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DE QUÈ VA
LA COSA.

Comissariat digital + inspiració

Web 4.0

Gestionar la dependència de xarxes

Internet post-textual 
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LA WEB 1.0
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Pàgines estàtiques. No hi havia molts motius per tornar-hi.

Webs no interactives. Visitants no hi poden impactar.

Aplicacions propietàries. Sense programari opensource.

Navegadors. són la porta d’entrada a Internet.



#tendigitals18

LA WEB 2.0

Pàgines dinàmiques. Usuaris poden deixar empremta.

Auge dels blogs. Fotolog, MySpace, el precedent.

Canvi de paradigma. Usuari creador, no existeixen “Ells”.

Facebook. Explosió de l’Internet social.
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LA WEB 2.0

Canvi porta d’entrada. Del cercador a les xarxes socials

Informació horitzontal. L’amic com a prescriptor.

Lo que pasó después te sorprenderá. Devaluació amistat.

Comissari digital. Filtra i reendreça la informació.
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CANVI PARADIGMA

Valor i prestigi.

De retenir a compartir, 

canvi de model. 

Relleu. Nous segells i 

capçaleres de nova 

generació.
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LA WEB 3.0

Internet dels llocs. Activitat geolocalitzada de base. 

De les dades. Dispositius generen dades sobre nosaltres.

De les coses. Objectes sense connectivitat tenen capa digital.

Porta d’entrada. De les xarxes socials a les apps (smartphone).
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LA WEB 3.0

Botiges d’apps. Nou mercat de desenvolupadors. 

Multiplicació de dades. Creixen exponencialment, ciència.

Web semàntica. Intercanvi d’info significativa comprensible.

Sistemes parlen entre ells. Naixement de la web 4.0.
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DEL 1.0 AL 4.0

Web 1.0 Estàtica, informació indexada, entrada pels buscadors. 

Web 2.0 Dinàmica, informació horitzontal, entrada per XXSS.

Web 3.0 Lloc, dades i coses; Apps i web semàntica.

Web 4.0 The Internet of Everything. Web simbiòtica.
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WEB 4.0

Comprensió llenguatge natural. Parlar amb les màquines.

Nous sistemes comunicació M2M. Parlen entre elles.

Informació de context. GPS i nova generació de sensors.

Nova interacció usuari. Nous models de relació.
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WEB 4.0

Comprensió llenguatge natural. Parlar amb les màquines.

Nous sistemes comunicació M2M. Parlen entre elles.

Informació de context. GPS i nova generació de sensors.

Nova interacció usuari. Nous models de relació.
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QUE VENEN ELS BOTS

Software. Capaç d’imitar el 

comportament humà. 

Ja ve de lluny. El clip de Windows?

The Next Big Thing.
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NOVA INTERACCIÓ.

Assistents de veu. Nova porta d’entrada a la xarxa.

Bots súper-dopats. Tenen tota la informació contextual.





SKILLS 

vs 

APPS
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SKILLS.

Killer apps. Música, podcast i notícies.

Marketplaces. Mateix concepte que 

les apps de smartphone.

Sons animals. Skill perquè nens els reconeguin.

Rentar les dents. Skill per una rutina divertida.
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ANEM A PENSAR SKILLS.

TEATRE. Agenda teatral que es vincula amb Goolge Calendar.

TEATRE. Passar text per actors. 

CINEMA. Recull de crítiques fetes per mitjans i usuaris.

MÚSICA. Skill del segell discrogràfic. Agenda de concerts.

EDITORIAL. Skill d’audiollibres amb opció de compra Kindle.



DUES CONCLUSIONS.

Passa per la veu. Nou model d’interacció humana.

Avançar-nos. Que no ens passi com amb les apps, saturació.
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SEO PER VEU.

Desenvolupadors. Demanar als vostre proveïdors des de ja.

Llegible. Contingut sigui llegible de forma més conversacional.

Keyword. Canviar a keywords del longtail.

Semàntic. Optimitzar per cerques semàntiques. 
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+MODELS D’INTERACCIÓ.



RESUM.

Web 4.0. Comprensió llenguatge natural.

Contextual. Informació de context, BIG DATA endreçat.

Nova interacció. Entre màquines (M2M) i amb l’usuari.

Assistents de veu. Nova porta d’entrada a Internet. 

Altres tecnologies. Xips subcutanis, RFID. 
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SUPERAR

LES XARXES 

SOCIALS



D’ON VENIM. 

Mort de l’intermediari. Creadors creuen que desapareix.

Camp per córrer. Apareixen nous agents, viralització.

Noves empreses. Sense motxilles i pressupostos baixos.

No ens enganyem. Els intermediaris han canviat, però hi són.

ES EL MERCADO, AMIGOS.
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LA TRAMPA DE FACEBOOK. 
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Primer, les pàgines. Preparar tota la suite per les empreses.

Després, els algoritmes. Rebaixar el trànsit orgànic.

Més canvis d’algortimes. Primar contingut amic.







COMBATRE L’ALGORTIME.

Primer. Dedicar partides a promoció i acostumar equips. 

Segon. Què vol Facebook de nosaltres?
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QUÈ VOL FACEBOOK?

Molts comentaris. Però de qualitat, posts que generin conversa.

Publicacions més bones. Menos es más.

Major engagement. Reaccions incrementen el seu abast.

VÍDEO. Guerra amb YouTube.
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LA VIRALITZACIÓ HA MORT.

A la baixa. Contingut viral és un 50% menys efectiu.

Sobredosi. Creix el contingut, l’interès es manté estable. 

2015. Cada contingut es comparteix una mitja de 8 vegades.

2017. Cada contingut es comparteix una mitja de 4 vegades.

Aguanta el prestigi. Les capçaleres lleials, no ho noten.
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MÉS CONTINGUTS,
EL MATEIX INTERÈS



CROSS-SELLING CULTURAL.

Intercanvis. Creuar enllaços per trànsit referencial.

Altres projectes. Què més li agrada al vostre públic? 

Acords. Teatre us podeu vincular a portals de llibreria i al revés.

Newsletter. Conjuntes, inter-sectorials.
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DESPRÉS DE GAFAM.
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DESPRÉS DE GAFAM.

Scott Galloway. Carrega contra GAFAM en el Digital Life Design.

Blockchain. Nou catalitzador cultural.
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INTERNET

POST-TEXTUAL









AUGMENTADA VS VIRTUAL

Realitat Augmentada. Informació virtual sobre realitat. Mòbil.

Realitat Virtual. Entorn programat, no és físic. Ulleres. 

Un relat: molts formats.
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CULTURA ES DIGITALITZA.

Gamificació. Tendència vinculada a Realitat Augmentada.

Camins de descoberta. Pels diferents públics del Museu.

Tecnologia. Al servei del contingut. 
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@culturadigital

@sdeicec

@laviniagroup

alex.sola@lavinia.tc

@alex_sola



GRÀCIES!


