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L'objectiu de les pàgines web d'autors és la presència dels
escriptors catalans a la xarxa, perquè la informació completa
sobre la seva obra –degudament indexada i de consulta
fàcil, revisada pel mateix autor i actualitzada periòdicament–
pugui ser utilitzada per escoles, instituts, estudiants
universitaris, estudiosos, documentalistes i bibliotecaris,
editors, llibreters, traductors, mitjans de comunicació o
lectors de tot el món.
L'elevat nivell de trànsit certifica la posició líder indiscutible
pel que fa a la consulta d'autors catalans a internet: durant
la primera meitat de 2017 es van registrar més de 45.000
visites mensuals de mitjana. Igualment rellevant és el
posicionament d'aquestes pàgines, amb el 85% d'elles
entre el 1r i el 3r lloc en les cerques pel nom+cognom
d'autor a Google.
L'equip actual que elabora les pàgines web està format per
diversos professionals. Cada pàgina va signada pel seu
autor.

Com encarregar un web
Exemple dels diversos apartats que conformen el web

Material escrit:
La informació de la pàgina es distribueix en els apartats
detallats a continuació. Tenint en compte això, per
encarregar una pàgina cal enviar el material escrit que
formarà part dels continguts de cada secció.
•
•
•
•

•

Pòrtic: Presentació bio-bibliogràfica de l'autor, 2.000
caràcters com a màxim.*
Biografia: Itinerari vital de l'autor, 5.000 caràcters
com a màxim.*
Premis: Relació de premis guanyats o dels més
significatius.
Obra: Llista de les obres amb lloc, editorial i data de
publicació. Conté subapartats per gèneres: poesia,
novel·la, narrativa, teatre, traduccions, etc.
Comentaris d’obra: Inclou tant fragments d'articles

•
•
•
•
•

periodístics i de revistes especialitzades com d'estudis
més extensos i assagístics de l'obra de l'autor. De
llargada variable.
Entrevistes: Completa o fragments d'entrevistes a la
premsa, revistes especialitzades…
Antologia: Breu mostra de l'obra de l'autor.
Àudio: És una gravació de la veu de l'autor o de
musicacions de la seva obra. Opcional.
Vincles: Referència d'altres pàgines literàries o
d'altres webs que incloguin informació de l'autor.
Correu-e: Inclòs al Pòrtic en cas que l'autor el vulgui
fer públic.

* Pel que fa al redactat de la biografia i del pòrtic, per
mantenir un mateix estil entre les diferents pàgines es
demana emprar la tercera persona del present indicatiu i no
el passat, i un estàndard àgil: pretèrit perfet compost,
preferentment quan calgui i no el simple. Per àgil, s’entén,
sense aposicions, ni frases o complements inserits i
puntuats entre parèntesi dins d’una mateixa frase. Evitar els
relatius “qual”... sempre que es pugui. Simplement, no
abusar-ne.
Material gràfic:
1. Fotografies: Almenys una fotografia per la coberta de la
pàgina. A l'apartat de biografia, també poden aparèixer
altres fotografies que ajudin a il·lustrar la trajectòria de

l'autor.
2. Cobertes de llibres, cartells d'obres teatrals...

Tot el material gràfic i escrit ens l'ha de proporcionar l'autor,
o bé la persona que encarregui la pàgina. Cal adjuntar, en
cas que sigui necessari, el permís de l’autor de la/les
fotografies, o de la persona que en tingui els drets de
publicació. Les imatges han de tenir un mínim de resolució
de 72 p/p i un mínim de mida de 800x800 p/p.
No dubteu a contactar l'oficina de l'AELC si teniu problemes
per obtenir o elaborar algun dels materials necessaris,
escrits o gràfics.
Un cop rebem tot el material, i segons les demandes de
pàgines web, cal preveure al voltant de dos mesos per tenirla enllestida. Després del vistiplau de l’autor s'enviarà un
número de c/c de l’AELC per fer l’ingrés del cost de la
pàgina.
La confecció d'una pàgina web d'autor té un cost únic
de 180 euros. Inclou allotjament web i la majoria
d'actualitzacions de manera indefinida.
Podeu enviar-nos el material per internet o correu postal en
CD o USB, o passar per la nostra oficina.
Un cop feta la pàgina les incorporacions posteriors de nous

títols, traduccions, vincles, etc. es fan immediatament i són
gratuïtes. En canvi, les actualitzacions que impliquin edició o
transcripció de textos, tractament d’imatges o vídeos, tenen
un cost que depèn del temps destinat, i que acostuma a
oscil·lar entre els 10 i 30 euros.
Es important que l’autor enviï la informació
necessària per a mantenir el web actualitzat després
de la seva publicació.
Per qualsevol aclariment no dubteu a posar-vos en contacte
amb l’oficina de l’AELC.
En el cas de tenir una pàgina web pròpia, aleshores només
cal enviar l'enllaç, una fotografia i una biobibliografia (2.000
caràcters com a màxim) per crear el pòrtic i poder fer
l'enllaç. Aquest servei és gratuït.
Per encarregar el teu web o fer alguna consulta, ens
trobaràs de dl a dv de 10 a 14h i de 15 a 19h.
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