  A  més  a  més,  una  enquesta  per  Amnistia 

 Internacional  sembla  mostrar  que  els  joves  espanyols  constitueixen  una  de  les 

 majors figures conscienciades sobre el medi ambient (El Diario.es, 2019). 

 Finalment,  respecte  a  labors  de  reciclatge,  cal  incidir  que  el  Baròmetre  Social  de 

 l’IPSOS  (2019)  determina  la  franja  de  dones  entre  els  55  i  65  anys  (amb  un  alt  nivell 

 d’estudis)  com  a  persones  que  més  separen  els  seus  residus  pel  reciclatge.  Per  tant, 

 el  target  del  canal  podria  enfocar-se  especialment  en  aquests  sectors  de  la  població, 

 tot i ser de caràcter familiar. 
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 4.3.  Enquesta amb audiència potencial 

 Per  tal  de  conèixer  de  més  a  prop  les  preferències  de  l’audiència,  s’ha  dut  a  terme 

 un  qüestionari  en  línia  a  un  total  de  160  usuaris  arreu  d’Espanya,  tant  dones  com 

 homes  d’entre  18  i  60  anys.  Es  va  plantejar  una  enquesta  amb  13  preguntes,  amb 

 l’objectiu  d’esbrinar  el  seu  tipus  de  consum  a  Amazon  Prime  Video,  el  grau  de 

 preocupació  pel  canvi  climàtic  i  la  combinació  d'ambdós  factors.  Les  preguntes  han 

 estat les següents: 

 1.  Quines  són  les  plataformes  de  vídeo  que  consumeixes?  Ordena-les  de  major 

 a menor. 

 2.  Has sentit parlar del canvi climàtic? 

 a.  Sí 

 b.  No 

 3.  Et preocupa el canvi climàtic? 

 a.  Gens 

 b.  Una mica 

 c.  Bastant 

 d.  Molt 

 4.  Has  realitzat  algun  gest  per  intentar  frenar  el  canvi  climàtic?  En  cas  afirmatiu, 

 indica quin. 

 5.  Formes part d’alguna iniciativa a favor d’un planeta més sostenible? 

 6.  Sincerament, penses que el canvi climàtic té la importància que se li dona? 

 a.  Si 

 b.  No 
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 7.  Quin contingut consumeixes habitualment a les plataformes? 

 a.  Entreteniment 

 b.  Informació 

 c.  Educació 

 8.  Creus  que  fa  falta  una  major  iniciativa  per  a  incloure  contingut  ecologista  a  les 

 plataformes  com,  per  exemple,  realitzar  una  secció  amb  contingut 

 concretament d’aquest tema? 

 9.  Segueixes a algun  influencer  que aposti per un contingut  ecologista? 

 a.  Sí. Quin? 

 b.  No 

 10.  Consumiries  una  plataforma  que  tractés  temàtiques  de  conscienciació  del 

 canvi climàtic? 

 11.  Tenint  en  compte  la  pregunta  anterior,  consumiries  llavors  contingut  ecologista 

 amb  un  format  similar  al  qual  sols  acudir?  Veuries  realities  ,  per  exemple,  amb 

 temàtica ecologista? 

 12.  Com  creus  que  seria  la  plataforma  ideal  per  a  concienciar  a  la  gent  sobre  la 

 importància del canvi climàtic? 

 13.  Quin  tipus  de  filosofia/ideologia  hauria  d’adoptar  una  empresa  (que  òbviament 

 vol  guanyar  diners  també)  darrere  d’una  plataforma  audiovisual  ecologista 

 pels joves? Per tal que tu la consumeixis. 

 Els  resultats  d’aquesta  enquesta  han  estat  molt  satisfactoris  i  de  veritable  ajuda  a 

 l’hora  de  la  presa  de  decisions,  ja  que  s’ha  pogut  comptar  amb  multitud  de 

 respostes. 
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 Gràfica 4. (2022). Percentatge de consum d’Amazon Prime Video 

 Font: elaboració pròpia 

 En  primer  lloc,  s’observa  que  el  72,5%  dels  enquestats  afirmen  consumir  contingut 

 audiovisual  de  la  plataforma  Amazon  Prime  Video,  mentre  que  el  27,5%  ho  nega. 

 Predomina el contingut l’entreteniment, tot seguit d’informació i, finalment, educatiu. 

 Pel  que  fa  al  factor  del  canvi  climàtic,  s’observa  que  només  són  dues  les  persones 

 que  ho  desconeixen,  mentre  que  els  158  usuaris  restants  afirmen  sentir  una  notable 

 preocupació  pels  efectes  que  aquest  provoca.  Algunes  de  les  accions  més  comunes 

 que duen a terme per intentar evitar-ho són les següents: 

 1.  Reciclar 

 2.  Reducció de l’ús de plàstics 

 3.  Consum de productes d’origen reciclat, com la roba, o ecològics 

 4.  Consumir menys carn 

 5.  Fer ús del transport públic i la bicicleta 

 6.  Comprar roba de segona mà 

 7.  Reduir el consum d’aigua i llum 
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 8.  Participació  amb  associacions  i  col·lectius  que  treballin  l’impacte 

 mediambiental (netejar rius, recollir brossa de la muntanya, plantar arbres…). 

 Així  mateix,  alguns  dels  enquestats  formen  part  d’entitats  ecologistes  com 

 Greenpeace,  Chance  o  GDT  Pontons.  Al  mateix  temps,  tenen  la  iniciativa  per  ells 

 mateixos a casa seva. 

 Gràfica 5. (2022). Percentatge de preocupació pel canvi climàtic 

 Font: elaboració pròpia 

 Vist  el  percentatge  d’usuaris  que  consumeix  Amazon  Prime  Video  i  la  preocupació 

 pels  efectes  del  canvi  climàtic,  141  usuaris  coincideixen  a  dir  que  cal  una  major 

 iniciativa  per  incloure  contingut  ecologista  a  les  plataformes  de  consum  audiovisual 

 per promoure la conscienciació. 

 De  fet,  la  majoria  ja  segueixen  a  persones  influents  de  les  xarxes  socials,  també 

 anomenats  influencers  ,  que  aposten  per  un  contingut  ecologista.  Alguns  dels 

 influencers  esmentats  són  la  Carlota  Bruna,  la  Itziar  Aguilera,  Laura  Reboul, 

 Zerowaste,  MrBeast,  Elveganomarrano,  Lapastanoengorda,  Jonkareaga, 

 GloriaVegana, Jack i Finn Harries  o Greta Thunberg. 

 Per  tant,  120  persones  afirmen  que  consumirien  una  plataforma  audiovisual  que 

 tractés  temes  de  conscienciació  del  canvi  climàtic.  I  coincideixen  en  l’opinió  sobre 
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 que  els  agradaria  en  un  format  entretingut,  similar  al  que  habitualment  acudeixen, 

 com és el cas de  realities  o concursos. 

 Gràfica 6. (2022). Percentatge de consum de formats televisius populars 

 Font: elaboració pròpia 

 Finalment,  els  usuaris  han  explicat  com  seria  per  ells  la  plataforma  ideal  per  a 

 conscienciar  a  les  persones  sobre  la  importància  del  canvi  climàtic.  El  resultat  ha 

 estat  clar;  un  contingut  dinàmic,  variat,  entretingut  i  no  gaire  llarg,  amb  formats 

 diversos,  on  es  tracti  la  problemàtica  de  manera  directa  i  que  sigui  accessible  per  a 

 qualsevol  persona.  Així  mateix,  complementar-ho  amb  contingut  a  les  xarxes  socials 

 Instagram, YouTube i TikTok per adreçar-ho als més joves. 

 I  finalment,  la  filosofia  que  hauria  de  predominar  seria  honesta,  que  creï  iniciatives 

 per  al  canvi.  Els  possibles  consumidors  volen  que  Amazon  realment  es  comprometi 

 amb  el  missatge  que  vol  transmetre  a  la  seva  audiència,  que  inverteixi  diners  en 

 campanyes de conscienciació. 
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 5.  ANÀLISI DEL MERCAT I COMPETIDORS 

 Amazon  Prime  Video  està  disponible  per  a  tots  aquells  usuaris  que  paguen  una 

 subscripció  Prime  a  la  plataforma  d’Amazon,  oferta  que  inclou  d’altres  avantatges, 

 com  l’emmagatzematge  de  fotos,  ofertes  exclusives,  enviaments  gratuïts  de 

 productes, audiollibres, etc. 

 Actualment,  els  canals  que  es  troben  disponibles  a  Amazon  Prime  Video  són  els 

 següents: 

 ●  Starzplay.  És  un  servei  de  streaming  que  ofereix  un  catàleg  de  produccions 

 pròpies  del  canal  de  televisió  per  cable  estatunidenc  Starz,  propietat  de  Starz 

 Etertainment. S’hi troben pel·lícules, sèries i documentals. 

 ●  MGM. Es tracten els èxits de Hollywood i sèries icòniques. 

 ●  ACORN  TV.  Canal  especialitzat  en  ficció  britànica,  sobretot  en  gèneres  com  la 

 comèdia i el  thriller. 

 ●  Hayu.  Es  centra  en  els  reality  shows  dels  Estats  Units.  S’ofereix  la  possibilitat 

 de veure’ls al mateix moment que són estrenats a la TV dels EUA. 

 ●  TV Cortos. Un canal que només tracta curtmetratges. 

 ●  Out  TV.  Es  tracta  únicament  la  temàtica  LGTBI+,  que  inclou  sèries,  pel·lícules 

 i documentals originals d’aquest canal. 

 També es troben un conjunt de canals classificats en l’àmbit musical: 

 ●  Stingray clásica. Sobre música clàssica. 

 ●  Djazz. Sobre música jazz. 

 ●  Stingray  Karaoke.  Per  cantar  karaoke  amb  els  teus  amics,  família  o  en  solitari. 

 Ofereixen  cançons  de  diferents  dècades  i  gèneres,  des  de  Bohemian 

 Rhapsody  de Queen fins a  Shake it off  de Taylor Swift. 
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 ●  Qello  Concerts.  Ofereixen  un  servei  de  streaming  de  documentals  i 

 gravacions de concerts de música en directe. 

 ●  Mezzo. Música jazz, clàssica i dança en televisió. 

 A  més,  Amazon  Prime  Video  també  compta  amb  un  ampli  ventall  de  canals  infantils, 

 entre els quals hi ha: 

 ●  Hopster  education.  Ofereix  un  contingut  interactiu  i  educatiu  centrat  en  shows  , 

 jocs, llibres i cançons per als més petits. 

 ●  Noggin  by  Nick  Jr.  Es  tracta  d’un  conjunt  de  canals  dirigits  a  infants,  sense 

 anuncis. Un contingut infantil especialitzat de Nickelodeon. 

 ●  Pash.  El  seu  contingut  es  centra  en  sèries  infantils  i  juvenils  com  H2O,  La 

 Princesa del Rock  o  Dance Academy. 

 I finalment es troben els canals en promoció, que són els següents: 

 ●  FlixOlé.  És  una  plataforma  de  streaming  que  ofereix,  bàsicament,  cinema 

 espanyol del segle XXI. 

 ●  Vaughan  Play.  Un  canal  que  té  com  a  objectiu  ensenyar  idiomes  i,  en  aquest 

 cas, es reuneixen els millors cursos d’anglès basats en el mètode Vaughan. 

 ●  Dizi. Ofereix únicament telenovel·les turques doblades a l’espanyol. 

 ●  Planet Horror. Es centra en el cinema de terror de gènere  hardcore  . 

 ●  MUBI.  Cada  dia  emet  noves  pel·lícules  que,  al  llarg  del  temps,  han  generat 

 polèmica entre la crítica. Un canal pensat pels amants del cinema. 

 Com  es  pot  apreciar,  hi  ha  una  gran  varietat  de  canals  que  es  focalitzen  en 

 temàtiques  molt  concretes,  com  per  exemple  en  cursos  d’anglès,  en  els  grans  èxits 

 de  Hollywood,  en  continguts  únicament  del  gènere  dramàtic,  o  en  produccions  de 

 temàtica  LGTBI+.  Per  tant,  la  plataforma  Amazon  Prime  Video,  compta  amb  un  ampli 

 ventall de canals que s’especialitzen en un únic tema, molt concret i delimitat. 
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 AfterUs  també  ofereix  un  contingut  centrat  en  una  temàtica  molt  concreta  que  no 

 ofereix  cap  dels  canals  exposats  fins  al  moment.  Qualsevol  dels  espectadors  dels 

 altres  canals  poden  ser  possibles  clients,  ja  que  es  tracta  d’un  contingut  totalment 

 nou,  innovador  i  distintiu,  apte  per  a  un  públic  de  qualsevol  edat.  Un  contingut  de 

 qualitat  i  mai  vist  abans,  capaç  de  reunir  i  combinar  diferents  formats  com  el 

 documental,  el  reality  o  el  concurs,  amb  la  finalitat  de  fer  prendre  consciència  sobre 

 una  problemàtica  que  requereix  la  crida  a  l’acció,  al  canvi.  AfterUs  compta  amb  un 

 contingut  de  qualitat  i  de  gran  interès  per  a  gran  part  de  la  població,  ja  que  afecta 

 directament a la vida de tots els ciutadans del planeta. 

 A  més  a  més,  AfterUs  pot  ser  un  canal  determinant  a  l’hora  d’influenciar  directament 

 a  l’audiència,  ja  que  tot  i  que  s’ofereixin  programes  d’humor  o  entreteniment,  el 

 contingut  sempre  gira  al  voltant  de  la  crida  a  l’acció  per  revertir  el  canvi  climàtic.  De 

 fet,  l’elecció  dels  formats  esmentats  va  junt  amb  la  idea  d’atraure  a  un  públic  que, 

 normalment,  no  estaria  interessat  en  continguts  centrats  en  l’ambientalisme  o 

 l’ecologisme.  Dit  en  altres  paraules,  és  una  forma  de  conscienciar  i  cridar  l’atenció  de 

 tota  mena  de  públic  i,  sobretot,  de  fer-los  entendre  la  importància  de  les  qüestions 

 que es tracten. 

 6.  MARC REGULADOR I FUNCIONAMENT GENERAL 

 Actualment,  el  mercat  de  les  plataformes  no  es  troba  regulat.  Això  és  degut  al  fet  que 

 utilitzen  la  infraestructura  d’Internet  per  abocar  els  seus  continguts.  Així  i  tot, 

 l’aparició  de  les  noves  tecnologies  provoca  que,  a  similitud  dels  canvis  propiciats 

 amb  l’arribada  dels  canals  de  televisió  privats  a  Europa  als  anys  80,  s’hagin  de 

 buscar  altres  maneres  per  tal  de  poder  complir  amb  les  normes  que  estableix  cada 

 part del món. 

 Per  aquest  motiu,  mentre  que  algunes  plataformes  com  Netflix  o  Amazon  Prime 

 Video  s’han  d’ajustar  a  les  regles  de  regulació  del  seu  país  d’origen,  als  Estats  Units, 

 a  cada  descentralització  territorial,  com  en  el  cas  de  Prime  Video  a  Espanya,  la 

 plataforma  ha  de  seguir  amb  el  model  de  la  matriu  i,  a  més  a  més,  respectar  les 

 regles imposades per la Unió Europea i la regulació espanyola. 
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 Tant  és  així  que,  en  aquest  2021  Amazon  i  Google  van  demanar  a  la  Unió  Europea 

 establir  unes  “regles  clares  sobre  la  digitalització  i  una  regulació  d’aquesta  matèria 

 que  sigui  comú  almenys  a  escala  europea,  amb  la  finalitat  de  facilitar  la  innovació  i 

 les  inversions  de  les  companyies”  (La  Información,  2021),  a  més  d’altres  que 

 funcionin  a  escala  global.  Pel  que  fa  a  Espanya,  el  Govern  està  treballant  en  una 

 regulació  que  ajudi  al  finançament  de  les  pel·lícules  espanyoles,  un  5%  dels 

 ingressos que hauran de destinar les plataformes. 

 Encara que: 

 “pel  govern,  que  HBO  o  Netflix  tinguin  les  seves  seus  fiscals  fora  d’Espanya  no  és 

 problema.  La  Comissió  Nacional  del  Mercat  i  la  Competència  (CNMC)  encara  s 

 l’organisme  que  reguli  les  aportacions  a  aquests  operadors    que  ara  també  passaran  a 

 formar  part  d’un  registre  estatal    realitzin  per  finançar  el  cinema  europeu”  (Alberto  R. 

 Aguiar, 2020). 

 Una  nova  llei  que  vol  transformar  el  30%  del  catàleg  de  les  plataformes  en  contingut 

 europeu. 

 6.1.  Llei Audiovisual de Catalunya 

 El  català  sempre  ha  estat  un  idioma  amb  poca  visibilitat  a  les  plataformes  VOD,  la 

 seva  presència  als  serveis  audiovisuals  només  cobreix  fins  a  un  6% 

 aproximadament.  D’acord  amb  el  darrer  informe  publicat  pel  Consell  Audiovisual  de 

 Catalunya  (CAC),  la  plataforma  de  vídeo  sota  demanda  de  pagament  amb  més 

 obres  disponibles  en  català  és  Filmin.  Ofereix  un  18,9%  de  contingut  en  català,  des 

 de peces produïdes originalment en la llengua, fins a doblades o subtitulades. 
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 Gràfica 7. Informe del CAC (juny de 2021). Dades referents a la producció d’obres en català a les 

 plataformes VOD: Filmin, Amazon Prime Video, Netflix, Disney+, HBO. El català, invisible en la 

 majoria de plataformes VOD. 

 Font: Metadata 

 A  l’anterior  gràfica  es  pot  contemplar  la  presència  de  la  llengua  catalana  a  les 

 principals  plataformes  audiovisuals  a  Catalunya.  S’observa  com  Filmin  és  la 

 plataforma  VOD  amb  més  força  del  mercat  audiovisual  català,  ja  que  compta  amb 

 1.949  obres.  Tot  seguit  es  posiciona  Amazon  Prime  Video  amb  71  peces 

 audiovisuals  produïdes  en  català,  la  qual  cosa  representa  un  1,3%  del  seu  catàleg. 

 El  tercer  lloc  l’ocupa  Disney+  amb  25  obres  en  català,  aquesta  plataforma  ha 

 incorporat  recentment  el  doblatge  en  català  a  peces  que  ja  oferia  anteriorment. 

 Netflix  es  posiciona  amb  9  obres  catalanes.  I  finalment,  HBO  només  compta  amb  1 

 sèrie documental de tres capítols. 

 Amb  aquestes  dades  queda  reflectit  que  només  Amazon  Prime  Video  i  Filmin 

 compleixen  la  regulació  vigent,  que  estableix  que  les  plataformes  audiovisuals  han 

 de  complir  la  quota  del  30%  d’obres  produïdes  a  Europa,  tal  com  estableix  la 

 Directiva Europea de serveis de comunicació audiovisual. 

 Pel  que  fa  a  la  inclusió  de  continguts  en  català  a  la  programació,  cal  tenir  en  compte 

 la  futura  normativa  del  CAC,  la  qual  fixa  que  de  cada  cinc  produccions  fetes  a 

 Europa,  una  haurà  de  ser  en  llengua  cooficial  de  l’Estat  espanyol  (Diari  Ara,  2021). 

 El  president  del  CAC,  Roger  Loppacher,  incideix  en  la  necessitat  de  la  presència  de 

 continguts  produïts  a  Catalunya  i  en  català  en  les  plataformes  sota  demanda. 

 Loppacher  demanda,  concretament,  segons  preveu  la  directiva  del  Consell 

 Audiovisual  de  Catalunya,  que  “aquestes  empreses  també  contribueixin 

 financerament  a  la  producció  catalana  i  en  català,  seguint  el  model  que  s’aplica  a  les 
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 televisions  convencionals”  (La  Vanguardia,  2020).  El  contingut  en  català  és  gairebé 

 “quasi inexistent” (La Vanguardia, 2020) a aquests serveis. 

 A  través  de  noves  negociacions,  s’estableix  que  les  plataformes  han  de  garantir  un 

 mínim anual de 15 milions d’euros. Segons Marc Font per al Diari Públic (2021), 

 “la  llei  obligarà  les  plataformes  amb  una  xifra  de  negoci  superior  als  50  milions  -cas  de 

 Netflix,  HBO,  Amazon  Prime  o  Disney+-,  a  dedicar  anualment  el  5%  dels  seus  ingressos 

 al  finançament  d'obra  audiovisual  europea  i,  d'aquests  recursos,  almenys  el  70%  haurà 

 de  destinar-se  a  obres  audiovisuals  de  productores  independents.  I  el  15%  d'aquest  70% 

 serà  la  part  que  haurà  d'abocar-se  a  la  producció  d'obres  en  català,  del  que  en  surt  la 

 xifra  mínima  de  15  milions  -dit  amb  altres  paraules,  seria  l'equivalent  al  0,7%  dels 

 ingressos de les plataformes-”. 

 Per a plataformes més petites, el percentatge serà l’equivalent als seus ingressos. 

 Amb  aquest  acord  de  “15  milions  anuals  per  a  la  producció  en  català  i  un  fons  pel 

 doblatge”  (Diari  Públic,  2021),  fet  entre  els  partits  polítics  ERC  i  PSOE  com  a  cap  del 

 Govern  espanyol,  “ERC  pacta  una  quota  mínima  del  6%  de  produccions  en  llengües 

 cooficials  a  banda  del  castellà  en  el  catàleg  de  les  plataformes  online  ”  (Diari  Ara, 

 2021).  A  més  a  més  del  català,  la  llei  afectarà  el  basc  i  el  gallec  a  “totes  les 

 plataformes  que  operin  a  l’Estat”  (Diari  Públic,  2021).  Un  6%  calculat,  segons 

 expliquen David Miró i Ot Serra per al Diari Ara (2021), com 

 “el  resultat  d’aplicar  a  l’Estat  la  directiva  europea  que  obliga  que  un  mínim  del  30%  dels 

 continguts  han  de  ser  de  producció  europea.  D’aquest  percentatge,  la  meitat  ha  de  ser  en 

 llengües  de  l’estat  espanyol,  és  a  dir,  un  15%  del  total.  D’aquest  15%  es  reserva  un 

 mínim del 40% per a les llengües cooficials a banda del castellà”. 

 Aquest  6%  de  la  nova  llei  audiovisual  del  català  no  especifica,  però,  de  quina  manera 

 s’ha  de  repartir  el  percentatge  entre  les  llengües  cooficials.  Des  d’AfterUs  i  els  seus 

 continguts,  la  llei  quedarà  reflectida  de  manera  que  els  diferents  programes  seran  en 

 castellà,  amb  possibilitat  d’oferir  aquest  6%  depenent  de  la  localitat  on  es  gravin. 

 Sempre  complint  amb  les  directrius  marcades  per  la  Comissió  Europea  pel  que  fa  a 

 la  regulació,  posat  que  la  llei  sí  que  contempla  que  no  és  el  mateix  si  “una  producció 

 es roda en diferents idiomes” (Diari Ara, 2021). 
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 Pel  que  fa  a  la  subtitulació,  la  nova  llei  també  marca  que  és  obligatori  oferir  els 

 subtítols  o  doblatge  dels  diferents  productes  al  catàleg,  “sempre  que  sigui 

 tècnicament  possible  i  no  tingui  cap  cost  addicional  per  a  elles”  (Diari  Ara,  2021).  Per 

 a  aconseguir-ho,  la  llei  marca  la  creació  d’un  fons  de  doblatge  i  de  subtitulat  en 

 l’àmbit  estatal,  amb  “un  volum  d'uns  5  milions  anuals,  que  assumirà  el  Govern 

 espanyol”  (Diari  Públic,  2021).  Tanmateix,  per  més  que  la  direcció  del  fons  la  portarà 

 el  Govern  espanyol,  serà  el  Consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya  qui  delegui  i 

 sancioni, si fos el cas. 

 6.2.  Amazon 

 Pel  que  fa  a  la  creació  de  canals  i  la  regulació  del  seu  contingut,  des  d’Amazon 

 Prime  Video  busquen  “contingut  que  delecti  i  atregui  els  clients,  millori  el  catàleg 

 seleccionat  i  elevi  el  servei  (aquesta  avaluació  varia  amb  el  temps  i  depèn  del  país  o 

 regió,  i  tipus  d’oferta”  (Prime  Video  Direct,  s.d.).  Així  mateix,  tots  els  continguts  de  la 

 plataforma  compleixen  unes  directrius  de  polítiques  de  contingut  i  uns  requisits  dels 

 elements. 

 Les  regles  que  s’estableixen  des  de  la  plataforma  per  poder  incorporar  una  oferta  de 

 contingut al seu catàleg són, per tant: 

 1.  Directrius  de  polítiques  de  contingut:  siguin  vídeos,  imatges  de  portada  o 

 metadades,  aquestes  han  de  complir  amb  no  incloure  contingut  ofensiu 

 (sexual,  violent,  il·legal,  discriminatori,  assetjament),  així  com  garantir  els 

 drets  d’autor,  marques  comercials  o  altres  tipus  de  publicitat  (no  s’accepten 

 enllaços  externs,  etiquetes  de  seguiment  o  altres  funcionalitats  fora  de  Prime 

 Video). 

 2.  Requisits  dels  elements:  la  resolució  dels  continguts  que  accepta  la 

 plataforma  pot  ser  de  fins  a  1920x1080p,  amb  la  possibilitat  d’ajustar 

 automàticament  a  una  d’inferior  segons  el  dispositiu  del  client  i  la  seva 

 velocitat  de  connexió.  A  més  a  més,  des  de  la  plataforma  encoratgen  a  enviar 

 dades  addicionals,  recursos  gràfics  i  subtítols  per  garantir  “una  experiència 

 visual  uniforme  per  a  tots  els  clients,  inclús  per  a  qui  tenen  problemes 
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 auditius,  no  són  parlants  nadius  de  l’anglès  o  prefereixen  veure  els  vídeos 

 sense so” (Prime Video Direct, s.d.). 

 Totes  aquestes  normes  poden  variar  segons  “els  requisits  de  contingut  local”  (Prime 

 Video  Direct,  s.d.).  La  plataforma  també  pot  restringir  els  títols  segons  les  normes  de 

 la regió concreta. Igualment, els continguts varien segons les 

 “revisions  periòdiques  utilitzant  els  senyals  de  clients  i  el  comportament  de  visualització 

 (com  la  taxa  de  finalització,  les  reproduccions  de  clients  úniques  i  les  hores  totals)  per 

 determinar  quins  títols  ressonen  entre  els  clients.  El  contingut  que  no  compleixi  amb  els 

 nostres  estàndards  de  compromís  pot  ser  subjecte  d’eliminació”  (Prime  Video  Direct, 

 s.d.). 

 Des  d’Amazon  Prime  Video  aposten  per  la  creació  de  canals  de  manera  que  els 

 permet  “afegir  contingut  addicional  a  la  seva  plataforma  de  streaming  ”  (Yúbal 

 Fernández,  2020).  D’aquesta  forma,  la  plataforma  aconsegueix  implementar  altres 

 mètodes  per  oferir  continguts  audiovisuals,  amb  una  quota  extra  pel  servei  de 

 reproducció  en  línia  paral·lel.  Aquests  canals  ronden  entre  els  2,99  €  i  els  9,99  €  al 

 mes.  “El  preu  de  molts  canals  és  el  mateix  que  cobren  els  serveis  de  forma 

 independent,  però  l’afegit  dels  canals  és  que  Amazon  et  permetrà  centralitzar  tot  el 

 contingut a la seva plataforma” (Yúbal Fernández, 2020). 

 Aquesta  estratègia  presenta  una  regulació  pels  creadors  de  contingut,  que 

 s’estableix a l’Acord de Llicència Digital de Prime Video Direct (2020): 

 1.  Per  poder  enviar  contingut  a  Amazon  Prime  Video,  el  creador  no  pot  tenir 

 sancions ni fer suborns, pel que 

 “  declara  i  garanteix  que:  (i)  compta  amb  el  dret  exclusiu,  ple  i  lliure  d'obligacions  per 

 concedir  a  Amazon  i  als  seus  Filials  tots  els  drets  que  estableix  aquest  Acord,  i  que  ha 

 obtingut  totes  les  autoritzacions  i  exempcions  necessàries  a  aquest  efecte  (excloent 

 els  drets  de  comunicació  pública  per  a  la  posada  a  disposició  del  públic  de  les  obres  i 

 composicions  musicals  que  contenen  els  títols,  havent  aquests  drets  convalidar  i 

 obtinguts  per  Amazon);  (Ii)  qualsevol  informació  i  documentació  que  vostè  ens 

 proporcioni  serà  actual,  completa  i  precisa;  (Iii)  els  Materials  de  Lliurament  i  els 

 Materials  Promocionals  no  contindran  cap  aspecte  o  material  que  sigui  difamatori, 

 calumniós,  obscè  o  de  qualsevol  altra  forma  il·legal  d'acord  amb  les  lleis  aplicables  en 
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 el  Territori;  i  (iv)  res  del  que  es  disposa  a  continuació  violarà  o  incomplirà  cap  llei 

 aplicable;  exigirà  l'obtenció,  per  part  d'Amazon,  de  qualsevol  llicència,  autorització  o 

 permís  de  qualsevol  agència  governamental  o  un  altre  tercer;  contindrà  material 

 difamatori;  o  violarà  o  infringirà  qualsevol  dret  de  propietat  intel·lectual  o  altres  drets 

 de  persones  o  entitats  (incloent-hi,  drets  contractuals,  drets  d'autor,  marques 

 registrades,  patents,  imatges  comercials  o  de  marca,  secrets  comercials,  drets 

 atorgats  per  la  legislació  comuna  o  consuetudinària  (Common  Law),  drets  de 

 publicitat,  privacitat  o  drets  morals):  (a)  l'exercici  de  qualsevol  dret  atorgat  en  virtut 

 d'aquest  Acord;  (B)  qualsevol  material  inclòs  o  incorporat  en  els  títols;  (C)  la  venda, 

 distribució  o  promoció  dels  Títols  en  els  termes  autoritzats  sota  aquest  Acord;  o  (d) 

 qualssevol  avisos,  notificacions,  instruccions  o  publicitat  efectuats  per  vostè  per  o  en 

 relació amb qualsevol títol”. 

 2.  Cada  creador  disposarà  d’un  compte  de  Programa  que  haurà  de  mantenir 

 actualitzada  per  tal  de  “subministrar  els  Materials  d’Entrega  o  de  posar  a 

 disposició  diverses  subscripcions  disponibles  a  través  de  Subscripció  de 

 Comptes diferents de Prime”. 

 3.  Els  Serveis  són  les  marques  d’Amazon  o  les  seves  filials  que  “poden  obtenir 

 els  Títols  a  través  d’una  Modalitat  de  Distribució”.  És  a  dir,  seran  aquells 

 “programes  audiovisuals  que  es  poden  veure  i  editar  al  seu  compte  de 

 Programa i autoritzats per la seva distribució al Servei”. 

 4.  Les  Modalitats  de  Distribució  es  basen  en  el  “preu  minorista  recomanat  per  als 

 Títols  que  estiguin  disponibles  per  a  la  Compra  Digital,  el  Lloguer  Digital  i 

 l’accés  per  Subscripció  a  Comptes  diferents  de  Prime,  però  serà  Amazon  qui, 

 al seu exclusiu criteri, determini els preus al detall”. 

 5.  Amazon  “podrà  continuar  exercint  els  drets”  dels  continguts  i  “anunciar, 

 publicitar,  comercialitzar  i  promoure”  Materials  d’Entrega  com  imatges, 

 avenços  superiors  a  1  minut  i  inferiors  a  22,  logotips,  publicitat,  etc.  De  la 

 mateixa  manera,  “Amazon  podrà  inserir  anuncis  abans,  durant  o  després  dels 

 Títols”. 

 6.  L’oferta  d’Amazon  Prime  Video  ve  establerta  per  diferents  Modalitats  de 

 Distribució  per  “la  compra  d’una  llicència  per  accedir  a  còpies  digitals” 
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 indefinidament  o  Compra  Digital,  compres  digitals  per  temps  limitat  o  Lloguer 

 Digital,  subscripció  per  tarifa  i  “visualització  privada  repetida”  o  Accés  No 

 Transaccional  a  partir  d’una  subscripció  a  Prime  o  altres  comptes,  com  els 

 canals.  Així  mateix,  es  podrà  “accedir  a  còpies  digitals  de  contingut 

 audiovisual finançat i patrocinat per anuncis”. 

 7.  Amazon  pagarà  les  tarifes  de  Llicència  “per  cada  compra  de  Títols  efectuada 

 per  un  client  mitjançant  la  Compra  Digital,  el  Lloguer  Digital,  i  per  l’oferta  dels 

 clients  mitjançant  Accés  No  transaccional  o  Accés  Finançat  per  Anuncis”  amb 

 una  “remuneració  total  i  completa  per  tots  els  drets”  de  l’Acord.  Serà  en  90 

 dies,  per  transferència  bancària,  amb  la  possibilitat  de  retenir-les  en  el  cas 

 que Amazon no asseguri que el creador té els drets requerits: 

 “estarem  legitimats  i  podrem  retenir  el  pagament  de  totes  les  Tarifes  de  Llicència 

 meritades  i  degudes  a  favor  seu  durant  un  termini  de  tres  mesos,  a  comptar  de  la  data 

 en  què  aquestes  siguin  pagadores,  per  tal  de  garantir  la  nostra  capacitat  per  a 

 compensar  i  cobrir  els  reemborsaments  a  qualsevol  client  o  qualssevol  altres 

 compensacions  a  què  tinguem  dret.  Si  cancel·lem  o  donem  de  baixa  el  seu  compte  a 

 causa  d'un  incompliment  d'aquest  Acord,  vostè  perdrà  el  dret  a  totes  les  Tarifes  de 

 Llicència  meritades  a  favor  seu  i  pendents  de  pagament  en  la  data  de  la  notificació  de 

 resolució.” 

 8.  Els  Títols  disponibles  a  Prime  han  de  complir  amb  les  polítiques  de  contingut 

 de  la  plataforma.  El  creador  pot  acceptar  donar  el  permís  per  “distribuir  els 

 Títols,  la  qualificació  de  contingut  local  aplicable  i  exigit  per  l’autoritat 

 competent”  a  diferents  territoris,  amb  els  seus  subtítols  i  pistes  doblades 

 corresponents. 

 9.  Paral·lelament,  el  creador  no  pot  incloure  altres  anuncis,  ja  que  Amazon  paga 

 el  “50%  del  Preu  de  Compra  aplicable  per  Títols”,  amb  una  tarifa  segons  les 

 hores  de  visualització  i  un  55%  dels  Ingressos  Nets  per  Anuncis.  Tanmateix, 

 el creador no haurà de pagar l’IVA amb relació als Títols, però sí 

 “sobre  els  seus  ingressos  nets,  guanys  nets,  ingressos,  beneficis,  guanys,  ingressos 

 bruts,  franquícies,  negocis,  capital,  intangibles,  valor  afegit  o  afegit  (excepte  l'impost  al 

 valor  afegit  sobre  les  vendes  o  l'ús,  o  qualsevol  altre  impost  similar),  patrimoni  net,  tots 
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 i  qualssevol  impostos  sobre  béns  immobles  i  impostos  ad  valorem  imposats  per 

 qualsevol  autoritat  governamental  sobre  les  tarifes  que  s'han  de  pagar  a  vostè  en 

 virtut  d'aquest  Acord,  o  impostos  similars  aplicats  al  seu  lloc,  siguin  cobrats  per 

 retenció o d'una altra manera”. 

 Per  una  altra  banda,  la  plataforma  estableix  unes  normes  referents  als  continguts 

 infantils,  on  només  apareix  l’oferta  en  qualificació  d’edat  de  12  o  menys  anys.  També 

 desactiva l'opció de compres des del perfil. 

 6.3. La senyalització dels programes 

 Posat  que  actualment  moltes  plataformes  i  canals  que  ofereixen  continguts  en 

 streaming  també  n’estan  afegint  oferta  de  manera  lineal,  com  AfterUs,  hi  ha  una 

 normativa  pel  que  fa  a  la  senyalització  dels  programes  per  edats.  A  Espanya  són  els 

 poders públics aquells que defineixen al Real Decreto 410/2002, de 3 de maig, que: 

 “al  començament  de  l'emissió  de  cada  programa  de  televisió  i  en  reprendre's,  després  de 

 cada  interrupció  per  inserir  publicitat  i  anuncis  de  televenda,  un  advertiment,  realitzat  per 

 mitjans  òptics  i  acústics,  i  que  contindrà  una  qualificació  orientativa,  informarà  els 

 espectadors de la seva idoneïtat més gran o menor per als menors d'edat”. 

 En  el  cas  de  les  plataformes  audiovisuals,  però,  el  Real  Decreto  410/2002,  de  3  de 

 maig, dut a terme pel BOE insisteix que la senyalització es veu marcada 

 “sense  perjudici  que  els  operadors  de  televisió  puguin  completar  la  qualificació  amb 

 indicacions  més  detallades  per  a  millor  informació  dels  pares  o  responsables  dels 

 menors.  A  la  resta  de  programes  correspondrà  als  operadors,  individualment  o  de 

 manera coordinada, la qualificació de les seves emissions”. 

 Aquesta  senyalització  s’estableix  a  través  d’un  conveni,  entre  totes  les  televisions 

 públiques  i  privades.  Encara  que  poden  ser  modificades  segons  les  “necessitats  de 

 disseny  i  imatge  corporativa”  (BOE,  Real  Decreto  410/2002,  de  3  de  maig),  ha  de 

 poder  ser  clarament  perceptible  almenys  durant  5  segons.  Unes  normes  que 

 defineixen  homogeneïtat  entre  la  classificació  per  edats  i  altres  senyals  visuals  i 

 sonores,  constant  d’unes  classificacions  específiques  a  complir  (BOE,  Real  Decreto 

 410/2002, de 3 de maig): 
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 1.  Especialment recomanada per a la infància: senyal òptica marcada en verd. 

 2.  Per a tots els públics: sense senyal òptic. 

 3.  No  recomanada  per  menors  de  set  anys:  senyal  òptic  de  color  groc  o  blau, 

 amb la xifra 7 al seu interior. 

 4.  No  recomanada  per  menors  de  tretze  anys:  senyal  òptic  de  color  groc,  amb  la 

 xifra 13 al seu interior. 

 5.  No  recomanada  per  menors  de  divuit  anys:  senyal  òptic  de  color  vermell,  amb 

 la xifra 18 al seu interior. 

 6.  Programa  X:  senyal  òptic  de  color  vermell,  amb  una  X  al  seu  interior.  A  més  a 

 més, sempre acompanyades d’una advertència acústica. 

 Segons  la  CNMC,  l’òrgan  regulador  de  la  televisió  i  els  seus  continguts  a  l’Estat 

 espanyol,  aquesta  senyalització  també  ha  d’anar  acompanyada  del  compliment  de 

 l’horari  d’emissió  dels  programes.  En  el  cas  dels  continguts  oferts  de  manera  lineal, 

 “hi  ha  tres  franges  horàries  considerades  de  protecció  reforçada,  on  només  es  poden 

 emetre continguts que no siguin per a majors de 12 anys” (CNMC, s.d.). 

 Com  es  pot  veure  a  la  imatge  3,  la  CNMC  estableix  de  6  h  a  22  h  com  a  horari  de 

 protecció  general,  on  no  es  poden  mostrar  continguts  que  “puguin  perjudicar  (no 

 seriosament)  el  desenvolupament  físic,  mental  o  moral  dels  menors”  (CNMC,  s.d.), 

 passant  ser  emesos  entre  les  22  h  i  les  6  h.  Per  una  altra  banda,  quant  a  les  franges 

 de  protecció  reforçada  per  menors  de  13  anys,  aquestes  es  divideixen  de  8h  a  9  h  i 

 de  17  h  a  20  h  els  dies  laborables,  i  de  9  h  a  12  h  els  caps  de  setmana  i  festius 

 nacionals (CNMC, s.d.). 
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 Imatge 5. Horari de protecció de menors 

 Font: CNMC 

 Així  mateix,  la  CNMC  ja  contempla  que,  segons  l’article  7.6  de  la  Llei  Audiovisual,  la 

 classificació  per  edats  deu  estar  marcada  “tant  si  és  lineal,  com  si  és  a  petició.  [...]  El 

 prestador  del  servei  de  comunicació  audiovisual  és  responsable  d’aquesta 

 qualificació”  (CNMC,  s.d.).  És  a  dir,  qui  primer  senyala  la  franja  d’edat  adequada  per 

 a  cada  contingut  és  el  prestador  del  servei,  encara  que  la  CNMC  té  el  paper  de 

 reforçar i avaluar la qualificació. 

 Per  tant,  igual  que  es  mostra  a  les  diferents  plataformes  audiovisuals  en  la 

 classificació  per  edats  dels  seus  continguts,  la  qualificació  depèn  d’una  sèrie  de 

 paràmetres  presents  en  els  programes:  violència,  sexe,  por  o  angoixa,  drogues  i 

 substàncies  tòxiques,  discriminació,  conductes  imitables  i  llenguatge  ofensiu  (CNMC, 

 s.d.). 

 En  referent  a  Catalunya,  el  19  de  desembre  de  2017  es  va  aprovar  la  Instrucció 

 general  del  Consell  de  l’Audiovisual  de  Catalunya  sobre  protecció  de  la  infància  i 

 l’adolescència,  senyalització  orientativa  i  dret  a  la  informació  de  les  persones 

 usuàries dels serveis de televisió. 

 Per  tant,  el  CAC  (2017)  compta  amb  una  normativa  que  estableix  uns  codis  de 

 senyalització  orientativa,  “un  conjunt  d’advertiments  òptics  i  acústics  que  informen 
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 l’espectador  sobre  la  projecció  de  continguts  que  podrien  ser  inadequats  per  als 

 menors de cada grup d’edat”. 

 És  per  això  que  ,  segons  la  senyalització  dels  programes  en  normativa  del  CAC 

 (2017): 

 “Per  tal  d’informar  les  persones  adultes  de  la  idoneïtat  dels  programes  per  al  públic 

 menor  d’edat,  els  prestadors  de  serveis  de  televisió  estan  obligats  a  senyalitzar  tota  la 

 programació,  excepte  els  espais  informatius.  Així,  la  programació  de  la  televisió  ha  de 

 quedar classificada, i en conseqüència senyalitzada, segons diverses franges d’edat”. 

 En  el  cas  de  la  programació  no  recomanada  per  a  menors  de  18  anys,  “s’  ha 

 d’incorporar  un  senyal  acústic  homogeni  d’un  segon  de  durada  al  començament  de 

 l’emissió  i  després  de  cada  interrupció  publicitària,  el  qual  ha  de  coincidir  amb  l’inici 

 de l’emissió de l’advertiment òptic” (CAC, 2017). 

 Pel  que  respecta  als  programes  informatius  diaris  que  es  qualifiquen  “per  a  tothom” 

 segons  el  CAC  (2017),  aquest  mateix  organisme  firma  que  no  han  de  mostrar  cap 

 senyalització.  Això  no  obstant,  “en  el  supòsit  que  emetin  continguts  susceptibles  de 

 perjudicar  el  desenvolupament  físic,  mental  o  moral  dels  menors,  s’ha  d’advertir 

 verbalment d’aquesta circumstància amb caràcter previ a l’emissió” (CAC, 2017). 

 7.  ESTRUCTURA DE PROGRAMACIÓ 

 7.1.  Continguts adquirits 

 AfterUs  compta  amb  una  gamma  de  continguts  de  qualitat  adquirits,  és  a  dir,  una 

 llibreria  amb  continguts  locals,  nacionals  i  internacionals  comprats  a  altres 

 productores  i  que  poden  interessar,  tant  al  públic  objectiu,  com  a  Amazon  a  l’hora 

 d’apostar  pel  canal.  Alhora,  aquest  catàleg  serveix  com  a  carta  de  presentació,  que 

 busca  que  compradors  i  espectadors  es  creïn  una  primera  imatge  de  com  serà  el 

 canal i de quines idees s’hi defensaran. 

 Dit  això,  com  a  exemple  dels  continguts  adquirits  que  s’hi  podran  trobar  al  canal 

 d’AfterUs,  es  comptarà  amb  les  produccions  de  la  plataforma  Waterbear,  que  ofereix 

 un  ventall  de  minidocumentals  i  llargmetratges  documentals  temàtics.  Aquests  es 

 centren  a  oferir  solucions  de  futur  per  l’adaptació  positiva  al  constant  canvi  del  món 
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 sobre  temes  concrets  i  diversos,  per  exemple,  la  producció  de  llet  de  vaca  i  la  seva 

 afectació  al  medi  a  Milked  -que  resulta  ser  el  documental  més  conegut  i  aclamat  pel 

 públic  internacional  de  la  plataforma,  adquirit  posteriorment  per  Netflix-  o, 

 contràriament  i  parlant  d’un  projecte  més  social,  encara  que  també  mediambiental, 

 People  vs  Pipeline:  The  Cost  of  Crude  Oil,  un  minidocumental  que  explica  la  llarga 

 història  de  protesta  d’una  petita  comunitat  indígena  contra  la  construcció  de 

 l’oleoducte Keystone XL. 

 Entre  ells,  alguns  exemples  més  concrets  de  la  programació  adquirida  de  Waterbear 

 seran: 

 ●  M6NTHS  :  un  “minidocumental  empàtic”,  tal  com  ho  descriu  Waterbear  al  seu 

 perfil  d’Instagram.  Explica  la  història  d’una  cria  de  porc  i  de  la  manera  com 

 sent,  veient,  alhora,  com  viu  la  seva  captivitat.  “Un  animal  que  pot  viure  fins  a 

 10  anys  a  la  natura,  però  només  6  mesos  en  captivitat”  (Waterbear  Instagram, 

 2022). 

 ●  Youth  Unstoppable  :  gravat  en  primera  persona  per  diversos  joves,  aquest 

 documental segueix el moviment juvenil pel clima al llarg de dotze anys. 

 ●  Intersections  :  un  documental  basat  en  “un  diàleg  provocatiu”  (Waterbear 

 Instagram,  2022)  entre  l’activista  jove  Leah  Thomas  i  la  guarda  del  parc  més 

 gran  dels  Estats  Units,  Betty  Reid.  La  conversa  fluctua  entre  “els  seus 

 pensaments  i  experiències  sobre  temes  com  raça,  gènere,  història  i  natura” 

 (Waterbear  Instagram,  2022),  a  part  d’oferir  “una  visió  inclusiva  de 

 l’ambientalisme  que  aposta  tant  per  la  protecció  de  la  gent  com  del  planeta” 

 (Waterbear Instagram, 2022). 

 ●  Kokoly:  es  tracta  d’un  curtmetratge  documental  molt  premiat.  Parla  sobre  la 

 forma  de  vida  d’una  pescadora  de  pops  del  sud-oest  de  Madagascar:  plena 

 pobresa  i  dificultats  per  a  la  supervivència.  Aquests  problemes  que  sofreix  la 

 Kokoly  i  les  altres  membres  de  la  seva  comunitat  venen  causats  per  un  entorn 

 totalment devastat per la sobrepesca industrial i la destrucció de l’hàbitat marí. 
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 ●  Turning  The  Tide  On  Plastic  :  aquest  llargmetratge  col·labora  amb 

 organitzacions  no  governamentals  per  tal  d’exposar  els  problemes  del  plàstic. 

 Per  aquest  motiu,  una  de  les  afectacions  més  grans  que  ensenya  és  la  dels 

 plàstics al mar, per la participació de l’ONG Clear Rivers. 

 ●  Understory:  És  un  documental  de  40  minuts  que  fa  un  seguiment  del  viatge  en 

 vaixell  en  què  s’embarquen  tres  dones  per  la  costa  de  la  selva  tropical 

 d’Alaska,  coneguda  com  l’Amazones  d’Amèrica.  D’aquesta  forma,  “descobrim 

 l'impacte  que  té  l'explotació  forestal  sobre  la  vida  salvatge,  les  comunitats 

 locals i el clima del nostre planeta” (Waterbear Instagram, 2022). 

 ●  Where  is  your  food  going?  Just  Eat  It.  A  food  waste  story  :  documental  en 

 forma  de  llargmetratge  que  pretén  conscienciar  el  públic  sobre  el 

 malbaratament  alimentari.  A  través  de  la  investigació  de  com  es  produeixen 

 els  aliments,  seguint  tot  el  seu  procés  (granges,  comerços  i  com  arriba  a  les 

 cases),  el  documental  planteja  com  pot  ser  que  fins  el  50%  de  tots  aquests 

 aliments  es  llencin  cada  dia  i  experimenta  amb  la  solució  a  través  dels  seus 

 propis  creadors:  “deixar  de  comprar  menjar  i  sobreviure  únicament  amb 

 aliments que acaben a les deixalles” (Filmaffinity, s.d.). 

 Tots  aquests  continguts,  però,  no  compten  amb  un  gran  pressupost,  sinó  que  són 

 petits  projectes  que  s’han  realitzat  amb  poc  finançament  i  que,  així  i  tot,  tenen 

 l’objectiu  de  mostrar  la  realitat  més  crua  i  verídica  a  la  societat.  És  per  aquest  últim 

 punt,  sobretot,  que  AfterUs  troba  interessant  adquirir  la  seva  oferta  audiovisual:  són 

 accessibles,  visibilitzen  i  donen  empenta  a  petits  creadors  i  aposten  per  l’esforç, 

 l’ecologisme  i  l'honestedat  a  l’hora  d’informar  el  seu  públic:  es  comparteix  una 

 mateixa idea. 

 7.2.  Blocs temàtics: continguts del canal 

 Pel  que  fa  a  la  programació  pròpia,  l’espectador  disposa  d’una  graella  dinàmica 

 programada  horitzontalment,  amb  un  ampli  ventall  de  gèneres.  Concretament,  s’hi 

 destaquen els següents, que seran els més corrents en el canal: 

 ●  Podcasts 
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 ●  Docusèries 

 ●  Realities 

 ●  Concursos 

 ●  Programa 

 Normalment,  la  representació  de  l’ecologisme  en  el  món  audiovisual  es  dona  a 

 través  dels  clàssics  documentals  i  sèries-documentals,  que  aporten  un  punt  de  vista 

 plenament  informatiu  i  divulgatiu.  Tanmateix,  des  d’AfterUs  s’aposta  per  la  creació  de 

 continguts  més  dinàmics  i  originals,  que  puguin  interessar  a  un  públic  més  ampli  i 

 d’un  gran  rang  d’edats,  a  través  de  formats  com  el  reality,  el  concurs  i  el  podcast. 

 D’aquesta  forma,  s’atrau  també  al  target  més  jove  i  a  les  persones  que  no  estan 

 necessàriament  involucrades  en  la  cura  del  medi  ambient,  intentant  aproximar-los  a 

 una  conscienciació  sobre  la  situació  actual  del  planeta  i  a  una  major  disposició  a 

 canviar el seu comportament. 

 Així  doncs,  es  compleix  amb  l’objectiu  principal:  sensibilitzar  una  població 

 normalment  no  interessada,  per  donar  a  conèixer  que  la  cura  del  planeta  està 

 present  en  molts  àmbits  de  la  vida  quotidiana  i  de  la  societat.  A  més  a  més,  en 

 tractar-se  des  de  l’entreteniment  i  des  d’un  punt  de  vista  positiu,  es  fa  entrar  en  acció 

 al  públic  gràcies  a  un  sistema  de  recompensa  del  cervell  com  a  motivació.  Un 

 exemple  és  la  satisfacció  interior  que  aporta  menjar  els  aliments  cultivats  per  compte 

 propi,  sense  contribuir  a  la  indústria  agroalimentària  contaminant,  i  com  motiva  a 

 voler fer més accions que beneficiïn el planeta. 

 AfterUs  oferirà  podcasts  a  través  de  les  xarxes  socials,  gràcies  a  l’oferta  transmèdia 

 que  s’ofereix.  En  general,  el  contingut  seguirà  una  programació  de  caràcter 

 horitzontal,  amb  continguts  on  demand  ,  que  permet  la  fidelització  dels  targets 

 abastats  pel  canal.  Més  tard,  a  diferència  d’altres  plataformes,  ja  que  AfterUs  és  un 

 canal,  s’adaptarà  a  un  estil  més  tradicional  de  programació  incorporant  servei  en 

 streaming  .  Com  es  pot  veure  a  les  imatges  1  i  2,  AfterUs  compartirà  el  model  de 

 disseny  de  l’estructura  lineal  i  on  demand  amb  Pluto  TV,  una  altra  plataforma  gratuïta 

 amb  una  graella  diària  de  programació  i  continguts  a  la  carta.  Així,  diferents  franges 

 50 



 AfterUs: El planeta de las futuras generaciones 

 d’edat  sabran  en  quin  dia  i  moment  acudir  per  a  visualitzar  aquells  programes  de 

 major  interès  després  del  període  de  prova  inicial,  on  tots  els  continguts  seran  on 

 demand  . 

 Imatge 6. Estructura de programació lineal de Pluto TV. 

 Font: Pluto TV 

 Imatge 7. Estructura de continguts a la carta de Pluto TV. 

 Font: Pluto TV 
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 Temàtica 

 La temàtica del canal es centra en quatre blocs principals. 

 ●  Alimentació 

 ●  Energies 

 ●  Productes ecològics 

 ●  Activisme 

 A  cada  bloc  es  tindran  en  compte  diferents  aspectes  de  les  temàtiques  proposades, 

 com  la  visibilitat  de  diferents  marques,  empreses  i  associacions,  el  procés  de 

 producció  d’una  gran  varietat  de  productes  -tant  alimentaris  com  tèxtils  i  materials-, 

 l’opinió  de  professionals  dels  diferents  àmbits  tractats,  així  com  la  de  la  gent  del 

 carrer i la seva predisposició al canvi, etc. 

 Pel  que  fa  a  l’estructura  de  l’oferta,  els  productes  seran  nacionals,  s’aporten 

 continguts  amb  una  mirada  local  i  localitzable.  Es  busca  ser  una  ajuda  i  una  guia  per 

 les  persones  que  volen  començar  a  prendre  consciència  sobre  la  cura  del  planeta  i 

 sobre  com  el  poden  millorar  amb  les  seves  pròpies  accions.  L’objectiu  és  ser  la  petita 

 empenta  que  a  molts  els  fa  falta  per  començar  a  canviar  la  forma  de  pensar,  per  obrir 

 els ulls definitivament i adonar-se’n de què falla en la societat. 

 7.3.  Programació i exemple de continguts 

 El  canal  d’AfterUs  es  divideix  en  quatre  blocs  temàtics,  de  manera  horitzontal.  El 

 primer  bloc  es  centra  en  l’alimentació.  El  segon  en  les  energies,  el  tercer  en  l’ús  de 

 productes  ecològics  i,  el  quart,  en  l’activisme.  Cada  bloc  es  dividirà  en  cinc  tipus  de 

 continguts  per  englobar  cada  temàtica:  al  canal  es  trobaran  docusèries,  realities  , 

 concursos  i  programes.  El  cinquè  tipus  de  contingut,  els  podcasts,  estarà  disponible 

 tant  a  YouTube,  com  a  Amazon  Music  -servei  gratuït  d’Amazon-  i  en  aquest  format 

 es  realitzaran  tertúlies  i  taules  rodones  en  les  quals  es  parlaran  sobre  temes  variats. 

 A  més  a  més,  els  podcasts  també  serviran  per  publicitar  el  canal  en  les  diferents 

 xarxes socials en què es disposa d’un perfil. 
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 Com  a  punt  principal,  es  vol  considerar  la  lliure  expressió  de  tots  els  participants.  Per 

 aquest  motiu,  a  través  de  l’ús  d’un  to  informal  als  continguts  del  canal,  AfterUs 

 parlarà  amb  professionals  de  sectors  molt  diferents  que  exposaran  la  seva  opinió. 

 Seran  representants  de  marques  amb  valors  diferents.  Tanmateix,  tot  i  ser  AfterUs 

 un  canal  d’Amazon  Prime  Video  que  vol  fer  recomanacions  dels  productes  que  fan 

 bé  al  medi,  cada  espectador  serà  lliure  d’escollir  els  productes  que  consideri  dins  del 

 mercat  d’Amazon  i  del  seu  catàleg  per  al  seu  consum  propi.  És  a  dir,  AfterUs  és  una 

 plataforma  de  reivindicació  i  exposició  de  marques,  però  vol  ser  una  aliada  més  al 

 mercat.  El  fet  de  tenir  continguts  on  ideologies  de  marques  es  contraposen  no 

 significa que els espectadors hagin de consumir necessàriament unes o altres. 

 Taula 2. Estructura de la programació del canal AfterUs 

 BLOC 1: ALIMENTACIÓ 

 Podcast -  La sobremesa 

 Taules  rodones  amb  un  o  dos  responsables  de  la  marca  en  qüestió  i  un  grup 

 d’especialistes  -com  poden  ser  els  nutricionistes  o  científics-  que  parlen  del 

 procés de producció i debaten si és correcte o millorable. 

 Per exemple: Embotit d’Argal, melmelada de Bebé, etc. 

 Docusèries -  Fábricas a juicio 

 El  presentador  Marc  Ribes  visita  fàbriques  que  elaboren  productes  ecològics  de 

 marques  espanyoles,  amb  base  a  Espanya  i  Catalunya,  per  mostrar  el  seu  procés 

 de  producció.  Algunes  setmanes,  el  presentador  es  desplaça  a  altres  comunitats 

 amb  llengües  cooficials  i,  allà,  deixa  la  conducció  del  programa  a  altres  cuiners  i 

 cuineres  reconeguts  a  la  comunitat  autònoma  en  qüestió,  com  és  el  cas  de  David 

 de  Jorge  Ezeizabarrena  (País  Basc),  Mº  Busta  Rosales  (Astúries)  i  María  José 

 Fariña (Galícia). 

 A  més  a  més,  per  ser  realistes  i  oferir  totes  les  visions  possibles,  no  només  es 

 mostra  la  part  “bonica”  de  la  producció  alimentària  espanyola.  Per  això,  en  Marc 
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 Ribes  també  visitarà  fàbriques  que  elaboren  els  mateixos  productes  però,  aquest 

 cop, de forma no ecològica. 

 Per  exemple:  comparació  entre  una  granja  de  venda  de  carn  ecològica,  com 

 DPagès, i l’escorxador de El Pozo. 

 Al  final,  es  fa  una  comparació  i  una  reflexió  d’ambdós  casos,  buscant  els  punts 

 positius i negatius d’un i d’altre. 

 Realities - ¡No me toques los cogollos! 

 Un  grup  de  persones  molt  diferents  entre  elles  -com  poden  ser  un  hippie  vegà,  un 

 carnívor  extrem  i  una  persona  que  prefereix  basar  la  seva  vida  en 

 l’autosuficiència-  participa  en  un  dinar  a  casa  d’un  dels  integrants  del  grup,  que 

 cuinarà  els  plats  segons  el  seu  propi  criteri.  Això  es  repetirà  a  casa  de  cadascun 

 dels participants, seguint la mateixa fórmula. 

 Després  de  cada  sopar,  totes  ells  hauran  de  valorar  els  plats  sense  tenir  en 

 compte  la  seva  ideologia,  és  a  dir,  si  van  a  sopar  a  casa  d’una  persona 

 vegetariana  i  un  dels  integrants  és  plenament  carnívor,  no  podrà  valorar  el  sopar 

 dient  que  no  li  ha  agradat  perquè  no  hi  havia  carn  en  el  plat,  sinó  que  haurà  de 

 donar  una  visió  més  general  i  centrar-se  en  el  que  té  a  taula,  amb  un  criteri 

 objectiu. 

 Així  mateix,  els  concursants  tindran  prohibit  referir-se  a  un  seguit  de  paraules 

 “tabú”,  com  per  exemple  “maltractament  animal”  en  el  cas  de  l’hippie  vegà.  L’ús 

 d’aquestes  paraules  tabú  els  trauran  punts  de  la  valoració  final,  ja  que  no  estaran 

 sent objectius amb la presentació i el sabor del plat. 

 Al  final  del  programa,  es  prepararà  un  dinar  en  comú  on  tots  portaran  un  plat  i  es 

 veurà  realment  qui  menja  què.  A  més  a  més,  els  concursants  hauran  de  fer  una 

 valoració final sobre què els ha sorprès i què canviarien de la seva dieta. 
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 Concursos -  Los de siempre 

 Els  restaurants  de  millor  menjar  casolà,  sobretot  a  Catalunya,  però  també  a 

 diferents  llocs  d’Espanya,  competeixen  entre  ells  en  aspectes  com  la  qualitat  del 

 menjar,  la  decoració  del  restaurant,  el  servei,  etc.  El  guanyador  del  concurs  serà 

 el  restaurant  que  sigui  més  respectuós  amb  els  seus  productes  i  que  ofereixi  un 

 menjar més bo. 

 L’objectiu  és  donar  visibilitat  als  restaurants  i  bars  de  menjar  ecològic  i  casolà  que 

 ens  envolten  i  que,  normalment,  per  tractar-se  de  negocis  petits  o  familiars,  no 

 són  gaire  coneguts.  D’aquesta  manera,  se  segueix  el  concepte  de  ser  una  “guia” 

 pels consumidors en l’àmbit local. 

 Basat en  Joc de Cartes  , però només centrat en el menjar  casolà i ecològic. 

 Programes -  Las dos catas de la verdad 

 Un  nutricionista  i  un  cuiner  tasten  diferents  productes  d’una  gran  varietat  de 

 marques  i  escullen,  fent  un  rànquing  de  qualitat  del  producte,  aquells  que  siguin 

 els  millors  per  a  poder  elaborar  un  plat  bo  i  ecològic.  El  nutricionista  es  basarà 

 més  a  analitzar  si  el  producte  és  sa  i  tindrà  més  en  compte  els  seus  components; 

 en  canvi,  el  cuiner  es  centrarà  més  en  el  seu  sabor  i  en  les  possibilitats  d'elaborar 

 diferents plats amb ell. 

 Aquest  anàlisi  donarà  pas  a  la  secció  de  cuina  d’un  plat  ecològic,  on  dictaran  la 

 recepta  pas  a  pas  a  l’hora  que  la  cuinen  en  directe.  A  més  a  més,  la  recepta  es 

 podrà trobar a la pàgina web del canal. 

 BLOC 2:  ENERGIES 

 Podcast -  Eco Gadgets 

 Tertúlia  sobre  les  especificitats  i  característiques  de  les  noves  tecnologies  que  es 

 llancen  al  mercat.  Cada  setmana  es  tracta  un  tema  i  es  conviden  a  experts  sobre 
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 aquella matèria en concret: cotxes elèctrics, mòbils,  tiny houses  , etc. 

 Un  exemple  d’aquest  format  és  Plug&Drive,  centrat  en  vehicles  innovadors.  És  un 

 podcast que està disponible a Spotify. 

 Docusèries -  Balance energético 

 Es  mostra  la  vida  de  diferents  persones  i  de  les  seves  famílies  a  diverses  zones 

 d’Espanya,  on  la  gent  viu  extraient  l’energia  de  plaques  solars  o  d’altres  fonts 

 renovables.  L’objectiu  és  donar  a  conèixer  el  seu  estil  de  vida,  així  com  els 

 avantatges i desavantatges que els hi comporta. 

 Al  final  de  cada  programa  es  mostra  un  balanç  de  la  situació  de  la  família.  Es 

 valoren  els  pros  i  els  contres  del  seu  estil  de  vida.  A  la  següent  setmana,  es 

 compararà  també  el  balanç  amb  l’episodi  anterior,  i  així  successivament  fins  a 

 veure  el  final  de  temporada,  on  es  mostrarà  quina  família  té  una  millor  eficiència 

 energètica. 

 Realities - Energy Gang 

 Dos  grups  de  joves  universitaris  de  cinc  integrants  cadascun  han  de  compartir  pis, 

 cada  grup  en  un  pis  diferent.  Entre  ells  tenen  idees  completament  oposades  pel 

 que  fa  a  la  forma  de  consumir  energia  -és  a  dir,  algun  d’ells  no  tenen  cura  de  la 

 despesa  d’aigua  i  uns  altres  reutilitzen  i  reciclen  tot  el  que  poden-.  Han  de 

 conviure  en  aquest  mateix  pis  durant  dues  setmanes,  havent-se  d’adaptar  a  la 

 forma de vida de tots els companys. 

 Qui haurà aconseguit organitzar-se i adaptar-se millor com a grup? 

 Finalment,  cadascun  dels  grups  es  reuneix  per  parlar  sobre  què  vol  canviar  cada 

 persona  de  la  forma  de  fer  i  què  ha  après,  adquirint  així  nous  hàbits  comuns  com 

 a grup i individus. 

 Concursos -  En guerra con mi casa 

 Un  grup  de  constructors  i  agents  immobiliaris  ajuden  a  diferents  persones  a  trobar 
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 la  seva  casa,  segons  si  és  més  eficient  amb  el  medi  ambient  o  si  ho  és  menys.  La 

 decisió  genera  controvèrsia:  els  concursants  escullen  la  casa  més  respectuosa 

 amb  el  medi  o  la  que  ho  és  menys,  però  compta  amb  comoditats  més 

 normalitzades segons la seva manera de viure? 

 Similar  a  Los  gemelos  reforman  dos  veces  ,  concurs  que  es  pot  veure  a  DKISS  i 

 Divinity. 

 Programes -  Este influencer está muy verde 

 Cada  setmana  un  influencer  explica  la  seva  manera  de  viure.  Per  exemple, 

 Adriana  Uribesalgo  o  Marion  de  la  Porte  i  Javier  Terrón  parlen  sobre  la  disminució 

 de consum de plàstic, la compra de productes de proximitat, etc. 

 Mostren  com  ho  fan,  la  seva  rutina,  què  han  fet  per  canviar  la  seva  manera  de 

 viure, què els hi ha costat més i  tips  per portar-ho  a terme. 

 BLOC 3: PRODUCTES ECOLÒGICS 

 Podcast -  Pinto Vegano 

 Taules  rodones  on  es  porta  a  terme  una  discussió  sobre  els  processos  de 

 fabricació  de  diferents  indústries,  com  ara  la  tèxtil  o  la  de  bellesa,  i  les  seves 

 alternatives veganes. 

 A  la  meitat  del  programa,  un  cop  feta  la  presentació  i  el  debat  entre  els 

 professionals,  entren  en  escena  dos  representants  de  diferents  marques  que 

 elaboren els productes que es mencionen en el programa. 

 Per  exemple:  un  representant  de  l’Oreal,  que  encara  testeja  amb  animals,  i  un 

 representant  de  The  Body  Shop,  una  marca  d’higiene  amb  productes  menys 

 nocius. 

 L’objectiu  és  presentar  la  situació  d’aquest  tipus  de  productes  als  espectadors  i 

 donar visibilitat a les marques amb segell  cruelty free. 
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 Docusèries -  Todo por la tierra 

 Entrevistes  amb  cooperatives,  granges  i  productors  de  productes  ecològics  de 

 Catalunya i d’altres regions espanyoles. 

 Presentació  del  dia  a  dia  de  l’empresa,  on  es  mostraran  tots  els  processos  de 

 producció  que  es  porten  a  terme.  L’enfocament,  però,  no  serà  purament 

 informatiu,  sinó  que  també  es  buscarà  saber  com  es  senten  els  treballadors  amb 

 el  seu  treball  i  amb  l’ambient  de  l’empresa,  moralment  -és  a  dir,  si  estan  contents 

 amb  el  que  fan,  si  estan  d’acord  amb  les  idees  que  defensa  la  marca  per  la  qual 

 treballen, etc.-. 

 Es  contraposaran  empreses  ecològiques  amb  d’altres  que  no  ho  són,  per  veure 

 també l’efecte negatiu i/o positiu que tenen en els seus treballadors. 

 Realities - Manos verdes 

 Un  influencer,  que  habitualment  no  ha  de  fer  un  esforç  físic  a  la  seva  feina,  haurà 

 de  passar  una  setmana  participant  en  el  procés  de  fabricació  d’un  producte 

 ecològic  que  requereix  traça,  paciència  i  dedicació.  Per  exemple:  fabricació  de 

 fustes. 

 Al  final,  l’  influencer  farà  una  reflexió  sobre  la  seva  estada  i  sobre  el  progrés  que 

 ha  anat  fent,  així  com  una  reivindicació  de  les  condicions  dels  treballadors  que 

 l’han  estat  acompanyant  en  la  seva  estada,  bé  sigui  per  intentar  millorar-les  o  per 

 ser el portaveu d’una empresa exemplar. 

 Concursos -  RRR: Reto, Reinvención, Resolución 

 Un  representant  de  cada  comunitat  autònoma  o  de  les  productores  ecològiques 

 d’Espanya  més  rellevants  en  l’elaboració  del  producte  que  es  tracta  en  cada 

 episodi,  competeix  en  nom  de  la  seva  empresa  per  ser  guanyador  al  segell  de 

 millor  producte  en  el  seu  àmbit.  Els  concursants  hauran  de  superar  diferents 

 proves,  centrades  en  la  producció,  el  disseny,  l’ús  de  materials  i/o  composició  del 

 producte,  màrqueting,  etc.  Però  no  ho  tindran  tan  fàcil;  al  llarg  del  concurs  hauran 
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 de  resoldre  alguns  reptes  com:  què  passa  si  el  producte  el  vol  dur  una  persona 

 amb  pell  atòpica?  Com  pots  crear  un  producte  del  mateix  color,  amb  la  mateixa 

 durada i sense afegir cap conservant? 

 Finalment,  es  complementarà  amb  una  gran  prova  final.  Aquesta  consistirà  a 

 testejar  els  productes  originals  de  la  marca  i  els  productes  resultants  de  les 

 proves,  amb  l’objectiu  de  comparar-los  i  reconèixer-ne  els  defectes  i  les  millores 

 entre  un  grup  de  voluntaris.  Es  provarà  cada  producte  per  denotar  els  canvis  que 

 han  patit  i,  aquests  com  a  consumidors,  valoraran  els  resultats,  tenint  en  compte 

 diferents  aspectes  com,  per  exemple,  l’efecte  a  la  pell  si  es  parla  d’un  producte  de 

 bellesa, el sabor i la qualitat si n’és d’un alimentari, etc. 

 A  més  a  més,  els  resultats  seran  valorats  per  un  grup  d’experts,  que  conformarà 

 el  jurat  del  concurs.  Finalment,  es  farà  un  recompte  dels  vots  i  valoracions  i 

 s’anunciarà  el  guanyador.  El  premi  serà  la  inclusió  del  producte  guanyador  a  la 

 web  d’Amazon,  amb  una  rebaixa  durant  un  cert  període  de  temps  per  fidelitzar 

 nous clients. 

 Programes -  Un mar de acciones 

 Un  autònom  involucrat  en  la  indústria  manufacturera,  com  un  pescador,  un 

 granger  o  una  persona  que  fa  la  seva  pròpia  roba  amb  fibres  naturals,  mostra  el 

 seu  dia  a  dia  com  a  treballador.  Fa  present  la  duresa  d’aquesta  feina  i  els  riscos 

 que  comporten  alguns  aspectes  de  la  seva  jornada  laboral,  per  exemple,  haver  de 

 sortir  cada  dia  a  la  mar  a  pescar.  També  explica  les  dificultats  econòmiques  de  ser 

 autònom  en  el  sector  primari,  com  el  pagament  per  producte  o  la  taxa  de  benefici, 

 i com es senten respecte a la situació amb el seu negoci. 

 Finalment,  es  mostrarà  l’opinió  dels  mateixos  treballadors  sobre  la  seva  situació 

 actual i què canviaren ells per millorar-la, què creuen que necessiten. 
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 BLOC 4: ACTIVISME 

 Podcast -  Compromiso medioambiental 

 Un  grup  de  persones  porten  a  terme  una  tertúlia  criticant  positivament  i 

 negativament el funcionament de les polítiques mediambientals arreu del món. 

 Amb  un  to  despreocupat,  un  conductor  proposa  als  diferents  grups  situacions  on 

 canviar,  aplicar  o  modificar  polítiques  mediambientals.  Per  exemple:  Com  aplicaria 

 Barcelona  en  la  seva  il·luminació  pública  una  xarxa  elèctrica  generada  per 

 l’energia restant de les cases amb plaques solars? 

 A  partir  d’aquestes  situacions,  els  tertulians  hauran  de  debatre  entre  diferents 

 solucions  que  se’ls  hi  acudeixin.  Animaran,  també,  els  oients  a  participar  enviant 

 les  seves  respostes  a  través  dels  comentaris  a  les  publicacions  setmanals  o 

 contestant a les  stories  de les xarxes socials del  canal, com Instagram o Twitter. 

 Docusèries -  Mi vlog activista 

 Un  delegat  explica,  des  de  la  seva  pròpia  experiència,  el  funcionament  intern  de 

 l’associació  on  participa,  que  ajuda  al  manteniment  i  a  la  millora  del  medi  ambient. 

 Mostra  al  públic  els  projectes  que  porta  a  terme  i  com  s’hi  poden  inscriure,  en  el 

 cas que estiguin interessats a participar en algun d’ells. 

 Per  a  això,  a  cada  episodi  s’explicarà  la  importància  de  la  feina  de  cada 

 associació,  mostrant  els  valors  i  activitats  que  realitzen  i  animant  els  participants  a 

 inscriure’s  si  volen  formar  part  del  canvi.  Alguns  exemples  d’aquestes 

 associacions  són  Anèl·lides  ,  que  es  dedica  a  l’educació  i  divulgació  ambiental 

 marina,  o  l’  Organització  WWOOF  (  World  Wide  Oportunities  on  Organic  Farms  ), 

 que  s’encarrega  d’organitzar  voluntariats  a  granges  ecològiques,  tenint  en  compte 

 la  ubicació  de  la  persona  interessada,  per  ajudar  a  la  família  a  acomplir  les 

 tasques del seu dia a dia. 

 El  to  serà  desimbolt,  semblant  a  un  videoblog,  posat  que  les  persones  que  hi 

 participen  volen  ser  la  veu  de  la  seva  associació  i  que  la  gent  els  conegui  més.  A 
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 més  a  més,  a  través  de  les  xarxes  del  canal  d’AfterUs,  es  promocionaran  els 

 formularis  d’inscripció  i  esdeveniments  relacionats  amb  allò  que  cada  persona 

 hagi explicat. 

 Realities  -  Un extraño me (des)contamina 

 Una  versió  de  Tú  ensucia  que  yo  limpio  centrada  en  la  conscienciació  dels  hàbits 

 que  s’adquireixen  i  que,  molts  cops  sense  adonar-nos-en,  danyen  el  medi  que  ens 

 envolta. 

 El  programa  es  basa  en  la  convivència  entre  dues  persones.  Una  d’elles  no  té 

 consciència  pel  medi,  mentre  que  l’altra  sí.  La  persona  que  no  té  consciència  pel 

 medi  vol  canviar  i  aprendre’n,  mentre  que,  qui  sí  que  té  en  compte  aquests 

 aspectes  al  llarg  del  seu  dia,  li  ensenyarà  a  través  dels  seus  hàbits  a  canviar  l’estil 

 de vida. 

 Per  exemple:  partint  d’una  persona  que  no  para  atenció  al  malbaratament  d’aigua. 

 Qui  conviu  amb  ella,  li  ensenyarà  a  recol·lectar  i  aprofitar  l’aigua  de  la  pluja  per  fer 

 les diferents feines de casa i, així, donar-li una nova vida i un nou ús. 

 Concursos -  Round One: de la escuela al ring 

 S’enfoca  en  els  Fridays  for  change  i  el  moviment  estudiantil,  la  conscienciació  cap 

 al  medi  en  la  població  jove.  Són  programes  que  es  pujaran  al  canal  cada 

 divendres. 

 Amb  la  temàtica  d’un  ring  de  boxa,  el  concurs  es  basa  en  una  competició  entre 

 escoles  per  veure,  primerament,  quina  escola  aplica  més  accions  contra  el  canvi 

 climàtic.  En  aquest  primer  round  ,  cada  escola  es  presentarà  amb  un  vídeo 

 ensenyant propostes que ja duen a terme. 

 Seguidament,  amb  la  segona  round  a  plató,  a  través  de  diferents  jocs  segons  el 

 curs  escollit,  es  valorarà  definitivament  quina  és  l’escola  que  més  té  en  compte  la 

 cura  del  medi  ambient.  Alguns  exemples  de  les  proves  són:  es  planteja  una  idea 

 “com  menjar  més  sa  a  l’escola”.  A  partir  d’aquesta  idea  principal,  els  nens  han  de 
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 proposar solucions aplicables al seu centre. 

 Per  tal  d’avaluar  les  propostes,  un  jurat  tindrà  en  compte  l'adequació  de  les  idees 

 dels  alumnes  a  les  seves  possibilitats  i,  a  més  a  més,  durant  la  presentació  del 

 “projecte”,  els  faran  un  seguit  de  preguntes  plantejant  aspectes  negatius,  per  tal 

 de  veure  la  viabilitat  de  les  idees  suggerides.  Altrament,  es  valorarà  l'originalitat  i 

 la  rapidesa  a  l’hora  de  solucionar  els  problemes  plantejats.  En  aquest  moment, 

 cada resposta encertada o amb major validesa serà un  knockout  . 

 El  grup  guanyador  serà  aquell  que  pugui  plantejar  una  proposta  esquivant  tots  els 

 obstacles, a part d’utilitzar solucions innovadores i adaptades a la seva edat. 

 Programes -  El cambio que no vemos 

 A  plató,  es  realitzaran  entrevistes,  vídeos  de  presentació  i  de  seguiment  de 

 diferents  fundacions,  associacions  i  organitzacions  de  rescat  i  recuperació  de 

 fauna  salvatge,  així  com  de  conservació  de  flora  i  biodiversitat,  per  exemple  la 

 Fundació M.O.N.A. o REFORESTA. 

 La  fundadora  o  fundador  parlarà  sobre  el  motiu  de  la  creació  de  la  seva 

 organització  i  del  procés  que  van  dur  a  terme,  així  com  de  les  dificultats  que  van 

 tenir  a  l’hora  de  muntar  els  espais  amb  els  pocs  diners  amb  què  comptaven. 

 També  es  plantejaran  temes  com  la  dedicació  dels  voluntaris  i  dels  socis,  el 

 reconeixement per part de l’Estat i les ajudes amb les quals compten, etc. 

 La  funció  principal  del  programa  és  mostrar  l’objectiu  de  l’organització,  la  idea  que 

 hi  ha  darrere  i  per  què  és  important.  A  més  a  més,  l’entrevista  s’enfocarà  tant  en 

 aspectes socials i morals com en aspectes polítics i econòmics. 

 Al  final  del  programa,  s’encoratjarà  als  espectadors  a  visitar  la  fundació  i  a 

 participar  en  els  seus  projectes,  anunciant  el  seu  contacte  i  el  calendari  previst 

 d’activitats. 

 Font: elaboració pròpia 
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 8.  DISSENY DEL CANAL 

 8.1.  Disseny de la pàgina d’Amazon Prime Video Canals 

 El  disseny  de  la  pàgina  d’Amazon  Prime  Video  segueix  una  línia  generalment 

 senzilla  de  navegar  pels  usuaris.  Quan  s’accedeix  a  la  pàgina  principal,  a  la  barra  de 

 navegació  es  troben  diferents  botons  que  l’espectador  pot  clicar  per  accedir  als 

 continguts  que  busca.  Aquí  es  trobaria  el  de  ‘Canales’  i  l’usuari  veuria  la  següent 

 pàgina: 
 Imatge 8. Pàgina principal d’Amazon Prime Video Canales 

 [  Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime  Video 

 Tal  com  se’ns  mostra,  hi  ha  dos  tipus  d’elements:  un  bàner  principal  i,  a  sota,  els 

 continguts més populars de cada canal, agrupats també per gèneres. 

 Pel  que  fa  al  bàner,  l’usuari  pot  trobar  una  cortina  de  continguts  on  l’espectador  pot 

 navegar  per  trobar  els  programes  més  populars  de  cada  canal.  Quan  es  dona  clic  a 

 un  d’aquests,  et  porta  a  la  pàgina  del  programa,  on  apareix  una  fitxa  tècnica.  Més 

 avall,  apareix  una  llista  dels  episodis  amb  els  quals  compta,  continguts  del  mateix 

 canal relacionats amb el programa i més detalls que l’espectador pot consultar. 
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 Imatge 9. Pàgina principal del programa ‘Express’ 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 

 A les següents imatges, es troben les pàgines de subscripció d’un canal: 

 Imatge 10. Pàgina de subscripció del canal acontra+ 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 
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 Imatge 11. Pàgina principal del canal acontra+ 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 

 Imatge 12. Pàgina principal del canal acontra+ 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 

 Un  element  a  destacar  de  la  pàgina  principal,  és  el  botó  de  ‘Guia  del  canal’.  En 

 aquest  botó,  s’hi  troba  una  pàgina  on  l’usuari  troba  un  horari  de  programació  en 

 directe  dels  canals  que  ofereixen  continguts  d’aquest  tipus.  Per  tant,  l’espectador 

 compta amb l’opció  on demand  i l’opció d’en directe. 
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 Imatge 13. Pàgina ‘Guía del canal’ 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 

 Exemple de com es veu la pàgina del canal que ofereix continguts  on demand  i en 

 directe: 

 Imatge 14. Pàgina principal de TV Cortos 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 
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 Imatge 15. Pàgina principal de TV Cortos 

 [Captura de pantalla, 26/04/2022]. Font: Amazon Prime Video 

 8.2.  Interfície 

 Posat  que  AfterUs  és  un  canal  propi  d’Amazon  Prime  Video,  els  usuaris  podran 

 accedir  de  manera  gratuïta  a  la  seva  oferta,  a  diferència  dels  altres  canals  dels  quals 

 disposa  la  plataforma.  És  per  això  que  el  disseny  seguirà  la  mateixa  estructura  que 

 els altres, encara que no siguin exclusius d’Amazon Prime Video. 

 Com  es  pot  veure  a  la  imatge  16,  la  interfície  presentada  és  la  mateixa  que  la 

 d’altres  canals.  A  la  part  superior  esquerra  es  pot  veure  el  logo  de  Prime  Video,  a 

 l’apartat  ‘Canales’.  A  sota  d’aquest,  al  mig  es  veu  un  bàner  amb  l’oferta  principal  del 

 canal.  Aquí  s’inclou  el  contingut  més  destacat  de  la  setmana,  bé  per  popularitat  o  bé 

 per  novetat.  Tot  just  a  sota,  l’usuari  es  podrà  guiar  per  una  divisió  de  l’oferta  del 

 canal per gèneres. 

 En  el  cas  d’AfterUs,  la  divisió  ve  tant  per  gèneres  (docusèries,  documentals, 

 programes,  realities  ,  etc.)  com  per  nom  dels  diferents  blocs  temàtics  (alimentació, 

 energies,  productes  ecològics,  activisme).  Amb  aquesta  acció  es  vol  que  l’usuari 

 tingui  més  fàcil  la  decisió  sobre  què  veure.  A  més  a  més,  a  la  imatge  16  apareix  el 

 que  veuria  l’espectador  només  entrar  a  la  pàgina  principal  del  canal.  Això  és, 

 presentant les estrenes i els continguts més populars del catàleg en primer lloc. 
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 Imatge 16. Pàgina principal del canal AfterUs 

 Font: elaboració pròpia, imatges lliures de drets 

 8.3.  Experiència d’usuari (  User Path  ) 

 Per  a  l’experiència  d’usuari,  el  camí  que  seguiran  els  espectadors  d’AfterUs  serà  el 

 següent: 

 Gràfica 8.  User path  dels usuaris a AfterUs. 

 Font: elaboració pròpia 
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 Com  es  pot  veure  a  la  gràfica  5,  on  es  detalla  de  manera  visual  aquest  camí  o  user 

 path  d’eleccions  dels  espectadors,  es  parteix  de  la  base  d’Amazon  Prime  Video  com 

 a  suport  del  canal.  A  partir  d’aquí,  els  clients  que  vulguin  comptar  amb  l’oferta 

 d’AfterUs, hauran d’accedir a l’apartat canals de la interfície, especificat més a dalt. 

 Un  cop  els  usuaris  d’Amazon  Prime  Video  hagin  entrat  a  AfterUs,  el  qual  és  un  canal 

 gratuït,  a  diferència  dels  altres  que  conté  Amazon  Prime  Video,  hi  podran  trobar  tota 

 l’oferta  detallada  a  Estructura  de  la  programació  .  A  partir  d’aquí,  els  espectadors 

 trobaran,  a  dins  de  la  mateixa  programació,  product  placement  i  patrocinis  de 

 productes que posteriorment podran adquirir a Amazon. 

 És  a  dir,  un  primer  camí  és  que  un  cop  els  espectadors  entren  a  Amazon  Prime 

 Video  i  veuen  l’oferta  d’AfterUs,  allà  podran  accedir  a  una  programació  gratuïta, 

 perquè compta amb publicitat de productes disponibles a Amazon. 

 De  la  mateixa  manera,  d’aquí  neix  el  segon  camí;  aquelles  persones  que  comprin 

 habitualment  a  Amazon,  trobaran  en  molts  dels  productes  d’alimentació,  energies, 

 etc.  una  etiqueta  similar  a  Amazon  Choice  .  Aquesta  els  indicarà  que  forma  part  del 

 contingut  del  canal  i,  en  fer  clic  en  ella,  els  espectadors  seran  dirigits  a  la  pàgina 

 d’Amazon on es troben tots els productes d’AfterUs. 

 En  aquesta  pàgina,  hi  haurà  un  banner  de  capçalera  de  promoció  d’AfterUs.  Els 

 clients  que  hi  cliquin,  seran  redirigits  al  web  d’Amazon  Prime  Video,  a  l’apartat  dels 

 continguts del canal AfterUs. 

 A  més  a  més,  un  tercer  camí  per  accedir  a  AfterUs  és  a  través  de  les  xarxes  socials 

 com  Instagram,  TikTok,  Twitter  i  YouTube,  de  les  quals  disposa  el  canal.  A  partir 

 d’aquestes,  els  usuaris  tindran  accés  a  contingut  que  anirà  des  d’enquestes,  fins  a 

 tràilers  dels  programes,  concursos  i  espais  per  donar  la  seva  opinió,  etc.  A  través  de 

 les  stories  o  la  possibilitat  de  publicar-hi  enllaços,  aquestes  persones  interessades 

 podran accedir a tota l’oferta d’AfterUs a Amazon Prime Video. 
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 9.  MODEL DE FINANÇAMENT 

 9.1.  Descripció general 

 Pel  que  fa  al  model  de  finançament,  les  fonts  de  recaptació  de  diners  pel  pressupost 

 són  bastant  variades.  En  primer  lloc,  el  canal  plantejat  pertany  a  la  plataforma 

 d’Amazon  Prime  Video  i  es  troba  dins  d’una  secció  en  la  qual  existeixen  canals  gratis 

 i  de  pagament.  Quant  a  AfterUs,  els  usuaris  no  pagaran  diners  extra  pel  servei.  No 

 obstant això, sí que s’incorporaran altres fonts de finançament matriu i secundàries. 

 Tenint  en  compte  aquest  fet,  la  font  principal  pel  finançament  del  projecte  provindrà 

 de  la  inclusió  de  publicitat  que  compleixi  amb  la  línia  ecològica  que  seguiran  els 

 programes.  En  conseqüència,  s’implementarà  l’ús  de  la  tècnica  publicitària  del 

 branded  content.  Els  programes  pertanyents  al  bloc  d’“Alimentació”  en  són  un 

 exemple.  Per  dur  a  terme  les  activitats  del  concurs  i  el  programa  de  cuina,  els 

 participants  comptaran  amb  els  productes  corresponents  a  aquestes  marques,  que 

 seran  explícitament  mostrats  a  càmera  sense  esmentar  el  seu  origen  de  producció 

 de  manera  detallada.  Els  aliments  seran  elogiats  indirectament  per  la  seva 

 característica  ecològica,  determinats  com  aliment  de  qualitat,  sobretot  en  la  secció 

 del  reality  . 

 A  més  a  més,  aquests  aliments  emprats  en  els  concursos  i  programes,  seran 

 recomanats  als  clients  mitjançant  l’ús  dels  algoritmes  per  part  de  la  web  d’Amazon. 

 D’aquesta  manera,  en  navegar  per  internet,  els  productes  sortiran  en  forma  d’anunci 

 perquè els espectadors els comprin. 

 D’altra  banda,  també  d’acord  amb  la  tècnica  del  branded  content  ,  a  la  secció  de 

 “Productes  Ecològics”,  es  portarà  a  terme  una  estratègia  publicitària  basada  en  la 

 mateixa  participació  de  les  empreses  locals  associades  al  canal.  Per  tant,  hi  haurà 

 programes  que  es  construeixin  al  voltant  d’aquestes  marques,  en  qualitat  de 

 concurs,  programa  i  docusèrie.  Aquesta  estratègia  no  resulta  gens  agressiva,  ja  que 

 es  tracta  de  definir  la  programació  al  voltant  de  les  polítiques  pròpies  de  les 

 empreses  que,  en  aquest  cas,  donen  un  bon  exemple  als  usuaris  que  consumeixen 

 aquests continguts. 
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 D’acord  amb  les  qüestions  energètiques,  les  companyies  involucrades  en  el 

 manteniment  del  canal  també  reforçarien  les  seves  polítiques  empresarials  per  tal 

 d’aconseguir  l’estima  i  confiança  del  públic  que  visiona  els  programes.  Es  tracta 

 d’una estratègia per atreure els usuaris a la contractació dels seus serveis. 

 L’última  font  de  finançament  plantejada  es  basa  en  l’explotació  del  projecte 

 mitjançant  una  estratègia  transmèdia,  concretament  centrada  en  la  producció  i  venda 

 de  merchandising  .  Ja  que  l’ecologisme  té  un  gran  impacte  en  la  joventut, 

 convertint-lo fins i tot en una moda imperant, 

 “Arribat  a  aquest  punt  es  fa  necessari,  per  intentar  acabar  posar  fi  a  aquesta  situació, 

 començar  a  educar  des  de  l'escola  a  les  futures  generacions  a  viure  de  cara  a  la 

 naturalesa i no d'esquena a ella. 

 Hauríem  de  ser  conscients  que  la  solució  als  grans  problemes  mediambientals  no  està 

 en  fer  sortides  suïcides  contra  la  naturalesa,  sinó  intentant  modificar  els  nostres  petits 

 hàbits quotidians.” (El País, s.d.) 

 seria  molt  probable  poder  sostenir  les  despeses  que  comporta  la  programació  en 

 aquests ítems amb frases eco-friendly o la inclusió del logo del canal. 

 9.2.  Anunciants i publicitat 

 Pel  que  fa  als  anunciants  i  publicitat,  hi  ha  diferents  vies  destacables  per  dur-ho  a 

 terme: 

 ●  Col·laboracions  amb  famosos  (Youtubers,  Instagramers,  actors  coneguts…) 

 dedicats  al  tema  en  qüestió.  La  finalitat  és  atraure  el  públic  al  canal  amb  la 

 inclusió de continguts i producció en col·laboració. 

 ●  Activistes nacionals. 

 ●  Marques 

 a)  D’alimentació:  Natursoy,  Heura,  Beyond  Meat,  Sojasun,  Ametller 

 Origen, Biográ, Alpro… 
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 b)  De  roba  (de  segona  mà,  fetes  amb  fibres  naturals):  Diambaar,  Radha’s 

 Tribe, Zero Waste Shop, Chakruna Shop... 

 c)  Productes  materials  (objectes  fets  a  partir  de  fustes  reutilitzades, 

 ceràmica, etc.): ItsFou, Nude Bracelet, Taller de Alseide, Marboninn... 

 d)  Medicina  i  cosmètica  natural:  Soria  Natural,  Drasanvi,  Tongil,  Bioserum, 

 Intersa. 

 ●  Merchandising  :  productes  amb  el  logo  i  productes  amb  frases  a  favor  de  la 

 cura  del  medi  ambient,  en  contra  del  consumisme  i  del  capitalisme,  de  les 

 grans  corporacions,  etc.  Tots  els  productes  seran  elaborats  amb  materials 

 reciclats  o  amb  fibres  naturals,  sense  utilitzar  colorants  perjudicials  per  al  medi 

 ambient.  A  més  a  més,  seran  “fets  a  casa”,  és  a  dir,  no  s’externalitzarà  la  seva 

 producció. 

 Aquest  merchandising  serà  distribuït  a  la  mateixa  plataforma  d’Amazon,  on 

 els clients disposaran d’ofertes i  packs  especials. 

 9.3.  Amazon Prime Video i el marc regulador 

 En  aquest  apartat,  també  s’ha  de  tenir  en  compte  el  marc  regulador  propi  d’Amazon 

 Prime  Video.  És  per  això  que  es  recuperen  alguns  punts  a  destacar  del 

 funcionament general de la plataforma. 

 Des  d’Amazon  Prime  Video  aposten  per  la  creació  de  canals  de  manera  que  els 

 permet  “afegir  contingut  addicional  a  la  seva  plataforma  de  streaming  ”  (Yúbal 

 Fernández,  2020).  És  així  com  introdueixen  altres  continguts  audiovisuals,  amb  una 

 quota  extra  pel  servei.  En  el  cas  d’AfterUs,  el  consumidor  no  ha  de  pagar  aquest 

 extra,  ja  que  el  que  es  vol  és  oferir  un  contingut  gratuït  a  qui  vulgui  veure  els 

 programes  que  s’ofereixen.  L’objectiu  principal  és  oferir  entreteniment,  oci  i 

 aprenentatge. 

 L’estratègia  d’Amazon  d’oferir  aquests  canals  presenta  una  regulació  pels  creadors 

 de  contingut,  que  s’estableix  a  l’Acord  de  Llicència  Digital  de  Prime  Video  Direct 

 (2020): 
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 1.  L’oferta  d’Amazon  Prime  Video  ve  establerta  per  diferents  Modalitats  de 

 Distribució  per  “la  compra  d’una  llicència  per  accedir  a  còpies  digitals” 

 indefinidament  o  Compra  Digital,  compres  digitals  per  temps  limitat  o  Lloguer 

 Digital,  subscripció  per  tarifa  i  “visualització  privada  repetida”  o  Accés  No 

 Transaccional  a  partir  d’una  subscripció  a  Prime  o  altres  comptes,  com  els 

 canals.  Així  mateix,  es  podrà  “accedir  a  còpies  digitals  de  contingut 

 audiovisual finançat i patrocinat per anuncis”. 

 2.  Amazon  pagarà  les  tarifes  de  Llicència  “per  cada  compra  de  Títols  efectuada 

 per  un  client  mitjançant  la  Compra  Digital,  el  Lloguer  Digital,  i  per  l’oferta  dels 

 clients  mitjançant  Accés  No  transaccional  o  Accés  Finançat  per  Anuncis”  amb 

 una  “remuneració  total  i  completa  per  tots  els  drets”  de  l’Acord.  Serà  en  90 

 dies,  per  transferència  bancària,  amb  la  possibilitat  de  retenir-les  en  el  cas 

 que Amazon no asseguri que el creador té els drets requerits: 

 “estarem  legitimats  i  podrem  retenir  el  pagament  de  totes  les  Tarifes  de  Llicència 

 meritades  i  degudes  a  favor  seu  durant  un  termini  de  tres  mesos,  a  comptar  de  la  data 

 en  què  aquestes  siguin  pagadores,  per  tal  de  garantir  la  nostra  capacitat  per  a 

 compensar  i  cobrir  els  reemborsaments  a  qualsevol  client  o  qualssevol  altres 

 compensacions  a  què  tinguem  dret.  Si  cancel·lem  o  donem  de  baixa  el  seu  compte  a 

 causa  d'un  incompliment  d'aquest  Acord,  vostè  perdrà  el  dret  a  totes  les  Tarifes  de 

 Llicència  meritades  a  favor  seu  i  pendents  de  pagament  en  la  data  de  la  notificació  de 

 resolució.” 

 3.  Els  Títols  disponibles  a  Prime  Video  han  de  complir  amb  les  polítiques  de 

 contingut  de  la  plataforma.  El  creador  pot  acceptar  donar  el  permís  per 

 “distribuir  els  Títols,  la  qualificació  de  contingut  local  aplicable  i  exigit  per 

 l’autoritat  competent”  a  diferents  territoris,  amb  els  seus  subtítols  i  pistes 

 doblades corresponents. 

 4.  Paral·lelament,  el  creador  no  pot  incloure  altres  anuncis,  ja  que  Amazon  paga 

 el  “50%  del  Preu  de  Compra  aplicable  per  Títols”,  amb  una  tarifa  segons  les 

 hores  de  visualització  i  un  55%  dels  Ingressos  Nets  per  Anuncis.  Tanmateix, 

 el creador no haurà de pagar l’IVA amb relació als Títols, però sí 
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 “sobre  els  seus  ingressos  nets,  guanys  nets,  ingressos,  beneficis,  guanys,  ingressos 

 bruts,  franquícies,  negocis,  capital,  intangibles,  valor  afegit  o  afegit  (excepte  l'impost  al 

 valor  afegit  sobre  les  vendes  o  l'ús,  o  qualsevol  altre  impost  similar),  patrimoni  net,  tots 

 i  qualssevol  impostos  sobre  béns  immobles  i  impostos  ad  valorem  imposats  per 

 qualsevol  autoritat  governamental  sobre  les  tarifes  que  s'han  de  pagar  a  vostè  en 

 virtut  d'aquest  Acord,  o  impostos  similars  aplicats  al  seu  lloc,  ja  siguin  cobrats  per 

 retenció o d'una altra manera”. 

 10.  PROMOCIÓ I MÀRQUETING 

 10.1.  Creació de la imatge de marca 

 Imatge 17. Logo canal AferUs 

 Font: elaboració pròpia 

 Aquest  canal  d’Amazon  Prime  Video  s’anomena  AfterUs.  El  logline  és:  “el  planeta  de 

 las  futuras  generaciones”.  Ambdós  fan  referència  al  món  que  es  deixarà  a  les  futures 

 generacions  què  estan  per  vindre,  a  allò  que  volem  deixar  en  herència  als  nostres 

 fills i filles. 

 Pel  que  fa  al  logo,  aquest  consisteix  en  un  cercle  de  fons  taronja  que,  dins,  conté  el 

 dibuix  d’una  fàbrica,  que  en  comptes  d’expulsar  fum,  expulsa  una  petita  fulla.  El  que 

 desitja  representar  AfterUs  és  com  la  humanitat  pot  arribar  a  fer  un  canvi  i 

 aconseguir  viure  d’una  manera  respectuosa  amb  el  medi  que  l’envolta,  en  sinergia. 

 D’aquesta  manera,  la  fàbrica  del  logotip  és  una  metàfora  de  l’ésser  humà  i  de  les 
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 seves  accions  més  nocives:  el  capitalisme,  l’industrialisme,  la  contaminació,  la 

 massificació,  etc.  I,  per  tant,  la  petita  fulla  que  expulsa  simbolitza  el  canvi  positiu  que 

 pot  fer  envers  el  seu  comportament  fins  ara.  A  més  a  més,  també  simbolitza  que,  a 

 través  de  petites  accions  (com  una  sola  fulla),  el  món  pot  esdevenir  molt  més 

 ecològic, igual que la producció a les fàbriques. 

 Per  una  altra  banda,  el  color  taronja  és  exactament  el  representatiu  d’Amazon.  S’ha 

 triat  per  donar  crèdit  a  la  multinacional,  assegurant  que  som  un  canal  finançat  per 

 ells.  Un  altre  motiu  de  l’elecció  de  color  és  sortir  de  l’establert  pel  que  fa  a  la  relació 

 del  color  verd  amb  l’ambientalisme  i  l’ecologisme.  Aquesta  decisió  s’ha  pres  en 

 funció  del  target  al  que  es  dirigeix  el  canal,  ja  que,  com  s’ha  mencionat  amb 

 anterioritat,  l’objectiu  diferenciador  d’AfterUs  és  atreure  a  un  públic  que  no  ha  estat 

 prèviament  interessat  en  la  temàtica  green  i  que,  per  tant,  pot  arribar  a  sentir  rebuig 

 cap al color verd i decidir no triar el canal. 

 10.2.  Anàlisi DAFO 

 S’ha  portat  a  terme  una  anàlisi  DAFO  per  analitzar  la  situació,  tant  interna  com 

 externa,  d’AfterUs  després  de  la  seva  hipotètica  creació,  per  tal  de  saber  si  realment 

 és un bon projecte per llançar al mercat i per tirar endavant. 

 Per  una  banda,  com  a  aspectes  negatius  que  poden  dificultar  l’èxit  d’AfterUs  ,  es 

 tenen  principalment  els  hàndicaps  de  ser  noves  treballadores  en  el  sector  i  de  llançar 

 una  nova  marca  a  un  mercat  audiovisual  online  ple  de  canals  i  plataformes.  Aquests 

 dos  fets  poden  causar  reticència  a  una  gran  empresa  com  és  Amazon  a  l’hora 

 d’acceptar  la  proposta  del  canal,  així  com  a  marques  reconegudes  de  la  producció 

 alimentària, tèxtil, etc. -l’Oreal, El Pozo, Sojasun…- d’aparèixer en els continguts. 

 A  més  a  més,  com  a  amenaces  del  mateix  mercat,  es  veu  que  els  productes 

 audiovisuals  centrats  en  l’ecologisme  es  poden  veure  en  altres  formats  més  reduïts, 

 per  exemple  a  canals  de  YouTube  o  als  perfils  d’  influencers  a  les  xarxes  socials.  Tot  i 

 això,  com  s’ha  esmentat  abans,  el  principal  desavantatge  amb  el  qual  es  compta  és 

 la  gran  quantitat  de  plataformes  de  streaming  de  pes  que  ja  hi  ha  al  mercat  i  que,  a 

 més  a  més,  són  competidores  directes  d’Amazon  Prime  Video.  Aquest  fet,  juntament 
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 amb  què  totes  i  cadascuna  d’aquestes  plataformes  compten  amb  un  sistema  de 

 pagament  SVOD,  pot  arribar  a  segmentar  el  target  al  que  es  dirigeix  AfterUs,  no 

 predisposat  a  pagar  per  totes  les  grans  plataformes  que  s’ofereixen,  allunyant-lo 

 d’Amazon Prime Video i, per tant, allunyant-lo del canal. 

 Per  una  altra  banda,  com  a  aspectes  positius,  els  continguts  es  diferencien  per  la 

 mirada  local  i  localitzable  que  ofereixen.  És  una  oferta  de  continguts  variada, 

 innovadora  i  original,  ja  que  s’inclouen  concursos  i  realities  ,  formats  que  s’escapen 

 dels  clàssics  documentals  i  reportatges  sobre  naturalesa  i  ecologisme.  A  més  a  més, 

 tots  els  productes  audiovisuals  plantejats  estan  dissenyats  amb  l’objectiu  de 

 dirigir-se  i  interessar  a  un  públic  ampli,  per  a  totes  les  edats  i  per  a  totes  les 

 procedències  de  la  Península,  incloent-hi  contingut  amb  parla  i  subtitulació 

 castellana, catalana, gallega, basca i valenciana. 

 Amb  tot  això,  s’hi  afegeixen  les  oportunitats  que  ofereix  l’estat  actual  del  mercat 

 audiovisual.  Existeix  l’opció  de  crear  el  canal  a  través  d’Amazon  Prime  Videoi,  a  més 

 a  més,  de  fer-ho  sense  obligar  a  l’usuari  a  pagar  una  quota  afegida  a  la  de  la 

 mateixa  plataforma  per  visualitzar  els  continguts.  En  formar  part  d’aquesta  gran 

 empresa,  se’ns  facilita  molt  la  venda  de  merchandising  a  través  de  la  seva  pàgina 

 web,  on  l’usuari  comptarà  amb  ofertes  i  packs  especials  per  ser  client  del  canal 

 AfterUs. 

 Cal  tenir  en  compte,  també,  que  existeixen  pocs  canals  a  les  plataformes  i  a  la 

 televisió  amb  una  visió  similar  a  la  que  aporta  AfterUs  i  que,  actualment,  és  molt 

 senzill  mantenir  interessada  a  l’audiència  i  estar-hi  en  contacte  a  través  de  les 

 xarxes socials. 

 Finalment,  cal  aclarir  que  es  compta  amb  un  factor  que,  per  a  l’equip,  és  alhora  una 

 amenaça  i  una  clara  oportunitat  dins  el  mercat  del  sector.  En  l’actualitat, 

 l’ecologisme,  el  canvi  climàtic  i  la  cura  del  medi  ambient  són  qüestions  que  estan  a  la 

 boca  de  tothom,  així  com  els  productes  i  continguts  centrats  en  aquests  tòpics  són 

 cada vegada més recurrents. 
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 Per  una  part,  això  pot  causar  desinterès  en  certs  segments  del  target  al  que  es 

 dirigeix  el  canal,  sentint-se  avassallat  per  les  advertències  i  canvis  proposats.  Per 

 una  altra  part,  però,  el  fet  que  siguin  temes  que  estan  a  l’ordre  del  dia  proporciona  la 

 seguretat  que  els  continguts  d’AfterUs  involucraran  a  una  majoria  del  target  i  que 

 obrirà les portes a l’interès d’Amazon pel canal. 

 Imatge 18. DAFO canal AfterUs 

 Font: elaboració pròpia 
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 10.3.  Estratègia a xarxes socials 

 Les  principals  xarxes  socials  que  s’utilitzen  per  comunicar-se  amb  els  consumidors 

 són  YouTube,  Instagram,  Twitter  i  TikTok.  Instagram  és  la  segona  més  usada  a 

 Espanya,  precedida  per  Facebook.  Tot  i  això,  Instagram  cada  any  guanya  més 

 usuaris. 

 Gràfica 9. Sobre les xarxes socials amb major percentatge d’usuaris a Espanya al 2020. 

 Font: Statista 

 Pel  que  fa  a  Instagram,  el  2016  es  va  convertir  en  la  xarxa  social  amb  major 

 creixement  (+35.41%)  a  Espanya,  passant  de  7,4  a  13  milions  d’usuaris  en  només 

 dos  anys  i  arribant  als  16  milions  a  Espanya  el  2019.  Barcelona,  amb  un  80% 

 d’usuaris,  és  la  ciutat  amb  un  major  nombre  de  perfils,  seguida  de  Madrid,  amb  un 

 71%,  i  de  Màlaga,  amb  un  68%  d’usuaris  actius.  De  fet,  des  que  Zuckerberg  va 

 comprar  Instagram  el  2012,  la  xarxa  social  ha  multiplicat  per  més  de  20  la  seva  base 

 d’usuaris  i,  actualment,  genera  aproximadament  el  25%  dels  ingressos  totals  de 

 Facebook -uns 20.000 milions d’euros- (Marketing Digital, 2020). 
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 Cal  tenir  en  compte  que  la  majoria  d’usuaris  d’aquesta  xarxa  social  a  Espanya, 

 concretament  un  66%,  tenen  menys  de  39  anys.  A  més  a  més,  les  dones 

 representen  una  majoria,  sent  el  56%  del  total  d’usuaris  d’Instagram  (Galeano, 

 Susana, 2019). 

 És  important,  també,  compartir  els  continguts  del  canal  a  Twitter,  perquè  una  gran 

 majoria  dels  joves  espanyols  té  un  compte  en  aquesta  xarxa  social.  Molts  cops,  fins  i 

 tot,  són  usuaris  de  Twitter  però  no  d’Instagram  o  Facebook,  o  simplement  hi 

 dediquen  molt  més  temps  que  a  les  altres  xarxes  socials  (Díaz  B.,  Juan  Camilo, 

 2013). 

 Per  una  altra  banda,  YouTube  és  un  gegant  de  l’audiovisual  que  no  s’ha  de  passar 

 per  alt.  Actualment,  és  una  de  les  plataformes  amb  més  auge  a  Espanya,  ja  que  ha 

 estat  vivint  una  gran  millora  en  la  recaptació  d’usuaris  i  de  creadors  de  continguts 

 des del 2014 en endavant. 

 Segons  Marimar  Jiménez  al  diari  Cinco  Días,  “l’ecosistema  creatiu  de  Youtube,  la 

 plataforma  de  Google  en  la  que  es  reprodueixen  cada  dia  al  voltant  de  1.000  milions 

 d’hores  de  vídeo  en  tot  el  món,  va  contribuir  amb  313  milions  d’euros  a  l’economia 

 espanyola  l’any  2020”  (Marimar  Jiménez,  2021).  Aquesta  informació  s’extreu  d’un 

 estudi  de  la  consultora  Oxford  Economics  i,  de  fet,  ha  estat  el  primer  estudi  que  es 

 porta a terme sobre l’impacte econòmic, social i cultural de la plataforma a Espanya. 

 A  més  a  més,  l’estudi  afirma  que  “YouTube  és  un  motor  important  de  creixement  pel 

 sector  creatiu  espanyol,  aportant  21.000  llocs  de  treball  (en  equivalent  a  temps 

 complet)  durant  l’últim  any”  (Marimar  Jiménez,  2021).  De  fet,  Oxford  Economics 

 aporta  dades  tan  rellevants  com  que  “més  del  90%  dels  usuaris  declaren  que 

 utilitzen  YouTube  per  obtenir  informació  i  adquirir  coneixements”  i  que  “més  de  5.500 

 canals  al  país  tenen  més  de  100.000  subscriptors  i  més  de  600  canals  en  tenen  més 

 d’un  milió.  En  ambdós  casos  suposa  un  augment  de  més  del  20%  respecte  a  l’any 

 passat”. 

 Així  mateix,  segons  un  estudi  realitzat  a  932  usuaris  de  YouTube  a  Espanya  el  2021, 

 que  comprenen  edats  d’entre  els  16  i  els  70  anys  i  que  es  basa  en  entrevistes  online 
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 auxilidades  a  través  de  CAWI,  la  majoria  dels  usuaris,  amb  una  representació  del 

 35%,  fan  servir  la  plataforma  no  només  cada  dia,  sinó  vàries  vegades  durant  el 

 mateix  dia.  Igualment,  l’altre  percentatge  majoritari,  d’un  32%,  assegura  que  en  fa  ús 

 cada dia. 

 Gràfica 10. Sobre la distribució percentual dels usuaris de YouTube a Espanya al 2021, 

 per freqüència d’ús. 

 Font: Statista 

 Per  tant,  un  cop  fet  l’anàlisi  d’aquestes  dades,  es  fa  constància  de  que  YouTube  és 

 una  plataforma  de  gran  utilitat  per  l’expansió  d’AfterUs  en  la  seva  iniciativa 

 transmèdia. 

 Web 

 Com  a  primera  creació  a  la  xarxa,  s’obrirà  una  pàgina  web  d’AfterUs.  Un  cop  els 

 usuaris  entrin  a  la  web,  el  primer  que  veuran  serà  una  petita  presentació  del  canal, 

 on  s’explica  qui  som,  perquè  s’ha  creat  el  projecte  i  quin  és  l’objectiu.  A  més  a  més, 

 a  dalt  a  l’esquerra,  apareixerà  un  widget  amb  el  Twitter,  on  l’usuari  podrà  fer  scroll  up 

 als  tweets  del  perfil.  D’altra  banda,  a  baix  a  la  dreta  comptaran  amb  un  bot,  que 

 estarà  programat  per  respondre  les  preguntes  freqüents  dels  espectadors  sobre  la 

 programació  del  contingut,  les  dates  i  estrenes  de  nous  programes  i  el  funcionament 
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 general  del  canal,  per  exemple  on  poden  trobar  certs  productes.  En  cas  de  no  haver 

 resolt  els  dubtes,  redirigirà  automàticament  a  l’usuari  a  un  e-mail  de  contacte,  que 

 pot ser el del canal en concret o un d’atenció al client d’Amazon. 

 Finalment,  a  baix  de  tot  de  la  web,  es  troba  accés  directe  a  les  xarxes  socials 

 d’AfterUs,  que  es  mostren  amb  les  icones  de  la  pròpia  app  -Instagram,  TikTok, 

 Twitter i YouTube-. 

 Altrament, s’inclou una barra amb diferents pestanyes: 

 ●  Novetats  :  fotografia  amb  un  petit  escrit  sobre  novetats  del  canal,  per 

 exemple,  l’inici  del  rodatge  d’una  nova  temporada,  la  col·laboració  amb  una 

 nova empresa o associació, etc. 

 ●  Avenços  :  tràilers  i  petites  càpsules  a  la  pàgina  principal,  acompanyades  d’un 

 títol  i  un  text  breu  contextual,  dels  últims  episodis  dels  programes  de  la 

 plataforma. 

 ●  Merchandising:  gamma  de  productes  d’AfterUs  ,  on  es  veurà  la  fotografia  de 

 la  peça  en  concret  i  una  petita  descripció  dels  seus  materials.  Per  poder 

 comprar-la,  per  això,  s’haurà  de  fer  clic  a  la  imatge,  que  redirigirà 

 immediatament a l’usuari a la web d’Amazon. 

 ●  Concursos  :  s’inclouen  els  diferents  concursos,  sorteigs  i  ofertes  que  es 

 realitzen des del canal -publicats prèviament a Instagram i Twitter-. 

 ●  Contingut  extra  :  entrevistes  curtes  amb  alguns  dels  representants  i 

 integrants  de  les  marques  que  apareixen  als  programes,  preses  falses,  etc. 

 Una mica el contingut que està disponible al canal de YouTube. 

 ●  Contactes  :  apartat  amb  un  enllaç  directe  al  canal  en  Amazon,  e-mail  del 

 canal i assistència al client (per preguntes més transcendentals). 

 ●  ‘Actúa’  :  s’hi  troben  les  diverses  causes  i  moviments,  així  com  les 

 associacions,  fundacions  i  col·lectius  que  les  porten  a  terme.  Apareixerà  un 

 bloc  d’informació  de  cadascuna  d’aquestes,  en  el  que  l’usuari  podrà  fer  clic  i 
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 descobrir  l’explicació  en  detall  del  moviment  que  es  defèn  i  informació  sobre 

 els  projectes  i  activitats  en  els  que  pot  col·laborar,  això  si,  mai  des  del  punt  de 

 vista  monetari,  no  s’animarà  a  l’usuari  a  realitzar  donacions,  sinó  a  aportar  la 

 seva  mà  d’obra  i  les  seves  idees  per  a  una  millora  de  la  causa.  Per  una  altra 

 banda,  també  es  trobarà  una  redirecció  a  la  web  del  col·lectiu  que  el  gestiona, 

 on  sí  s’ofereix  l’opció  de  fer  aquestes  donacions  directament  a  la  fundació  o 

 associació. 

 Aquest  seguit  de  moviments  i  causes  en  les  quals  l’usuari  pot  col·laborar, 

 estaran  ordenades  cronològicament  i  de  forma  inversa,  predeterminadament, 

 seguint  la  graella  de  programació  del  canal  AfterUs.  És  a  dir,  primer  s’oferirà 

 allò  que  s’ha  esmentat  als  programes  i  continguts  que  han  estat  publicats  al 

 canal  de  forma  més  recent  i,  a  mesura  que  es  faci  scroll  up,  apareixerà  el  que 

 s’ha  mencionat  amb  més  anterioritat.  Tot  i  així,  per  facilitar  la  navegació  de 

 l’usuari  i  l’adaptació  a  les  seves  preferències,  la  web  permetrà  escollir  el 

 sistema  d’ordre  d’entre  diverses  opcions,  totes  de  forma  lineal  i  inversa: 

 alfabèticament  pel  nom  de  la  causa  ,  alfabèticament  pel  nom  del  programa  i 

 alfabèticament  pel  nom  de  l’associació,  fundació  o  col·lectiu  que  s’encarregui 

 de l’organització de les activitats. 

 YouTube 

 AfterUs  comptarà,  també,  un  canal  a  YouTube,  on  es  compartirà  contingut  extra  dels 

 programes oferts al canal. Per exemple: 

 ●  Tràilers,  teasers  i avenços dels nous programes que  s’inclouran al canal 

 ●  Petits vídeos d’1 o 2 min amb les novetats mensuals o de temporada 

 ●  Petites  entrevistes  (de  3  a  5  min)  amb  alguns  integrants  de  les  marques 

 ecològiques que apareixeran als programes 

 ●  Preses falses 

 ●  Vídeos  interactius  pels  nens  (per  exemple:  com  reciclar,  com  no  malgastar 

 l’aigua, etc.) 

 82 



 AfterUs: El planeta de las futuras generaciones 

 ●  Podcasts  de  la  graella  de  programació  -que  també  es  troben  a  Amazon 

 Music- 

 Xarxes socials: Instagram, Twitter i TikTok 

 En  canvi,  a  les  tres  xarxes  socials  principals  s’inclouran  -a  més  a  més  dels  links  al 

 contingut de YouTube-: 

 Instagram 

 1.  Reels 

 Entrevistes,  preses  falses,  novetats,  avenços…  Es  promocionaran  a  les  stories  que, 

 a  més  a  més,  quedaran  fixades  a  l’apartat  de  destacats.  En  aquest  cas,  doncs,  hi 

 haurà un contingut semblant al de YouTube. 

 S’hi afegiran els podcasts inclosos a la graella de programació. 

 2.  Stories 

 ●  Enquestes d’opinió 

 a)  Sobre  si  el  contingut  i  les  seccions  agraden  o  no  als  clients  del  canal 

 (per  exemple,  amb  quina  puntuació  el  valorarien  de  l’1  al  10,  si  el 

 reorganitzarien, que hi afegirien, etc.). 

 b)  Preferències  sobre  la  publicació  de  contingut  (per  exemple,  si 

 prefereixen tenir disponible abans un programa o l’altre). 

 c)  Preguntes  sobre  els  programes  en  concret  (qui  volen  que  guanyi  el 

 concurs  sobre  productes  ecològics,  quina  marca  preferirien  comprar, 

 què els ha cridat més l’atenció…). 

 ●  Quizzes 

 Sobre  la  informació  donada  als  diferents  programes.  Seria,  per  tant,  una  enquesta 

 en  la  qual  no  es  demana  una  opinió,  sinó  que  s’inclou  contingut  didàctic.  Un  exemple 

 podria  ser:  «¿Cuál  es  la  forma  más  respetuosa  con  el  medio  ambiente  y  las  abejas 

 para elaborar miel?» 
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 A  més  a  més,  s’inclourien  endevinalles  (amb  votació  de  resposta  correcta), 

 curiositats (  «¿Sabías que…?»  ). 

 ●  Preguntes obertes 

 Participació  i  involucrament  dels  usuaris  (què  farien  per  millorar  una  situació 

 concreta  que  afecta  el  medi  ambient,  quins  canvis  proposarien  en  una  empresa  en 

 concret que ha aparegut a algun dels programes, etc.). 

 ●  Novetats 

 De  qualsevol  mena:  merchandising  ,  contingut,  esdeveniments…  Posts  donant  pistes 

 sobre  pròximes  produccions...  Seccions  de  preguntes  perquè  el  mateix  públic  pugui 

 suggerir continguts que desitgi veure. 

 Twitter 

 Quant  a  Twitter,  es  tracta  d’una  xarxa  perfecta  per  promocionar  tot  el  contingut 

 prèviament  esmentat:  podcasts,  reels  ,  merchandising  ,  sortejos  i  avisos  sobre 

 esdeveniments.  Però,  per  donar  valor  addicional  al  canal,  també  es  preveu  enllaçar 

 articles  sobre  el  medi  ambient,  per  part  dels  col·laboradors  dels  programes  en 

 emissió  a  AfterUs  i  marques  que  financien  el  canal.  Qualsevol  missatge  en  què  es 

 debateixi entre el canal i el públic, portarà el hashtag #AfterUs. 

 TikTok 

 Pel  que  fa  a  TikTok,  aquesta  plataforma  també  serà  un  altre  canal  de  difusió  de  totes 

 les  estratègies  tractades  anteriorment,  sobretot  la  recopilació  de  moments  destacats 

 dels  programes.  Tot  i  això,  també  tindrà  una  altra  funció  molt  important:  la  de 

 sumar-se  a  les  tendències  i  modes  de  TikTok  tot  promovent  un  estil  de  vida  ecològic  i 

 altres  tipus  d’elements  que  es  trobin  als  continguts.  També,  el  canal  iniciarà 

 challenges  per  a  promoure  el  canvi  cap  a  un  planeta  més  sa  i  sostenible.  Així, 

 AfterUs  podrà  convertir-se  en  una  figura  notòria  -com  ho  són  els  influencers-  que 

 deixi  marca  en  els  joves  (sobretot)  de  la  societat,  utilitzant  el  hashtag  identificatiu 

 #AfterUs. 
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 Segons  el  country  manager  de  TikTok  a  Espanya,  Noel  Nuez  (2019),  en  un  article  de 

 Crónica  Global,  amb  TikTok  es  té  “un  gran  repte  al  davant:  explorar  noves 

 oportunitats  comercials  i  de  negoci  per  a  crear  valor  tant  pels  usuaris  com  per  les 

 marques”.  Clarament,  aquest  és  un  fet  que  ha  esdevingut  real  amb  el  sorgiment  de 

 figures  com  Twin  Melody,  amb  14,7  milions  de  seguidors,  a  més  d’una  llarga  llista 

 d’altres  influencers  .  D’altra  banda,  plataformes  video  on  demand  s’afegiren  a 

 promocionar  els  seus  continguts,  com  és  el  cas  d’Amazon  Prime  Video,  Netflix  o 

 HBO. 

 Al  cap  i  a  la  fi,  segons  les  dades  estadístiques  del  portal  web  Oberlo.es,  mostrades 

 per  Maryam  Mohsin  (2022),  a  Espanya,  l’aplicació  “s’obre  una  mitjana  de  7  vegades 

 al  dia,  amb  un  temps  d’ús  mitjà  de  43  minuts,  aproximadament”.  A  més  a  més,  la 

 franja  d’edat  predominant  fluctua  entre  els  16  i  25  anys,  tot  i  que  existeix  un 

 increment d’usuaris de la tercera edat. 

 ●  Publicacions 

 a)  Challenges. 

 b)  Recopilacions de moments destacats dels diferents programes. 

 c)  Properes  estrenes  i  recordatoris  (per  exemple:  «Mañana  a  las  20h 

 nuevo capítulo de “Pinto Vegano”. ¡No os lo perdáis!»  ). 

 d)  Teasers  dels diferents continguts que s’inclouen al canal. 

 e)  Esdeveniments  relacionats  amb  les  empreses,  marques  i  associacions 

 que es donen a conèixer a través dels continguts que s’oferten. 

 f)  Promocions  i  concursos  per  aconseguir  merchandising  del  canal, 

 descomptes  en  la  seva  compra  a  Amazon,  packs  especials,  sorteigs, 

 etc. 
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 Planificació primeres setmanes a les xarxes 

 Taula 3. Planificació a les xarxes la primera setmana 

 PRIMERA SETMANA 

 Dia  Hora 
 Xarxa Social 

 Instagram  TikTok  Twitter  YouTube 

 Dilluns  9:00  POST 
 Imatge 
 promocional de 
 l’estrena del 
 canal amb el 
 catàleg 

 STORY 
 Imatge amb 
 forma de 
 notificació del 
 calendari: 
 “Viernes 
 05/06/2022 a 
 las 12:00h, 
 estreno de 
 AfterUs” 

 Vídeo 
 promocional de 
 l’estrena del 
 canal 

 Tweet  de 
 benvinguda a 
 la xarxa 
 social, 
 promoció del 
 hashtag 
 #AfterUs 

 Promoció dels 
 continguts 
 d’Instagram, 
 TikTok i 
 YouTube 

 Vídeo 
 promocional 
 de l’estrena 
 del canal 

 12:00  STORY 
 Quizz  sobre 
 accions per 
 frenar el canvi 
 climàtic 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram 

 15:00  Challenge 
 sobre 
 l’afectació del 
 medi 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a TikTok 

 18:00  STORY 
 Capsa amb 
 preguntes 
 sobre quins 
 continguts 
 agradarien 

 Vídeo 
 promocional 
 amb fragments 
 de continguts 
 disponibles al 
 catàleg del 
 canal 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a YouTube, 
 Instagram i 
 TikTok 

 Episodi 
 podcast 
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 Dimarts 

 Dimecres  9:00  REEL 
 Muntatge amb 
 diferents 
 escenes de 5 
 dels programes 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram i 
 YouTube 

 Entrevista 
 amb les 
 creadores del 
 canal 

 12:00  STORY 
 Recordatori de 
 l’estrena 
 d’AfterUs 

 Teaser  d’un 
 dels programes 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram i 
 TikTok 

 15:00  POST 
 Carrusel  de les 
 cartelleres dels 
 diferents 
 continguts d’un 
 dels blocs 
 temàtics 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram 

 Teaser  d’un 
 dels 
 programes 

 18:00  Recordatori de 
 l’estrena del 
 canal 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a YouTube 

 Dijous 

 Divendres  9:00  POST 
 Carrusel 
 informatiu: 
 “¿Qué tipo de 
 contenido 
 encontrarás en 
 nuestro canal a 
 partir de hoy a 
 las 12:00h?” 

 STORY 
 Pregunta: 
 “¿Qué tipo de 
 contenido 

 Tweet 
 anunciant que 
 ja avui és 
 l’estrena del 
 canal 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram 
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 ofrecemos? 
 Tenéis una 
 pista en nuestro 
 último post” 

 12:00  Anunci sobre 
 que el canal ja 
 està disponible 
 a Amazon 
 Prime Video 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram i 
 TikTok, amb 
 enllaç a 
 YouTube 

 Vídeo amb 
 escenes 
 destacades 
 dels 
 programes ja 
 estrenats 

 15:00  STORY 
 Vídeo de la 
 interfície 
 d’AfterUs, 
 acompanyat 
 d’un text 
 “AfterUs ya 
 está disponible 
 en Amazon 
 Prime Video” 

 Directe Q&A 
 amb les 
 creadores del 
 canal 

 Tweet  de 
 promoció del 
 directe de 
 TikTok i 
 YouTube 

 Directe Q&A 
 amb les 
 creadores del 
 canal 

 18:00  Recopilació 
 dels moments 
 destacats del 
 Q&A 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut de 
 TikTok 

 Dissabte  9:00  STORY 
 Vídeo i enllaç 
 del  TikTok 
 Challenge 

 Challenge 
 sobre bones 
 accions per 
 cuidar el 
 planeta 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat 
 a Instagram i 
 a TikTok 

 Diumenge 

 Font: elaboració pròpia 

 Taula 4. Planificació a les xarxes la segona setmana 
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 SEGONA SETMANA 

 Dia  Hora 
 Xarxa social 

 Instagram  TikTok  Twitter  YouTube 

 Dilluns  9:00  POST 
 Imatge amb la 
 portada del 
 programa amb 
 més audiència 
 de la setmana 
 anterior 

 Proposta de 
 programació 
 amb les 
 estrenes de la 
 setmana 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 
 YouTube 

 Podcast 

 12:00  Vídeo 
 promocional 
 del 
 merchandising 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 
 YouTube 

 15:00  STORY 
 Pregunta oberta 
 sobre quines 
 accions de 
 reciclatge 
 prenen els 
 usuaris 
 d’AfterUs 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 
 YouTube 

 Teaser  amb 
 els 
 continguts 
 d’un dels 
 blocs 

 18:00  Vídeos 
 destacats del 
 challenge 
 enviats pels 
 usuaris 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 TikTok 

 Dimarts 

 Dimecres  9:00  REEL 
 Pròximes 
 novetats de la 
 programació 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 

 Vídeo 
 promocional 
 dels 
 programes 
 estrenats, 
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 YouTube  recopilació 

 12:00  Challenge 
 “Nombra 
 influencers  que 
 estén 
 concienciados 
 con el cambio” 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 TikTok 

 15:00  STORY 
 Enquesta per 
 puntuar de l’1 al 
 10 el contingut 
 emès fins al 
 moment 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i a 
 YouTube 

 Avenç 
 programa 
 podcast nou 

 18:00  Teaser  estrena 
 podcast 

 Tweet 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 YouTube 

 Dijous 

 Divendres  9:00  POST 
 Vídeo 
 promocional 
 amb fragments 
 de continguts 
 disponibles al 
 catàleg del 
 canal 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 
 YouTube 

 Podcast 

 12:00  Vídeo amb 
 escenes de les 
 accions que 
 duen al canvi 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 TikTok 

 15:00  STORY 
 Enquesta per 
 fer una 
 valoració del 
 catàleg 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram 

 18:00  STORY 
 Vídeo i enllaç 

 Challenge 
 “cocina en 

 Tweet  de 
 promoció del 
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 del TikTok: 
 Challenge 

 km0”  contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram i 
 TikTok 

 Dissabte  9:00  STORY 
 Enquesta: 
 “¿Cuál crees 
 que es el 
 influencer  más 
 verde?” 

 Tweet  de 
 promoció del 
 contingut que 
 s’ha publicat a 
 Instagram 

 Diumenge 

 Font: elaboració pròpia 

 10.4.  Merchandising 

 Pel  que  fa  al  merchandising  de  la  marca,  hi  haurà  productes  amb  el  logo  i  productes 

 amb  idees  i  eslògans  a  favor  de  la  cura  del  medi  ambient,  en  contra  del  consumisme 

 i  del  capitalisme,  de  les  grans  corporacions,  etc.  Tots  els  productes  seran  elaborats 

 amb  materials  reciclats  o  amb  fibres  naturals,  sense  utilitzar  colorants  perjudicials 

 per  al  medi  ambient.  A  més  a  més,  seran  “fets  a  casa”,  és  a  dir,  no  s’externalitzarà  la 

 seva producció. 

 Aquest  merchandising  serà  distribuït  a  la  mateixa  plataforma  d’Amazon,  on  els 

 clients disposaran d’ofertes i paquets especials. 

 a)  Roba:  samarretes,  gorres,  dessuadores,  guants,  barrets,  etc.  Es  centra, 

 sobretot,  en  l’elaboració  de  roba  unisex  i  juvenil,  ja  que  és  el  target  principal  a 

 l’hora de comprar i vestir el  merchandising  . 

 b)  Material  escolar:  motxilles,  carpetes,  estoigs,  llibretes,  etc.  Centrat  en  el  públic 

 més infantil. 

 c)  Guia  escrita  sobre  productes  ecològics  a  Espanya.  Centrada  en  el  públic  més 

 madur: joves-adults i adults de totes les edats. 
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 11.  CONCLUSIÓ 

 Finalment,  donada  la  creació  del  prototip  d’AfterUs,  aquest  projecte  conclou  amb  la 

 proposta  d’una  idea  necessària,  oportuna  i  útil  de  cara  al  fet  que  una  marca  com 

 Amazon  pugui  fer  un  green  washing  a  la  seva  imatge,  apostant  per  continguts 

 gratuïts,  de  proximitat  i  basats  en  la  filosofia  del  BFP  com  a  mitjà  de  finançament  i 

 estratègia,  per  completar  el  cercle  entre  els  seus  serveis  de  compres  i  vídeo.  A  més 

 a  més,  aquestes  raons  donen  finalment  la  possibilitat  de  destacar  una  sèrie 

 d’aspectes pels quals AfterUs representa una bona proposta. 

 En  primer  lloc,  cal  destacar  que  la  creació  d’un  canal  gratuït,  inclòs  en  la  subscripció 

 mensual  o  anual  que  ofereix  Amazon  Prime,  pot  ser  un  reclam  per  part  de 

 l’audiència.  El  públic,  atret  per  la  gran  gamma  de  continguts  oferits  d’AfterUs,  trobarà 

 en  ell  formats  tradicionals,  centrats  en  temes  que  interessen  a  un  target  ampli.  Com 

 que  la  població  cada  cop  és  més  conscient  de  l’impacte  que  està  tenint  el  canvi 

 climàtic,  la  seva  preocupació  envers  aquest  tema  també  està  en  auge.  Com  a 

 conseqüència,  resulta  de  vital  importància  la  conscienciació  sobre  quins  mètodes  es 

 poden  prendre  per  revertir  aquest  canvi.  Es  tracta  d’una  inquietud  que  ja  no  entén 

 d’edats  ni  de  sexe,  la  població  ha  de  saber  com  està  afectant  el  seu  propi  entorn, 

 tant  a  la  societat  com  a  la  fauna  i  a  la  flora.  AfterUs  mostra  i  explica  detalladament 

 tot  aquest  procés  en  una  àmplia  varietat  de  formats.  Així  mateix,  també  estimula  a 

 l’audiència a comprometre’s amb la cura del planeta. 

 En  segon  lloc,  a  partir  de  la  recerca  del  present  treball,  el  negoci  d’Amazon  ofereix 

 un  debat  sobre  el  consumisme  i  la  paradoxa  ambiental.  Per  aquest  motiu,  AfterUs 

 vol  comprometre’s  a  deixar  veure  a  tothom  que  Amazon,  com  a  plataforma  i  com  a 

 multinacional,  es  pot  comprometre  pel  medi  i  ajudar  a  trobar  els  productes  oferits  en 

 els  diversos  programes  del  catàleg.  Encara  que  a  través  de  la  publicitat,  aquesta 

 forma  de  finançament  ajudarà  al  canal  a  atreure  l’audiència  assegurada  d’Amazon 

 Prime Video. 

 En  tercer  lloc,  el  canal  és  totalment  innovador,  ja  que  fusiona  un  conjunt  de  formats 

 exitosos  amb  temes  molt  rellevants  i  discutits  per  la  societat  actual,  especialment 
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 pels  joves.  D’aquesta  manera,  part  del  contingut  del  canal  s’adreça  a  un  sector 

 indispensable  en  l’àmbit  comercial  en  garantir  que  la  tipologia  dels  programes 

 s’ajusta  a  les  seves  preferències,  tal  com  demostra  l’enquesta.  Al  cap  i  a  la  fi,  és 

 molt  satisfactori  provocar  un  canvi  de  direcció  en  el  consum,  passant  d’optar  per 

 productes  que  fomenten  conductes  tòxiques  i  immorals  (com  els  realities  de  cadenes 

 populars)  a  optar  per  un  format  semblant  que  promou  valors  sans  i  un  aprenentatge 

 conscienciador.  D’aquesta  forma  s’impedeix  que  s’ignorin  aspectes  que  són  massa 

 importants per a la supervivència de l’ésser humà. 

 En  quart  lloc,  la  creació  d’un  canal  com  AfterUs  possibilita  i  facilita,  alhora,  la  venda 

 de  productes  a  través  de  la  plataforma  de  compres  d’Amazon.  Gràcies  a  la  publicitat 

 donada  als  programes  de  forma  directa  o  indirecta,  aquesta  via  funciona  tant  com  a 

 finançament  com  a  promoció.  A  més  a  més,  pot  facilitar  als  usuaris  les  seves 

 compres,  posat  que  no  només  trobaran  la  publicitat  a  Amazon  Prime  Video,  sinó  que 

 també  tindran  la  seguretat  que  aquests  productes  han  estat  recomanats  per  experts  i 

 per consumidors corrents. 

 En  cinquè  lloc,  ajuda  amb  la  conscienciació  d’aquesta  economia  circular,  perquè  a 

 causa  de  les  demostracions  dels  diferents  productes  als  diversos  programes,  els 

 espectadors  podran  conèixer  les  especificitats  de  cadascun  d’ells  i  apostar  per 

 aquells que més s’adaptin a les seves necessitats i preferències. 

 Per  acabar,  els  consumidors  també  comptaran  amb  les  recomanacions  de  l’algoritme 

 d’Amazon,  ja  que  un  cop  hagin  decidit  donar  una  oportunitat  a  algun  dels  productes 

 presentats  al  canal,  els  apareixeran  directament  els  diferents  articles  i  lots  que  siguin 

 similars  als  comprats,  perquè  els  tinguin  en  compte  i  segueixin  provant  els  diferents 

 productes anunciats als programes. 
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 (  https://www.primevideo.com/storefront/ref=atv_epg_ch_lo?contentType=subscription 

 &contentId=tvcortoses&benefitId=tvcortoses  ) 

 Imatge  15.  Pàgina  principal  de  TV  Cortos.  [Captura  de  pantalla,  26/04/2022].  Font: 

 Amazon  Prime  Video 
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 AfterUs: El planeta de las futuras generaciones 

 (  https://www.primevideo.com/storefront/ref=atv_epg_ch_lo?contentType=subscription 

 &contentId=tvcortoses&benefitId=tvcortoses  ) 

 Imatge  16.  Pàgina  principal  del  canal  AfterUs.  Font:  elaboració  pròpia,  imatges  lliures 

 de drets 

 Gràfica 8.  User path  dels usuaris a AfterUs. Font: elaboració pròpia 

 Imatge 17. Logo canal AferUs. Font: elaboració pròpia 

 Imatge 18. DAFO canal AfterUs. Font: elaboració pròpia 

 Gràfica  9.  Sobre  les  xarxes  socials  amb  major  percentatge  d’usuaris  a  Espanya 

 al  2020.  Font:  Statista 

 (  https://es.statista.com/estadisticas/489153/porcentaje-de-internautas-en-las-re 

 des-sociales-en-espana/  ) 

 Gràfica  10.  Sobre  la  distribució  percentual  dels  usuaris  de  YouTube  a  Espanya 

 al  2021,  per  freqüència  d’ús.  Font:  Statista 

 (  https://es.statista.com/estadisticas/1017735/frecuencia-de-uso-de-youtube-por- 

 los-usuarios-de-redes-sociales-en-espana/  ) 

 Taula 3. Planificació a les xarxes la primera setmana. Font: elaboració pròpia. 

 Taula 4. Planificació a les xarxes la segona setmana. Font: elaboració pròpia 

 102 


