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A revolución dixital está a forzar e acelerar o cambio nas estratexias de moitas
organizacións culturais, empresas e creadores de contido. Ademais da necesaria
adaptación tecnolóxica, que se vai realizando a distinto ritmo segundo cal sexa a
actitude de cada organización (ir indo cos tempos, poñerse un pouco por diante ou
quedar no sitio), nesta etapa de sobreabundancia informativa, na que o problema non é
o acceso senón a falta de tempo, a velocidade e a bulimia mediática, a cultura ten que
librar unha batalla pola atención a uns niveis que nunca antes se deran. Agora é moi
doado botarse ao mar, pero non deixamos de ser chalanas no océano. A competencia
polos clics, os plays e os likes é feroz, e todo o mundo se vai armando e situando nesta
batalla como pode. Mentres, nós, o público, asistimos a ela por un lado sobrepasado
por tanta información non solicitada, pero sen deixarmos á nosa vez de retroalimentar
a cadea.

Nesta hora que teño por diante vou tratar de compartir algunhas reflexións sobre
como desde a cultura galega, as súas empresas, as súas institucións e os seus medios de
comunicación se está a abordar este gran reto. ¿Ten o sector cultural e mediático
galego unha estratexia dixital?

Antes que nada, para que a necesita? Se pensamos no 2025, estes son para min os tres
retos principais da cultura galega:
Circulación e penetración entre o público galego. Cidadanía máis consciente da súa
cultura e capaz de achegar máis valor, a través do consumo e da participación.
-

Dinamizar e sacarlles máis partido aos públicos que xa hai.

-

Chegar aos públicos que non temos.

Circulación noutros países. Conexión con públicos de fóra para obter visibilidade e
relevancia nos distintos contextos (español, europeo, celta, latinoamericano,
lusófono…)
Profesionalización e sustentabilidade. Obtención de retorno, tanxible e intanxible, que
permita e xustifique o investimento en recursos para a cultura. Tanto para a cidadanía
como para quen traballa nisto.

E por que a necesita? Cales son os cambios no paradigma dixital que afectan a toda
velocidade as prácticas culturais globais e que están a mudar por completo a relación
do público coa cultura? Pois son novas prácticas que poucos de nós adiviñariamos hai
15 ou 20 anos.

1. Cultura de masas -> Cultura p2p
2. Público activo disposto a involucrarse e a participar, engadindo con estas
prácticas valor aos produtos culturais.
3. Sobreabundancia de contidos, escasez de atención e de tempo. Somos máis
selectivos (risco de burbulla dixital)
4. O público autoorganízase en comunidades. Consumo vs compromiso e
participación.

1. O cambio de paradigma: o dixital é social

A estratexia dixital, por tanto, tal e como eu a entendo, ten que ver con sermos capaces
de desenvolver públicos neste novo contexto. Así que vou falar de públicos. Porque
son eles, as audiencias, os potenciais consumidores, o que obsesiona aos medios de
comunicación e ás marcas. Máis ca nunca, cando todos somos agora anunciantes, dun
ou doutro xeito, a través das canles dixitais. Estamos, como comentei, abandonando
progresivamente a cultura de masas. Xa ninguén quere ser masa, e gústanos máis falar
de comunidades, de redes, de nichos, de grupo sde interese. Isto é así: o consumo
mediático mudou tanto que podemos vivir perfectamente sen ver a televisión, sen

escoitar a radio ou sen ler os xornais, e considerarnos persoas informadas, só a través
da rede. Recibindo, ademais, só aquela información que nos interesa: poñemos en
Spotify a música que xa coñecemos, e en base a iso recoméndannos cousas
semellantes. Con certa capacidade de descuberta pero limitada ao que xa supoñen os
algoritmos que nos vai gustar. Xa non vemos o que botan na tele, eliximos nós as series,
as películas ou os vídeos de youtube que queremos ver cada noite, segundo nos chegan
recomendacións de outra xente. Xa non entramos nos xornais a ver que contan.
Clicamos só nas noticias que nos interesan ou nos chaman a atención, ou nos
recomendan os nosos amigos. O mundo das recomendacións funciona así, e o
Facebook acaba sendo a nova tele, entramos aí a ver que botan, (a ver que botan as
nosas amizades). Quen di amizades di todo aquilo que seguimos: marcas, institucións,
partidos políticos, a nosa celebrity favorita ou o noso equipo de fútbol, calquera cousa
susceptible de converterse en “marca”. As publicacións que entran nos nosos muros e
timelines, no noso feed social fano porque as seguimos, e lles prestamos atención, ou
porque pagan para chegar a nós. E aí chega un dos paradoxos da revolución dixital: en
teoría na era dixital todo é baixo demanda, pero esa dinámica fai que nos chegue cada
día un bombardeo de estímulos e contidos solicitando o noso clic, o noso cachiño de
atención, de xeito que conectarse á rede non dista moito de ter diante a Teletienda. O
poder en teoría é noso, dos usuarios, para decidir canto caso lles facemos, para ir
moldeando o noso perfil de xeito que nos chegue información o máis personalizada
posible. Pero a costa de dar moitos datos. E dun gran esgotamento e saturación
mediática. É o que ten estar todo o día coa televisión na man, e sempre prendida.

Este contexto de saturación informativa, no que todos somos emisores en potencia, xa
non só receptores, e a web xa non é un espazo anárquico e neutral senón, cada vez
máis, un monopolio controlado por unhas poucas empresas, nomeadamente Google e
Facebook, a pregunta de “onde están públicos”, ou quen son, ou como se comportan,
cada vez é un pouco máis doada de responder, porque estas dúas grandes empresas
que dominan o mundo viven precisamente diso: de coñecernos, de monitorizar o noso
comportamento online, o que nos gusta, o que publicamos, onde facemos clic, onde
facemos gasto. Eses datos, ademais, póñense a disposición de calquera persoa ou
entidade disposta a pagar, en maior ou menor medida, para acceder a eles e obter así

un coñecemento mellor da súa audiencia, e de paso ter a canle directa para chegar a ela
e venderlle cousas. A tecnoloxía posibilita isto: que o que antes eran masas informes e
opacas que se medían en números absolutos, moldeados logo pola estatística
tradicional a base de estudos socioculturais e enquisas de consumo, agora son perfís
moi concretos: podemos saber non só a canta xente chegamos en tempo real senón
como é esa xente, como se comporta, como e cando se conecta, de onde vén ou que
está buscando, canto tempo pasa connosco, que outras páxinas ve, cales son os seus
gustos e intereses…

E ademais, hai novos medidores da relación entre as persoas consumidoras / usuarias e
as marcas, por dicilo así. Xa non só se mide a canta xente chega o teu impacto
comunicativo, ou canta dela chega a facer gasto ao final. Polo medio está o que se
chaman engagement, que é o nivel implicación ou resposta ante os estímulos que nos
chegan polas redes: empezando polo gústame, o fav, o retuit e seguindo polo
comentario, o compartir, puntuar, avaliar, recomendar. A nosa resposta e participación
na conversa global sobre o que acontece e sobre o que consumimos é un indicador
novo que achega información valiosa que antes non eramos quen de imaxinar, e é o que
agora as marcas buscan con verdadeira ansia. Enviarlle a alguén información non é
difícil, conseguir que lle interese o suficiente para darlle ao like, ou corazón, compartir,
ou recomendar ou xerar novo contido é o verdadeiro reto e é o que nos vai dar valor e
nos axudará a chegar a máis xente. Do ‘gústame’ ou da recomendación á conversión
(que alguén faga algo, sexa un clic, un voto ou unha compra) aínda queda outro camiño,
pero xa estará máis cerca.

O distintos graos de engagement ou compromiso existen porque o paradigma cambiou.
Non podemos falar só de consumidoras e consumidores, no escenario dixital todos
somos en potencia prosumidores (xa oímos todos esa palabra), consumimos e
producimos, participamos na cadea de compromiso en relación a moita da información
ou contido cultural que nos chega. E iso, como público, danos un gran poder, un poder
compartido entre o público e as industrias culturais. E obriga a repensar todas as
estratexias de desenvolvemento de públicos, tendo en conta que este novo factor do

compromiso dixital pódese traballar de moitas maneiras desde o ámbito da
comunicación en internet. Moitas empresas xa o están facendo, o mundo aí fóra xa o
está facendo, a uns niveis de profesionalización cada vez máis altos, e investindo
moitos recursos. Aínda que só sexa por iso, para non deixarnos papar pola hexemonía
dominante e os seus recursos, deberiamos pensar como sistema cultural en clave de
estratexia dixital.

Diciamos que a xente nova está abandonando os medios tradicionais e que da cultura
‘broadcast’ pasamos á cultura p2p, sen abandonar o broadcast de todo. A tranmisión
cultural foi evolucionando deste xeito.

Somos nodos dunha rede e o público ten o seu propio público. Potencialmente, somos
prosumidores. Recibimos información pero xeramos información ao mesmo tempo.
Somos unha audiencia activa e que participa, queremos facernos oír e usar o novo
poder que sabemos que temos para darlle visibilidade e relevancia ás cousas, para
recomendalas entre os nosos pares.

Sabendo que cando compartimos algo na rede estamos xerando valor para ese algo
pero tamén para nós mesmos. Cando compartimos algo non só dicimos “como mola

isto”, dicimos “como molamos nós cando dicimos que nos mola isto, mirade que bo
gusto e criterio temos”. Estamos creando nós tamén a nosa marca persoal. Deste xeito
creamos valor compartido entre os produtos culturais e nós como público.

A CADEA DO COMPROMISO E DA PARTICIPACIÓN

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Entérome
Gústame
Comparto (ou fago retuit)
Recomendo. Comparto comentando, poñendo o meu criterio ao servizo do teu
produto e viceversa
Achego (traballo ou diñeiro)
Aprópiome. Reutilizo, remesturo. Hackeo. Traduzo. Creo algo novo a partir do
produto inicial. Expando a narrativa.
Reinicio a cadea ao publicar un contido novo.

Os nosos públicos, por tanto, son máis visibles que nunca porque se fan ver e notar,
porque participan, porque comparten nas redes os seus valores, gustos e actos de
consumo cultural. Podemos así incluso ter a sensación, perigosa, de que xa nos
coñecemos todos, e que somos sempre as mesmas, os mesmos. Esa sensación, ese
medo, leva acompañando a cultura galega desde hai moito tempo: un sentimento forte
de pertenza e de comunidade que en paralelo leva a unha melancólica sensación de que
somos poucos e que nos coñecemos todos. Coas redes sociais esta sensación mesmo
pode aumentar polo medo á burbulla do filtro, ou cámara de eco. Podemos ter a
percepción de que somos moitas persoas as que compartimos gustos ou afinidades, ou
de que facemos moito ruído, porque as redes nos ofrecen precisamente aquilo que xa
saben que nos gusta, e protéxennos contra o que non nos gusta. Se o mundo real fose
como o que eu vexo a diario nas miñas redes, posiblemente o 80% da xente nova falaría
galego, ou sería de esquerdas. E todos sabemos que non é así, a pouco que saiamos á
rúa. Por iso nos gusta estar nas redes, porque é unha zona de confort que nos protexe
do mundo real. Pero temos que saír dela.

De todos xeitos a realidade non é branco e negro nin podemos dividir o mundo entre
galegofalantes ou non, ou consumidores da cultura galega ou non. As nosas prácticas e
consumos culturais mestúranse e hibrídanse máis que nunca, e non hai un único perfil
de consumo, senón centos, novos e froito da mestizaxe de intereses e dos estilos de
vida, que realmente son a nova relixión para moita xente nova: son aquilo que nos
gusta proxectar publicamente a través do consumo e do relato, ou autorrelato, ou
autorretrato que facemos nas redes, a cultura do selfie.

Facemos público o noso comportamento cultural a través das novas canles, facémolo
por fachendear pero non só por iso: tamén por compartir, por difundir, por chamar á
acción, por que nos gusta usar neste novo poder que temos que é o da participación.
Así, as industrias e organizacións culturais teñen unha chea de información sobre o seu
público, e teñen un público disposto a facer cousas, con elas e por elas. A dúbida é se
estas industrias están aproveitando esa información e ese potencial todo o que
poderían, ou deberían.

2. O desenvolvemento de públicos nas canles dixitais

Cada un de nós temos a nosa propia canle de comunicación, como individuos (a nosa
persoa dixital), e isto tamén é algo que fan as marcas, organizacións, colectivos,
empresas, etc. Podemos construír a nosa propia relación directa co público a través
das redes sociais, dos blogs, das plataformas de vídeo. De forma máis ou menos
espontánea, e con maior ou menor estratexia ou recursos. A medida que imos

incorporando as novas prácticas destas canles tamén avanza a profesionalización,
cantos máis individuos ou marcas haxa creando a súa propia canle de comunicación,
máis dura é a batalla pola atención, así que máis hai que armarse de estratexia e de
recursos. As dúas cousas. A estratexia sen recursos non se pode pór en práctica. E
gastar recursos sen ter estratexia é desperdicialos.

A que necesidades responde unha estratexia de desenvolvemento de
publicos?
Ampliar o noso público (atraer máis xente do mesmo perfil que xa temos)
Diversificar o noso público (atraer xente de perfís diferentes dos que xa temos)
Facer máis profunda a relación co público actual. Crear mellores experiencias
Que aumenten a satisfacción e fidelización.
Que xeren máis achega de valor.
Que fagan crecer e madurar o público, facéndoo capaz de entender obras
máis complexas e ambiciosas, máis singulares e por tanto máis relevantes
tamén de xeito internacional.

Sabendo como xa sabemos que os públicos están cambiando e que se organizan en
comunidades coas que hai que traballar para crear valor compartido, as estratexias
dixitais pasan polo que agora chamamos estratexia de desenvolvemento de públicos.
Ou, máis concretamente, estratexia de desenvolvemento do compromiso ou
engagement. Este é o marco de traballo que sobre o desenvolvemento do compromiso
dixital elaboraron Jaasper Visser e Jim Richarsoon, e que podedes atopar no libro
Digital engagement in culture, heritage and the arts (2013).

Vexan como cando se fala de audiencia, ou de público, esta divídese entre aquela á que
xa chegamos e aqueloutra á que non chegamos aínda. Temos que estudar ben o
comportamento das dúas para sermos capaces de establecer mecanismos de
engagement e de alcance.

Unha vez sinalados os obxectivos e analizados os recursos que temos, poñendo a andar
o noso plan de comunicación a través de distintas canles. Sabendo que cada paso na
cadea de compromiso require esforzos e traballos diferentes.

Despois de analizar en que canles está a nosa audiencia, tanto a que xa temos como a
que aínda non, cales son os nosos obxectivos e segundo os recursos que teñamos,
poderemos crear e manter máis ou menos canles para facer todo isto: blogs, perfís nas
redes sociais, newsletters, unha canle de Youtube, tendo claro para que serve cada
unha delas e as posibilidades que nos dan. Crear artigos de divulgación, facer
retransmisións en directo, webinarios, podcast, eventos, ir distribuíndo os mensaxes
usando a linguaxe de cada canle segundo onde estea o público ao que nos queremos
achegar.

Xa vemos que o importante para acadar relevancia é crear contido de interese para o
noso público. Estámolo creando? Estamos sendo conscientes do tipo de compromiso
que creamos co contido que creamos? Estamos ao nivel dos nosos competidores, isto é,
de todas as demais culturas que compiten pola atención e polos likes?

Estamos aproveitando as nosas grandes vantaxes para lograr engagement? A lingua, a
proximidade, a singularidade. Nun contexto de certa saturación na que tamén os
grandes medios tenden á uniformidade, temos a vantaxe de podermos falar de cousas
das que aínda ninguén fala, de crear novos temas de conversa, de participar nos que a
xente xa está creando.

Porque este é outro punto moi importante, se cadra o máis importante: non se trata só
de crear contido para xerar conversa, senón de estar moi atentos ás conversas que xa
se dán nas redes, a como os propios usuarios crean tendencias e poñen en valor
elementos da nosa cultura de xeito inesperado. Vouvos poñer un exemplo moi
simpático, do cando un grupo de tuiteiros se flipou con Galicia Medieval, de Victoria
Fernández Armesto:

A xente ou comunidades que crean contido ou que son capaces de poñer en valor un
contido e xerar conversa arredor del, son os chamados prescritores. E son
imprescindibles ante a abundancia informativa, son a quen acudimos ou a quen
seguimos para obter información de interese, pois confiamos no seu criterio . Hai xente
á que lle facemos máis caso que á outra porque ten capacidade de influencia, porque se
dedica a crear contido relevante co que vai conseguindo moitos seguidores. Poden ser
os chamados bloggers ou influencers.

Non hai moitos, porque ser require presencia, constancia e recursos (tempo) para crear
contido. Aínda que por aí adiante hai xente que vive disto, en Galicia é algo bastante
impensable por agora, por falta de tecido económico arredor da atención dixital. Quen
o fai faino por voluntarismo ou militancia, ou como complemento á súa actividade
profesional. Tamén hai quen constrúe unha actividade profesional a partir do seu éxito
como influencer. Pero na cultura galega, entendendo como tal a cultura en galego, isto
de momento é moi difícil que pase.

Logo están os medios de comunicación, onde temos un ecosistema bastante pobre.
Poucos, precarizados e pouco profesionalizados no que respecta á estratexia dixital.
Sexa porque teñen recursos ou sexa por voluntarismo, os medios de comunicación
(xornais, revistas, blogs, emisoras de radio e TV) teñen a capacidade de xerar contido
relevante, e de ser prescritores. De desenvolver os seus propios públicos, que ao final
son públicos tamén para os produtos culturais galegos. O labor de conectar audiencias
con anunciantes, que tradicionalmente foi un dos principais motores dos medios
comerciais -e tanto que o segue sendo- é algo que non está aínda desenvolto nos
precarios medios dixitais galegos.

Teño a sensación de que non se destinan recursos a iso porque non o ven necesario, ou
porque non o ven viable. Non coñecen as posibilidades nin ven o retorno que lle poden
sacar a iso, un retorno medible e tamén traducible en cartos. Que a Televisión e a Radio
Galegas, con todo o contido que xeran cada día, non sexan capaces de desenvolver
unha estratexia de audiencias dixitais, traballando para adaptar ese contido ás novas
canles, e facer estudios de impacto nas redes que lles permitan chegar a novos
anunciantes, de xeito que a industria, tamén a cultural, poida chegar ao seu público por
aí, é algo que aínda non se entende. Agardamos que se empecen a destinar recursos
para iso nesta nova etapa. Como anécdota cómpre dicir que teñen que ser as
produtoras dos programas as que fan ese traballo de xerar valor compartido co público
nas redes sociais, sen recibir un euro máis por facelo, fano como aposta pero o éxito é
indiscutible e tamén se traduce en datos de audiencia “convencional”, caso de Land
Rober ou Luar, que están creando e identificando novos nichos de público ente a xente
nova, por exemplo. E aínda está desaproveitado, porque a audiencia que estes
contidos están xerando nas canles dixitais non está apenas explotada en canto a
publicidade online, por exemplo. Non existe unha estratexia, vanse facendo cousas de
xeito individual, que van mostrando éxito e un potencial tremendo que aínda temos
que explotar.

Cando falamos da CRTVG estamos a falar dun medio de comunicación público que ten
un orzamento estatal que o fai non depender enteiramente do comercial, pero que,
sendo un modelo mixto, debería ter as dúas obrigas: buscar novos modelos de
aproveitamento económico da audiencia que contribúan á súa sustentabilidade e,
mesmo antes ca iso, crear audiencias e públicos para que haxa un ecosistema de
atención da cultura galega. Iso faise coma sempre, coidando a programación, creando
espazos de información e entretemento, e tamén de nicho, que busquen e desenvolvan
públicos especializados na música, na arte, etc. Ou potenciar os que xa hai, elaborando
con eles unha estratexia dixital que faga circular o contido polas canles nas que estea o
seu potencial público. Público que posiblemente xa nunca vexa a TVG, pero que está
máis que receptivo a contidos singulares e pensados para eles, e a consumir produtos
culturais que coñeza por esas canles, sexa a través da prescrición xornalística ou sexa a
través da publicidade (algo cada vez é máis difícil de distinguir, pero ese xa é outro
tema). Temos moitísimo aínda que aprender e experimentar por ese lado, e é algo que
hai que pelexar e reclamar dos medios públicos.

Mais, por suposto, non podemos depender só deles. Nin dos outros grandes medios
que, mal que ben, van sobrevivindo e adaptándose á contorna dixital, pola conta que
lles ten, e con niveis de aproveitamento ás veces interesantes, no caso de La Voz de
Galicia. O resto fan o que poden, pero aínda dan prioridade ao formato papel, sen un
modelo de negocio moi desenvolvido para os seus produtos dixitais. Ou ben non teñen
un produto dixital específico para a audiencia local, porque son sucursais de medios
estatais.

No que se refire aos medios máis pequenos e alternativos, que son os medios dixitais
en galego, tampouco se ve que teñan unha estratexia de desenvolvemento de
audiencias definida, nin un aproveitamento da publicidade que se derive dela. Os seus
modelos económicos baséanse máis na suscrición, algo moi necesario, e en menos
medida na publicidade institucional ou comercial, sabendo que en moitas ocasións a
inserción de publicidade nestes medios vén máis marcada pola vontade de
colaboración que polo puro interese comercial. E parece que nos custa ir máis alá
destas dinámicas. Están aínda por aproveitar nestes medios todas as posibilidades

derivadas da creación de públicos e de nichos para produtos culturais de proximidade,
por exemplo. Os medios dixitais teñen a oportunidade de ser máis que produtos
informativos, poden ser plataformas de produción de contidos multimedia e
multicanle, de públicos nicho, de comunidades, de compras e de consumo cultural. E
non só teñen aí a oportunidade, teñen a obriga de levar unha estratexia de
desenvolvemento de públicos que convirta esa nebulosa que son os consumidores de
cultura galega en comunidades dixitais visibles, activas e participativas, que acheguen
valor e retorno económico aos nosos produtos e tamén aos propios medios.

3. Propostas para unha estratexia dixital de desenvolvemento de
públicos para a cultura galega.
Se a ten é moi frouxa e depende das vontades individuais e sectoriais máis que de que
haxa unha visión de país. Vou rematar sinalando ou propoñendo estratexias a niveis
parciais (individual, profesional, sectorial, institucional) e mesmo me vou atrever a
concretar posibles accións para unha estratexia dixital de país para a cultura galega.
Case nada. Alá vou.

a. Estratexia dixital individual
-

Como consumidores activos: canto máis visibilicemos o noso consumo cultural,
ou a nosa participación na cultura, e máis o integremos na nosa conversa social,
máis valor lle daremos. O engagement cultural ao final depende de nós: os likes,
as recomendacións, os rechíos, os comentarios… ben, calquera reacción
dependerá do produto, pero tamén da nosa motivación.

-

Como prosumidores: xerando contidos propios, facendo de prescritores con
contidos existentes, reaproveitando material previo para xerar novos contidos,
apropiándonos de obras, de imaxes, de conceptos, de códigos, e
resignificándoos. Facer memes coa cultura galega é revolucionario.

-

Constituíndonos como individuos en medio de comunicación multicanle que
xera o seu propio discurso. De consumo cultural, de estilo de vida, de activismo,

de opinión política, de diario persoal… Coas canles que elixamos e que
consideremos máis apropiadas. A maioría facémolo de modo espontáneo e
pouco consciente, pero a pouco que o fagamos con certa estratexia e
planificación, a nosa capacidade de influencia pode ser grande. E a recompensa
pode ser a gratificación persoal ou profesional, ou tamén o impacto social.
-

Agrupándonos en comunidades de interese que, de xeito espontáneo ou
organizado, reproduzan tamén estas dinámicas.

b. Estratexia dixital profesional (de produto, marca ou organización cultural).

Neste caso a estratexia dixital terá que ver coa estratexia xeral de marketing, que
estará ao servizo de obxectivos comerciais ou da misión e visión coa que cada
organización quere posicionarse e verse no futuro. As empresas teñen máis urxencia e
necesidade de desenvolver estas estratexias, porque ven que a competencia xa o está
facendo, e contratan servizos profesionais para facelo, reforzan os seus equipos
formándoos en habilidades dixitais, mais aínda se precisa moita máis formación e
especialización, especialmente orientada á análise de datos e ás novas técnicas de
marketing online. As organizacións ou institucións van máis lentas, non ven tan clara
nin a competencia nin o retorno, aínda que viven baixo a ameaza de quedaren
obsoletas, e baixo unha gran dependencia dos orzamentos e dos poderes de decisión
gobernamentais. Precisamente por iso deberían apostar desenvolver unha estratexia
de desenvolvemento de público con obxectivos concretos que lles permitan presentar
resultados (maior alcance, maior retorno, maior relevancia, maior impacto social e
cultural) que xustifiquen ante instancias superiores o poderen contar con máis
recursos e máis autonomía.

c. Estratexia dixital sectorial.

As institución e empresas non traballan soas, son parte de sectores nos que comparten
espazo, público, problemas, obxectivos e recursos con outras empresas e

organizacións. E que dependen unhas de outras para manter e reforzar a cadea de
valor e o ecosistema no que traballan. A estratexia dixital dun sector pasa por que
organizacións transversais como poden ser as asociacións ou as publicacións
especializadas traballen no desenvolvemento de públicos dos que todo o conxunto
poida verse beneficiado. Como prescritoras, como creadoras de contido, como
difusoras de contido existente, como mantedoras de conversa co público, creando
valor compartido con este, que se poida reaproveitar en forma de datos cuantitativos e
cualitativos que logo poida utilizar o sector.

d. Estratexia de país para o desenvolvemento de públicos

No ámbito gubernamental cando se fala de estratexia dixital fálase de dar cobertura
tecnolóxica, de implantar a banda larga, a alta definición, os polos tecnolóxicos, de
potenciar a innovación e o emprendemento…

Pero no mundo da cultura isto en que se traduce? Temos unha estratexia dixital de país
para o sector cultural? Vou dar unhas cantas ideas do que se debería facer para
camiñar neste sentido.

Dende as institucións:

-

Plan de investigación e desenvolvemento de públicos para a cultura. Con
recursos para a obtención e análise de datos constante que se poña a
disposición de todos os axentes culturais.

-

Plan de desenvolvemento dixital para os medios de comunicación públicos,
para que lideren dende a súa posición multicanle a creación e consolidación de
públicos para a cultura.

-

Axudas á modernización das industrias culturais. Unha inxección de recursos
para que cada empresa ou organización poida crear as súas propias estratexias,
as súas propias canles de difusión ao servizo do desenvolvemento de públicos.
(Xa existen axudas semellantes no Ministerio de Cultura).

-

Axudas á promoción e distribución dixital de produtos culturais, tanto dirixidas
ao público galego como accións de estratexia internacional.

-

Axudas a novos medios, cunha aposta inequívoca pola lingua. Poden ser axudas
á creación de contidos de calidade e á innovación nos formatos (aquilo que é
máis difícil de financiar), pero tamén para o desenvolvemento da estratexia
dixital e de plans de explotación comercial que busquen novos públicos e lles
saquen máis partido aos existentes.

-

Axudas ao consumo. Unha estratexia dixital que vaia dirixida directamente aos
consumidores de cultura galega a través de accións de marketing, ofertas,
descontos e outras vantaxes, que permita un contacto directo co público,
destinado tamén a obter datos relevantes de demografía e consumo.

Dende as empresas:

-

Desenvolvemento de estratexias de marketing en clave de país para
desenvolver públicos locais con alto nivel de compromiso (engagement), e por
tanto un maior valor económico e simbólico.

-

Implicación cos medios de comunicación á hora de poñer publicidade, dentro
destas súas estratexias de marketing a nivel galego. Aínda que, insisto, os
medios teñen que dar algo a cambio.

-

Desenvolvemento de estratexias a nivel internacional, cooperando con outros
países para a posta en circulación de obras e produtos culturais e a creación de
públicos comúns e interconectados. O programa Europa Creativa ten axudas
específicas para isto.

Desde os medios de comunicación:

-

Creación e consolidación de medios que afronten a publicidade dixital con
profesionalidade e unha boa estratexia de desenvolvemento de públicos.

-

Creación de axencias especializadas que conecten as necesidades das empresas
coas dos medios de comunicación.

Desde o público.

O público bastante fai con aturarnos e con recibir a culpa de todo en moitas ocasións.
Xa non son unha masa que se divide en bos e xenerosos ou imbéciles e escuros. Son
unha rede complexa de relacións entre grupos sociais, comunidades, nichos,
individuos, que teñen máis fácil que nunca o acceso á cultura, pero que viven entre a
continua exposición ao bombardeo informativo e comercial, e a burbulla do filtro social
que personaliza para eles a información pero que lles impide ver moito máis alá do seu
círculo de intereses e afinidades máis próximo.

Pero se algo non son é unha masa opaca. Son, somos, máis transparentes ca nunca, para
ben e para mal. A nosa pegada dixital xera datos de forma involuntaria, moitos máis dos
que pensamos, pero nós mesmos publicamos información cada día de forma voluntaria,
creamos conversa e valor en torno ao que facemos, vemos, escoitamos, lemos,
compramos, vivimos. Visto de maneira global dá vertixe a cantidade de datos que
estamos xerando, de crecen de maneira exponencial. Pero visto desde aquí, desde
unha cultura pequena, con poucos recursos e pouca hexemonía, toda esa información é
ouro. E, o mellor de todo, ábrenos un mundo de posibilidades e de esperanza para
traballar contra as nosas intuicións, lugares comúns, prexuízos e profecías
autocumpridas. Ábrese toda unha era de posibilidades que dependerá de nós, como
país, que saibamos aproveitar ou non. Dependerá da vontade, da capacidade, dos
recursos, e todo isto dependerá da prioridade que lle deamos á cultura como país. Para
quen pense que non é prioritaria, o paradigma dixital -e unha visión estratéxica do
mesmo- ofrécennos a oportunidade de demostrar, con datos e con feitos, que a cultura
xera riqueza económica e progreso, xera públicos que se traducen nunha cidadanía

máis libre e consciente e xera riqueza simbólica e inmaterial, a da nosa propia visión do
mundo, que, na era da representación e do espectáculo na que vivimos, é a primeira
ferramenta que temos para facernos visibles e fortes, para potenciar a nosa presenza
nun espazo comunicativo que cada día está máis globalizado pero que, ante o risco de
uniformizarse, tamén queremos que sexa máis diverso.

