
CÀPSULA APPEC

Trucs i novetats per

millorar el web del meu mitjà



De què parlarem?

• Del procés de construcció i/o redisseny d’un web 
editorial tot partint de l’experiència de 
www.sapiens.cat, web de la revista SÀPIENS

http://www.sapiens.cat


Què necessitem per construir
o millorar el web d’un mitjà?

1. Coneixement

2. Metodologia

3. Eines



Coneixement

1. Històric

– D’on venim? Quin és el contingut / accions que millor
ha funcionat?

2. De present

– De quins mitjans humans i tècnics disposem?

– Què s’està fent a altres webs i revistes tant a nivell de 
continguts com d’estructura o disseny?

3. De futur

– Què volem ser de grans? On hauríem d’arribar?



Metodologia

Anàlisi (propi i dels altres)

Conceptualització

Requeriments i Mockups



Metodologia
Conceptualització

• Primer, el concepte. Abans que l’estructura o el disseny.

• Cal saber quins continguts volem i com els volem ordenar

• A partir d’aquí pensem en l’estructura i el disseny.

Un error comú és pensar
primer en el disseny o encarregar-lo

i després pensar en els continguts



Eines (1)
Per al coneixement històric

• Eines estadístiques: Google Analytics



Eines (2)
Per als mockups

1. Balsamiq
– La que utilitzem. Fàcil d’usar, intuïtiva, senzilla. Versió en 

línia i escriptori. Amb plugin de Chrome que et permet
treballar des del navegador i desar les pàgines al drive

mailto:https://balsamiq.com/


Balsamiq



Eines (2)
Per als mockups

2. Axure

– Un nivell més elevat. Més idònia per a UX

mailto:https://www.axure.com/


Eines (2)
Per als mockups

3. Sketch
– Més completa que Balsamiq, però, com en el cas d’Axure, més

pensada per a wirefrimes més desenvolupats

mailto:https://www.sketchapp.com/


Eines (3)
Per compartir dissenys

Invision
• Útil per guardar en un sol lloc totes les versions dels dissenys

• S’hi poden fer comentaris

• Es poden fer presentacions

mailto:https://www.invisionapp.com/


Eines (4)
Per validar maquetes

FontFace Ninja

• Extensió del navegador per 
validar fonts i tamanys de lletra

Page ruler

• Extensió per mesurar distàncies



Eines (4)
Per validar maquetes

ClearCache

• Extensió per esborrar la caché del 
navegador. Cal refrescar després
d’haver-hi fet clic

Fireshot

• Extensió ideal per fer captures de 
pantalla (pàgina completa, àrea
visible o àrea seleccionada). Es 
pot desar com a imatge o com a 
pdf, es pot imprimir  o enviar per 
e-mail



Eines (4)
Per validar maquetes

• Chrome developer tools
Ideal per validar tamanys i cossos de lletra, caixes i retícules i, 
especialment, per revisar les versions mobile



Eines (5)
Per validar SEO

Google Search Console
1. Per revisar missatges i alertes sobre problemes

importants.

2. Per saber si hi ha hagut una caiguda de l’índex de 
visibilitat.

3. Per saber si hi ha hagut errors en el redireccionament….



Eines (5)
Per validar SEO

SISTRIX
1. Per revisar l’índex de visibilitat.

2. Per establir diagnòstics en caigudes de visibilitat.

3. Per traçar estratègies de recuperació i/o posicionament i 
fer-ne el seguiment.



Eines (6)
Per als interactius

1. Fundació Knight lab (Northwestern University – Chicago · 
San Francisco)

mailto:https://knightlab.northwestern.edu/


Eines (6)
Fundació Knight lab

1. Gigapixel (ja no funciona)

– Sapiens.cat: llenç interactiu sobre el Tractat dels Pirineus

mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/el-mapa-interactiu-del-tractat-dels-pirineus_16769_102.html


Eines (6)
Fundació Knight lab

2. Storymap
– Mapa interactiu del cadastre borbònic

– Mapa de les colònies industrials

– Mapa del partit nazi a Catalunya

mailto:https://storymap.knightlab.com/
mailto:https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-moderna/catalunya-1714/el-mapa-interactiu-del-cadastre-borbonic_17465_102.html
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/interactiu-mapa-de-les-colonies-industrials-de-catalunya_17860_102.html
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/interactiu-el-mapa-del-partit-nazi-a-catalunya_200483_102.html


Eines (6)
Fundació Knight lab

3. Juxtapose

– El bombardeig de Granollers de maig de 1938

mailto:https://juxtapose.knightlab.com/
mailto:https://www.sapiens.cat/epoca-historica/historia-contemporania/guerra-civil-i-franquisme/31-de-maig-de-1938-el-granollers-bombardejat-en-imatges-i-en-un-document_200672_102.html


Eines (6)
Fundació Knight lab

4. Soundcite
– Àudios de l’entrevista entre Tarradellas i Suárez del 27 de juny de 1977

mailto:http://soundcite.knightlab.com/
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/actualitat/audio-tarradellas-explica-la-seva-primera-trobada-amb-suarez_16942_102.html


Eines (6)
Fundació Knight lab

5. Timeline
– Línia del temps Greuges contra el català

– Línia del temps Una nació anomenada Catalunya

mailto:http://timeline.knightlab.com/
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/els-greuges-contra-el-catala_15717_102.html
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/una-nacio-anomenada-catalunya_17679_102.html


Eines (6)
Per als interactius

Thinglink: una alternativa per al Gigapixel
– Mapa dels saquejos i incendis a Barcelona durant la Setmana Tràgica

mailto:https://www.thinglink.com/
mailto:https://www.sapiens.cat/temes/catalunya/mapa-dels-incendis-i-saquejos-de-la-setmana-tragica-a-barcelona_17563_102.html


Eines (7)
Per als quizzes

Apester
• Utilitzada per mitjans com CNN, 

The Independent, The Telegraph, 
Huffington Post o Rolling Stone

Playbuzz

• Utilitzada per Verne, Huffington
Post, The Telegraph, The
Independent o la BBC

mailto:https://apester.com/
mailto:https://www.playbuzz.com/


Eines (8)
Per als newsletters

• Fem els newsletters amb Comitium i enviem amb el servei
Simple Email Service (SES) d’Amazon



Eines (8)
Per als newsletters

• Una alternativa era un servidor dedicat o Mandrill, sistema de MailChimp, 
però aquest és més car. Amb Amazon podem enviar 80 emails / segons, 
hem millorat la tasa d’obertura, la velocitat d’enviament i tenim
estadístiques en temps real d’enviaments, rebots i “complaints”



Eines (8)
Per als newsletters

Amazon
1. Reducció del temps d’enviament

2. Integració amb el CMS més complexa

3. Analítica bàsica (però no era un 
problema perquè Comitium ja ens dóna
estadístiques)

4. Enviament de múltiples “froms” sense
costos afegits

5. Millora de la recepció (els gestors de 
correu el reconeixen)

6. Té el cost més competitiu del mercat
($0,10 per cada 1.000 mails enviats). 
Com a molt ens suposa, 100 € / mes

Mandrill
1. Reducció del temps d’enviament

2. Integració simple amb el CMS

3. Analítica més completa que Amazon

4. Enviament de múltiples “froms” sense
costos afegits

5. Millora de la recepció (els gestors de correu
el reconeixen, més encara que Amazon)

6. Car si has d’enviar molts e-mails: facturen 
per blocs (nosaltres enviem 24.300 amb
Sàpiens; 25.600 amb Cuina i 38.900 amb
Descobrir!). Ens sortiria per un mínim de 
400 € / mes

7. No surt a compte en projectes amb moltes
adreces i en projectes vius, en què cada 
setmana guanyes noves adreces



Eines (8)
Per als newsletters

• Preus de Mandrill (setembre 2016)


