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Dedicatòria 
 

En primer lloc, voldria agrair a la meva companya Núria per  la paciència que ha tingut durant 

aquests 10 anys que ha durat aquest Grau de Multimèdia i que espero aconseguir en finalitzar el 

present Treball Final de Grau. La Núria ja fa més de 25 anys que m’acompanya en bons i mals 

moments, em compartit molts viatges i experiències que ens han fet créixer i aprendre a conviure 

sota la mateixa teulada. 

També espero que això serveixi perquè la nostra filla Berta de 15 anys, aprengui que si vols 

aconseguir quelcom cal esforç i dedicació, i sobretot que mai perdi la il·lusió per aprendre. Així 

mateix voldria que s’adonés que hi ha moltes maneres d’aprendre i l’opció en línia és una d’elles. 

29 de febrer del 2020 

 

També volem esmentar que han  col·laborat en aquest projecte en els següents termes: 

ELS DOS EMPRENEDORS 

HAN COL·LABORAT EN: 

1. Cessió de fotografies personals i material en format físic i digital de l’empresa per 

a la realització d’aquest TFG exclusivament. 

2. Realització de 3 qüestionaris personals. 

3. Gravació d’àudios de narració amb els seus mitjans propis. 

 

Figura 1: Manel Claus March 
(FONT: Linkedin personal) 

Manel Claus March 

Co-Owner SAMCLA-esic, S.L. from 2002 

mclaus@samcla.com 

https://es.linkedin.com/in/manel-claus-march-77231647 

Enginyer Superior en Organització Industrial a l’E.T.S.E.I.T.  

Enginyer Tècnic Electrònic a E.U.P.M.T. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Figura 2: Jordi Samon Castellà 
(FONT: Linkedin personal) 

Jordi Samon Castellà 

Founding Partner & CEO SAMCLA-esic, S.L. from 2002 

jsamon@samcla.com 

https://www.linkedin.com/in/jordi-samon-126a2832/ 

Enginyer de Telecomunicacions a E.T.S.E.T.B. (U.P.C.) 

Postgrau en Disseny de Projectes d’Enginyeria de Producte al Centre CIM (UPC) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

HA COL·LABORAT EN: 1. Dibuix de l’escena 5 del capítol 2, filmat en Vídeo. 

 

Figura 3: Berta Vilella Montserrat 

 

Berta Vilella Montserrat 

Estudiant de 3er d’ESO a l’Escola Pia de Mataró. 

Compte Instagram: @bertart_  

 

 

file:///E:/Documents/UOC/TFG/mclaus@samcla.com
https://es.linkedin.com/in/manel-claus-march-77231647
file:///E:/Documents/UOC/TFG/jsamon@samcla.com
https://www.linkedin.com/in/jordi-samon-126a2832/
https://www.instagram.com/bertart_/?hl=es
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Abstract 
 

El projecte ha consistit en la idea, guionatge, producció i postproducció de 4 capítols en format vídeo 

d’uns 10 minuts. Els audiovisuals es mostraran en la Inauguració de la nova seu de SAMCLA-ESIC, 

S.L. situada a Cabrera de Mar. Aquests episodis s’han estructurat seguint les 4 etapes d’un procés 

d’emprenedoria exemplar i amb la finalitat d’explicar la història de SAMCLA: 

 

 Capítol 1. Idea de Negoci: Des de la infantesa dels protagonistes fins a la posta en marxa. 

 Capítol 2. Posta en Marxa: Des de la fundació (setembre del 2002) fins a finals de l’any 2007. 

 Capítol 3. Consolidació i creixement: Des de l’any 2008 fins l’any 2019. 

 Capítol 4. Lideratge: Es tracta de les expectatives que tenen per traslladar la Seu de l’empresa, dels 

valors de l’empresa i com visualitzen el seu producte en el futur.  

 

Les tècniques utilitzades per realitzar l’audiovisual han estat les següents: animacions 2D i 

composicions s’han fet amb Adobe After Effects i el muntatge final d’imatges, vídeos, i àudios 

mitjançant Adobe Premiere. Un altre tècnica utilitzada ha estat la veu en off per realitzar la narració 

de la història i garantir una continuïtat i homogeneïtat del relat. Per retocs i efectes a fotografies s’ha 

utilitzat l’Adobe Photoshop. 

 

Finalment cal esmentar que per la producció del present projecte s’ha recopilat bastant de material 

fotogràfic de l’arxiu personal dels fundadors i de l’empresa. I per il·lustrar la història l’autor també ha 

realitzat filmacions i fotografies d’exteriors a Mataró, Barcelona i també a la Masia que serà la nova 

Seu. 

 

Paraules clau: samcla, telegestio, reg, jardineria, jardineriapublica, jardineriaprivada, consumaigua, 

il·luminació, automatisme, residus, agricola, 18aniversari 
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Abstract (english version) 

 

The project has consisted in the idea, the script, production and postproduction of four ten minutes 

chapters in video format. The audiovisuals will be shown during the opening ceremony of the new 

headquarters of SAMCLA-ESIC, S.L. situated in Cabrera de Mar. These episodes have been 

structured according to 4 stages of an exemplary entrepreneurial process and with the aim of 

explaining SAMCLA's history: 

 

- Chapter 1. Business Idea: From the childhood of the protagonists to the establisment of the  

company. 

- Chapter 2. Start Up: From the foundation (September 2002) to the end of 2007. 

- Chapter 3. Consolidation and growth: From 2008 to 2019. 

- Chapter 4. Leadership: This chapter deals with the prospect that the company has to move its 

headquarters, the values of the company and how they see their products in the future.  

 

The techniques used to make the audiovisual have been the following: 2D animations and 

compositions have been made with Adobe After Effects, final editing of images, videos, and audios 

using Adobe Premiere. Another technique used was the voice-over to explain the story and guarantee 

the continuity and homogeneity of the video. Adobe Photoshop has been used for the retouch and the 

photographic Effects. 

 

Last, it’s important to point out that for the production of this project we’ve compiled quite a lot of 

photographic material from the personal archive of the founders and the company. Furthermore to 

illustrate the history the author has also made some films and taken photographs from the outside of 

Mataró, Barcelona and also the country house which will be the placement of the new headquarters. 

 

Keywords:  samcla, remote-management, irrigation, gardening, public gardening, private gardening, 

water consumption, lighting, automation, residues, agriculture, 18thanniversary 
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Agraïments, Notacions i Convencions 
 

Agraïments. 

El present projecte ha comptat amb la col·laboració incondicional dels dos emprenedors i socis 

fundadors de l’empresa SAMCLA-ESIC, S.L., els quals són els principals protagonistes de la història 

que s’explica. Aquesta col·laboració ha consistit en realitzar algunes entrevistes, formalitzar alguns 

formularis personals, posar veu a algunes frases que apareixen en el treball, fins a deixar publicar 

material gràfic i objectes de l’arxiu personal i de l’empresa. Per aquest motiu voldria agrair la 

confiança que han tingut en mi personalment i sobretot la llibertat que m’han donat per a realitzar 

aquest treball. 

 

Finalment un agraïment molt sincer per el meu consultor que ha respost ràpid a tots els dubtes  i de 

manera molt efectiva per obtenir el resultat final d’aquest treball final de grau. 

Notacions i Convencions. 

Textos en cursiva i color blau i entre cometes s’utilitzen per mostrar frases dels dos emprenedors 

Exemple: “SAMCLA necessitaria 150 anys per acabar de desenvolupar-se”. 

 

Les cites directes de fragments de text no propis de l’autor s’identifiquen en el següent format i color: 

Exemple: «Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud 

exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in 

reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint 

occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.» 

FONT:  https://www.lipsum.com/ 

 

S’utilitza la tipografia Courier New per a l’elaboració dels guions literaris i de l’escaleta. 

Exemple: No recordo ni un sol moment de dubte.   

https://www.lipsum.com/
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1. Introducció 

Origen de la idea 

La idea del Treball Final de Grau que a continuació es descriu va sorgir fruit de la col·laboració que 

vaig tenir amb l’Empresa SAMCLA-ESIC, S.L. en la realització de l’activitat 2 de la Prova d’Avaluació 

Continuada 2 (Títol: Trets de les persones emprenedores. Els equips fundacionals) de l’assignatura 

Iniciativa Emprenedora del Grau en Multimèdia de la UOC, en la qual s’havia de realitzar una 

entrevista a un equip emprenedor. Concretament l’entrevista es va realitzar el 17 d’octubre del 2019 

a la seu de l’empresa a Mataró i el resultat final fou una entrevista en format d’àudio de més d’una 

hora i un informe de la pràctica.  

L’encàrrec 

Així doncs, el present projecte va sorgir de l’encàrrec dels 2 membres de l’equip fundador de 

l’empresa SAMCLA-ESIC, S.L. que el 25 de setembre del 2020 complirà el seu divuitè aniversari. 

L’encàrrec, posterior a la entrevista, fou concís i clar: “Explicar la seva història prèvia a la posta 

en marxa, l’any 2002, fins a l’actualitat de la manera que cregués oportuna” i el motiu 

simplement perquè a final d’aquest any esperen poder fer el trasllat a una nova Seu situada a 

Cabrera de Mar. 

 

Figura 4: La futura seu de SAMCLA. Masia ubicada a Cabrera de Mar. 

Necessitat del projecte i potencial d’aplicacions pràctiques 

La necessitat del projecte i l’aplicació pràctica del projecte és ser mostrat durant la Inauguració de la 

nova Seu prevista per finals de l’any 2020 o principis del 2021. Així mateix les aplicacions pràctiques 

d’aquest projecte i sobretot de les fotografies i vídeos que es realitzin per a la producció, és que 

puguin servir també com a material publicitari, per fer futures publicacions de l’empresa o altres 

accions de màrqueting que es facin a les xarxes socials. 

 

 

https://www.samcla.com/ca/
https://www.samcla.com/ca/
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La recerca d’informació 

Per construir la història de SAMCLA s’ha realitzat una rigorosa recollida de dades fonamentada en el 

material gràfic d’arxiu i de reculls de premsa que s’han ordenat amb el criteri previ de l’empresa i les 

necessitats de l’autor. També s’ha utilitzat l’entrevista realitzada l’octubre del 2019 (1h:15min) en 

l’àmbit de l’assignatura Iniciativa Emprenedora del Grau de Multimèdia. Un altre element que s’ha 

realitzat ha consistit en la recerca de notícies a Internet sobre l’empresa. I els darrers elements 

utilitzats per documentar l’audiovisual han estat les reunions realitzades amb els fundadors i un 

formulari personal  en format escrit  i per separat per els dos protagonistes on s’indaga sobre els 

seus orígens, la seva formació, la seva experiència professional, les característiques de l’altre 

membre de l’equip fundador,  els valors de l’empresa i la descripció de les diferents etapes de la 

història de SAMCLA. 

El propòsit, interès i rellevància del projecte 

El propòsit de l’autor d’aquest audiovisual ha estat transmetre el perquè de l’èxit d’aquesta empresa, 

d’aquest procés d’emprenedoria i d’amistat que es mostren en aquest núvol de paraules: 

  
Figura 5: Núvol de conceptes 

realitzat amb https://www.nubedepalabras.es/ 

Però el propòsit del present treball i de l’encàrrec va més enllà dels audiovisuals que es lliurin a la 

UOC i a la Empresa. La importància del treball, per els fundadors i sobretot per l’autor,  rau en el fet 

que s’ha fet un treball de documentació, recerca i digitalització per poder narrar la història d’un procés 

d’emprenedoria que parteix de la il·lusió de no dependre de ningú i de treballar en allò que els 

agradava. Durant aquest procés d’emprenedoria els fundadors de SAMCLA no han tingut temps de 

dedicar-se a aquest tipus de tasques, ja que el seu principal objectiu sempre ha estat aconseguir 

crear un producte i una marca pròpia. 

Un aspecte rellevant que té aquest TFG és que el que estava en una caixa en format físic a dalt 

d’una prestatgeria sense cap ordre, ha passat a tenir un format digital amb un criteri d’ordenació que 

facilitarà la seva cerca i consulta. Tanmateix fruit d’aquest treball l’empresa té actualment una línia 

del temps precisa de la seva història tan prèvia a la posta en marxa com dels 18 anys de trajectòria. 

I per acabar, la importància del treball ha estat aconseguir una sèrie de documentació gràfica tant a 

nivell fotogràfic com a nivell de vídeos que podran ser útils per a la documentació de l’empresa, tasca 

la qual sempre ha quedat per ells en segon terme. També, tota la documentació gràfica que s’ha 

utilitzat tant d’arxiu de l’empresa com per filmacions i fotografies pròpies s’ha classificat amb un criteri 

basat en temàtiques.  

https://www.nubedepalabras.es/
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2. Descripció 

En aquest apartat el que cal en primer lloc és descriure la empresa. A continuació s’ha descrit el rol 

de l’autor i el projecte acordat amb l’empresa. I finalment tractem els elements de partida del projecte 

i l’estructura de l’audiovisual. 

L’empresa 

 Nom empresa: SAMCLA-ESIC, S.L.  

CARRER BATISTA I ROCA (POL. Ind. Pla d´en Boet II), 8 planta 2, 08302, Mataró (BARCELONA) 

 Nom dels fundadors: Manel Claus March I Jordi Samon Castellà 

 Observacions prèvies: Aquest procés d’emprenedoria s’inicia l’any 1993 quan els dos 

emprenedors es varen conèixer fent el servei militar a la base de Telecomunicacions del Turó 

de l’Home. Allà varen establir una gran amistat i compartir moltes inquietuds comunes.  

 Història: Segons el seu lloc web 

«SAMCLA es va fundar al setembre de l’any 2002 i des de mitjans de 2007 lidera el sector de la 

Telegestió de l’aigua del reg de zones verdes en espais públics i privats. En aquest moment, gairebé 

200 municipis de 8  països diferents, gaudeixen del Sistema SAMCLA® de Telegestió de les seves 

zones verdes. Molts d’ells, telegestionen la totalitat dels seus punts de reg i controlen diàriament els 

seus comptadors d’aigua i les seves possibles fuites, les seves fonts ornamentals i fins i tot les seves 

il·luminacions. 

SAMCLA dissenya, fabrica, comercialitza i dóna suport postvenda a tots els seus productes. La seva 

raó de ser i la seva única preocupació, és la Telegestió.» 

FONT: https://www.samcla.com/ca/historia/ 

 Data de fundació: 25 de setembre del 2002  

 Nombre de treballadors: 14 (comptant els 2 emprenedors) 

 Formació dels treballadors: 5 titulats de grau superior, 2 titulats de grau mig, la resta són 

gent amb formació professional o cursos especialitzats. 

 Lloc Web: https://www.samcla.com/ca/ 

Rol de l’autor i projecte acordat 

El rol de l’autor d’aquest treball ha estat purament d’amistat i persona de confiança dels dos 

fundadors amb coneixements tècnics per poder realitzar aquest tipus de treball. També varen valorar 

molt el fet del coneixement personal que tenia d’ells i la seva història. En cap moment ells volien 

intervenir en el procés creatiu perquè deien que volien una visió externa a la companyia.  

Cal aclarir que per el desenvolupament d’aquest TFG no s’ha percebut cap remuneració econòmica 

ja que l’autor del treball ha treballat 37,5h setmanals a l’Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona 

en aquest període. 

El projecte acordat fou realitzar un audiovisual que mostri la història dels dos fundadors prèvia a la 

posta en marxa de l’empresa, així com la dels 18 anys de SAMCLA i el seu producte. El material tant 

d’arxiu de l’empresa, com les filmacions pròpies de l’autor s’utilitzaran en principi només per aquest 

treball. 

  

https://www.samcla.com/ca/historia/
https://www.samcla.com/ca/
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Elements de partida  

El treball parteix de 4 elements, en primer lloc: l’entrevista (en format àudio de Durada:1h 15 minuts) 

realitzada el passat 17 d’octubre del 2019 de la qual hi ha una sèrie de conceptes i frases que es 

voldria destacar. Per l’autor del treball aquestes frases serien les següents: 

“Jugàvem a tenir una empresa, sense tenir-la…” 

“Ens reuníem en l’aparcament de casa meva o a les golfes de casa en Jordi i intentàvem crear el nostre 

producte” 

“Vàrem cometre un error que ens pensàvem que compràvem llibertat i ja t’avanço que això no ha estat 

mai així..” 

“Vàrem fer prevaler més les capacitats de cadascú que no pas les preferències personals” 

“Amb el temps t’adones més de les no competències que de les competències...” 

“Al ser tècnic al principi estàs molt empresonat... en aquesta condició de tècnic. Si una cosa eren 2 

ampers, nosaltres dèiem que eren 2 ampers. “ 

“Quan comences tu no existeixes. Com a marca tu no ets ningú.”  

“A la incubadora d’empreses teníem 2 telèfons i estàvem tot el dia esperant que algú ens truqués, i a la 

primera trucada recordo que ens vàrem abraçar” 

“Les nostres reunions comercials es convertien en debats tècnics del sistema. Anàvem a vendre el 

producte i sortíem amb unes noves especificacions” 

“Anàvem a vendre una pilota rodona vermella i quan sortíem de la reunió ens preguntàvem: potser 

hauríem de fer un quadrat verd perquè això no li interessa a ningú.” 

“Arriba un moment que t’adones que et poses a fer una cosa pròpia o bé no controles la cadena de 

valor del teu producte”  

“Al principi era aquella cosa romàntica ...Taller Pepe que fèiem de tot...” 

“Tu comences amb unes capacitats tècniques bastant bones, però amb el temps t’adones que 

necessites més i  aleshores t’has de formar. I la formació vol dir temps i com busques temps en una 

empresa que ets tu i el teu company d’emprenedoria?” 

“Qualsevol decisió que pren l’altre, no ens la qüestionem ni un minut.“ 

“Tenir un producte propi i una marca coneguda en el sector del reg, és una gran satisfacció ...és com 

tenir un fill...” 

“En aquest procés d’emprenedoria hem après moltíssim … i sobretot el que no hem de tornar a fer.” 

“SAMCLA necessitaria 150 anys per acabar de desenvolupar-se”. 

“La nostra empresa és com una empresa gran amb una mida petita, acabem tenint tots els 

departaments de l’auca...no ens lliurem de cap...des de gent que compra, altres que emmagatzemen, 

uns que fabriquen, altres que comercialitzen, uns que dissenyen prèviament...i això és molt esgotador” 

 

El segon element és la caixa “Museu” anteriorment esmentada que conté el següent: 

 Retalls de premsa escrita dels anys 2002 fins el 2009 

 Fotografies en format paper i format digital dels anys 1998 fins el 2004 

 2 DVD’s (font: Telenotícies TV3 i Programa Divendres) 

 2 VIDEOS VHS (font: Telenotícies TV3 -  Telenotícies TVM, televisió de Mataró) 

 

El tercer element que se’m va posar a la meva disposició són equips antics del seu producte i que 

tenen un valor sentimental per l’equip emprenedors i que es podrien fotografiar. I el darrer element 

són tots els elements gràfics en format digital que l’empresa pugui i vulgui posar a disposició de 

l’autor per a realització del treball. El dimecres 4 de març del 2020 en una reunió amb l’equip 

fundacional es va fer el lliurament d’aquests elements digitals en un disc dur. 
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Estructura de l’audiovisual 

Davant el repte d’explicar un període de temps tant llarg s’ha estructurat l’audiovisual seguint les 

fases de la majoria de processos d’emprenedoria: 

 

 El primer capítol  compren la part més sentimental per els implicats, ja que s’ha fet una 

pinzellada de les històries personals abans de que es coneguessin i de tot el procés de 

creació de la idea negoci  fins a la posta en marxa de SAMCLA (25/09/2002). 

 

 El segon capítol s’inicia amb la posta en marxa de l’empresa (Data: 25/09/2002) fins a finals 

del 2007 quan després de realitzar una prova pilot del seu sistema amb l’Ajuntament de 

Mataró, el municipi guanya un premi anomenat ‘X + Verd’ (Data: 24/10/2007) que els ajuda 

molt a donar-se a conèixer sobretot dins de l’àmbit de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Es 

tracta en definitiva de la fase de posta en marxa. 

 

 El tercer capítol es centraria des de l’any 2008 fins el 2019 en la qual l’empresa ha 

aconseguit consolidar el seu producte a gairebé 200 municipis de 8 països diferents. En 

aquest capítol visualitzem la fase de consolidació i creixement d’una empresa. 

 

 Finalment el quart capítol consisteix en la fase de lideratge de l’empresa, en com veuen els 

dos fundadors el futur de l’empresa, els valors de l’empresa  i les perspectives que tenen en 

traslladar la empresa a una nova Seu. També degut la pandèmia del Coronavirus (COVID-

19), que ha deixat imatges històriques de ciutats buides arreu del món i també a Catalunya, 

s’ha reflexionat sobre les seves repercussions per l’empresa i per el concepte de telegestió 

de l’empresa.  

  

https://www.mataro.cat/ca/actualitat/noticies/2007/lajuntament-guanya-un-premi-x-verd-amb-el-nou
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3. Objectius 

3.1. Principals 

 Completar la Idea, guionatge, i realització d’un audiovisual dividit en 4 capítols d’uns 10 

minuts cadascun basats en material gràfic d’arxiu i propis de l’autor.  

 Aprofundir en l’animació en 2D, la composició i edició de vídeo amb imatges reals i 

sintètiques com a base per mostrar la història de Samcla-Esic, S.L. i els seus orígens. 

3.2. Secundaris  

 Reflectir amb precisió temporal la història d’aquests dos tècnics i l’evolució de SAMCLA com 

a empresa i marca. 

 Reflectir la història d’amistat de l’equip fundacional. 

 Millorar els coneixements d’edició de Vídeo mitjançant programes com l’Adobe Premiere i 

l’After Effects. 

 Cercar i aprendre altres  programes de llicència lliure “Open Source” que puguin ser útils per 

la creació d’aquests tipus de treballs de final de grau. Sobretot centrant la cerca en 

programes útils per explicar la història i la línia de temps d’una empresa (“timeline”). 
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4. Marc teòric / Escenari 

En aquest capítol s’ha fet una breu explicació sobre els fonaments de l’edició i la seva evolució al 

llarg de la història i  s’ha tractat les tècniques de digitalització de formats analògics ja que en una 

petita part d’aquest projecte ha estat necessària. Com a darrer apartat es parla dels diferents formats 

de fotografia. 

4.1. Fonaments de l’edició de vídeo 

Per començar aquesta secció hem definit el que és l’edició en l’actualitat: 

L’edició digital de vídeo consisteix en un procés tècnic on l’editor, mitjançant un software 

especialitzat, realitza un treball audiovisual en format digital a partir de bocins de gravacions de vídeo 

i àudio, de fotografies i imatges sintètiques. Actualment a aquest terme també ens hi podem referir 

com a muntatge. 

Tant sols esmentar que aquest procés que avui en dia es fa digitalment mitjançant ordinadors, 

antigament per exemple en el cinema es feia retallant i enganxant bocins de pel·lícula. Parlem en 

aquest cas del terme “edició per tall”. 

Posteriorment, sobretot en l’àmbit de la televisió i la publicitat, aquest procés va evolucionar i es feia 

amb 2, 3 o més magnetoscopis un dels quals s’utilitzava per gravar en una nova cinta de vídeo i els 

altres per la reproducció de cintes de vídeo. Tant aquestes cintes de vídeo (ens referim a cintes del 

tipus BETACAM, VHS, Vi8..) com les fotografies en format paper són considerades suports en format 

analògic. Aquest tipus d’edició l’anomenem “edició lineal” o  “edició analògica”. 

Actualment en el món de la postproducció televisiva es parla del terme “edició en línia” com aquella 

que es defineix a la Wikipedia de la següent manera: 

«Una edición on-line, también escrita edición en linea, es una edición terminada, es decir, aquella 

que cuenta con la calidad, la titulación, los efectos gráficos, la banda sonora y demás elementos que 

la permiten ser emitida o duplicada en cintas, DVD, Blu-Ray y cualquier otro soporte.  

FONT:  https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_on-line 

Precisament això és el que humilment s’intentarà en aquest treball de final de grau.  

4.2. Tècniques de digitalització de formats analògics 

En primer lloc analitzem què significa el terme “digitalització”. 

Digitalitzar consisteix de forma molt planera en convertir en bits qualsevol informació de caràcter 

continu com per exemple documents en paper, fotografies en paper fotogràfic, fotografies en carret, o 

cintes magnètiques de vídeo. 

 Hi ha múltiples maneres de digitalitzar imatges, però les més habituals són: 

 Digitalització amb escàner: D’aquests aparells n’existeixen tant a nivell domèstic com 

professional i una de les característiques principals és la resolució que és la mesura en píxels 

per polzada (ppp) que pot aconseguir l’aparell. Un altre característica és la profunditat de 

color, normalment els arxius escanejats són editats en mode de 24 bits és a dir 8 bits per 

cada canal RBG. En definitiva el pes dels arxius generats depenen d’aquestes dues 

característiques, és a dir quan més gran sigui la resolució i la profunditat de color major serà 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cinta_magn%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/DVD
https://es.wikipedia.org/wiki/Disco_Blu-ray
https://es.wikipedia.org/wiki/Edici%C3%B3n_on-line
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aquest pes dels arxius. Finalment anomenarem diferents tipus d’escàner que hem considerat 

més habituals i els seu ús més habitual. 

o Escàner pla: Per documents, dibuixos i fotografies en paper 

o Escàner zenital o aeri: Per llibres molt antics o molt gruixuts que s’utilitzen en 

arxius, museus, o empreses especialitzades en gestió documental. 

o Escàner de tambor: Per transparències i negatius, produeix digitalitzacions 

d’alta resolució i són utilitzats només per empreses especialitzades en arts 

gràfiques. 

o Escàner de transparències o ranura: Per diapositives i negatius. 

o Escàner per microfilm: Per digitalitzar pel·lícules en rotlle i microfitxes. Les 

microfitxes varen ser molt utilitzades en arxius abans de l’existència dels 

escàners per evitar la manipulació de plànols antics que es volia conservar. 

o Escàner de gran format: Serveixen per digitalitzar plànols en bon estat, 

cartells, en definitiva formats grans. 

 Digitalització amb càmera fotogràfica: Una de les aplicacions d’aquest sistema serveix per 

digitalitzar plànols antics grans. El dispositiu fa múltiples fotografies i un software especialitzat 

fa la unió de les imatges automàticament. 

 Digitalització amb targetes de captura de vídeo: Aquest sistema s’utilitza per connectar 

reproductors de vídeo a l’ordinador i amb un software adequat es poden digitalitzar antigues 

cintes de vídeo. 

4.3. Formats de fotografia 

Els formats de fotografia que hem utilitzat en el muntatge final de l’audiovisual han estat: 

JPG: Format gràfic amb compressió amb pèrdua. El format té un paràmetre de qualitat que  permet 

canviar el nivell de compressió i per tant el pes final de l’arxiu. 

TIFF: Format que permet emmagatzemar imatges de mapa de bits molt grans però amb compressió 

sense pèrdua de qualitat. S’utilitza molt en l’àmbit l’arxivística per digitalitzar documents i plànols 

antics. Cal afegir que permet la transparència. 

PNG: Format que permet la compressió sense pèrdua no subjecte a patents. Permet la transparència 

la qual cosa facilita que sigui utilitzat per les composicions en tots els programes d’Adobe que 

s’utilitzen en aquest treball. Així doncs combina totes les avantatges dels formats JPG i TIFF, i es pot 

utilitzar en tots els escenaris d’aquest treball.  
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5. Continguts 

En aquest treball degut a que es vol descriure una història amb un interval de temps molt gran, 

exactament 52 anys (des del 1968 fins a l’actualitat) ens hem trobat amb la casuística que el material 

gràfic lliurat per l’empresa inclou alguns formats analògics com per exemple alguna cinta de vídeo 

VHS. També en el lliurament hi havia unes quantes fotografies en format paper i retalls de premsa en 

paper.  

Considerant que fins a finals del segle XX i més aviat fins a principis de XXI les càmeres digitals no 

van ser un bé de consum massiu, ens em trobat que més de la meitat del període a narrar el material 

gràfic només podia ser en format analògic. Per aquest motiu ens hem trobat amb el conflicte d’haver 

d’editar vídeo en format digital amb una part de material en format analògic i per sort una bona part 

en format digital ja que la fundació de l’empresa fou l’any 2002. 

El conflicte simplement s’ha resolt digitalitzant el material en format analògic que evidentment amb el 

pas del temps molt o poc s’ha deteriorat. Cal dir que en el cas de les fotografies en paper han estat 

necessaris uns retocs després de la digitalització per dissimular certes ratllades que s’observen en el 

paper mitjançant Photoshop. Cal esmentar que una bona alternativa a aquest software, que s’utilitza 

en moltes administracions públiques i escoles, és el programa de software lliure Gimp .  

En el cas de cintes de Vídeo VHS és recomanable utilitzar el sistema explicat en l’apartat 4.3 

digitalització amb targetes de captura de vídeo, tot i que en aquest projecte s’ha utilitzat un sistema 

no tant professional que s’explica en el tercer apartat del següent capítol. El motiu principal és no 

disposar de targeta de captura de vídeo i el segon motiu és que el resultat de la digitalització 

mitjançant aquest procediment ja és suficient pel tractament gràfic que se li dona en l’audiovisual. El 

que es pretenia en l’audiovisual era simular l’emissió en una televisió de tub de raigs catòdics de les 

que existia quan es va emetre aquell telenotícies de l’any 2002 de Televisió de Mataró.  

A continuació es descriu el concepte global per realitzar el muntatge. S’ha utilitzat bàsicament 2 

eines: Principalment l’Adobe After Effects per el contingut animat de cadascuna de les escenes i 

l’Adobe Premiere per el muntatge final. Es va començar amb un sol arxiu d’Adobe Premiere pensant 

en ficar-hi els 4 capítols, però quan estàvem editant el segon capítol vàrem creure oportú que fer un 

arxiu de Premiere per cada capítol era molt convenient, ja que cada cop que obríem l’arxiu es 

carregaven una sèrie d’objectes que no requeríem per res en aquell moment i  això feia anar molt 

més lenta tan la càrrega com l’edició. Finalment cal dir que s’ha utilitzat l’Audacity (programa de 

software lliure) per gravar, editar i corregir els àudios dels narradors.  

I per concloure esmentarem que com a alternativa a aquests programes cal destacar el següent: 

Per l’Adobe Premiere: Shotcut (programari lliure) 

Per l’Adobe After Effects: Natron  (programari lliure) i  Nuke (no és gratuït) 

i enfocat més a animació 2D que no hem desenvolupat en aquest projecte: OpenToonz (programari 

lliure)  

http://www.gimp.org.es/
https://www.audacityteam.org/
https://shotcut.org/
https://natrongithub.github.io/
https://www.foundry.com/products/nuke
https://opentoonz.github.io/es/index.html
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6. Metodologia 

6.1. Catalogació de material gràfic 

La catalogació de material gràfic s’ha iniciat de la següent manera degut a que s’ha posat a 

disposició de l’autor  una gran quantitat de fotografies i alguns vídeos: En primer lloc s’han visualitzat 

les fotografies i vídeos i s’ha pensat en catalogar el material gràfic en 20 temàtiques:  

1. Ajuntaments i entitats: Inclou implantacions del producte CITY que s’han anat fent en diferents 

Ajuntaments i entitats.  

2. Branding: Inclou logos, i altres elements utilitzats per a branding i publicitat. 

3. Celebracions: Inclou celebracions com per exemples dinars d’empresa i aniversaris d’empresa 

4. Clients Agrícola: Inclou clients del producte del sector AGRÍCOLA (ja no és operatiu) 

5. Clients Control: Inclou clients del producte CONTROL (ja no és operatiu) 

6. Clients Home: Inclou clients del producte HOME  

7. Clients Regs en General: Inclou clients de regs en general  (ja no és operatiu) 

8. Clients Tennis: Inclou clients del producte TENNIS  (ja no és operatiu) 

9. Delegacions: Inclou delegacions de l’empresa que s’han realitzat fins l’actualitat. 

10. Fires: Inclou fires on ha participat SAMCLA. 

11. Flota cotxes: Inclou fotografies del cotxes de l’empresa  

12. Fundadors: Inclou fotografies personals i d’empresa dels 2 fundadors. 

13. Locals: Inclou fotografies dels locals per on ha passat aquest procés d’emprenedoria 

14. Premis: Inclou fotografies de premis i nominacions que ha rebut l’empresa 

15. Premsa paper: Recull digitalitzat de premsa i revistes des de l’any 2002 fins el 2009 

16. Premsa Televisió i Radio: Inclou notícies en format vídeo de Televisions i Ràdios. També assistències 

a aquestes ràdios i televisions. 

17. Productes: Fotografies dels diferents productes i produccions de l’empresa. 

18. Publicacions: Inclou fotografies utilitzades en diferents publicacions en format paper 

19. Reunions Congressos i seminaris: Inclou fotografies de reunions, congressos, seminaris i jornades 

on ha participat algun membre de SAMCLA 

20. Viatges: Inclou fotografies de viatges dels dos fundadors i de treballadors de l’empresa. 

Abans de catalogar-ho amb paraules clau a l’Adobe Bridge CS6 el que s’ha fet ha estat no canviar 

els noms dels fitxers originals i tant sols s’han nombrat amb un criteri uniforme totes les carpetes i 

subcarpetes. Els criteris han estat els següents: 

 

Figura 6: Captura de pantalla explorador de  Windows 

 

CRITERI PER LES 20 CARPETES PRINCIPALS  

SAMCLA_TEMÀTICA 

 

 

 

CRITERI PER LES SUBCARPETES  

Observant la data de creació de les fotografies més antigues de la 
subcarpeta s’han nombrat de la següent manera: 

AAAA_MMDD_SAMCLA_TEMATICA_Aclariment 

On AAAA és l’any, MM el mes i DD el dia sempre amb 2 dígits 
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A continuació s’ha aplicat paraules clau a les fotografies i vídeos mitjançant el programa especialitzat 

Adobe Bridge CS6 i seguint les temàtiques esmentades anteriorment. Adjuntem una captura de 

pantalla a l’annex 4 i s’adjunta enllaç al drive. 

Degut a que ens hem adonat que hi havia moltes carpetes anomenades “tractades” amb fotografies 

iguales però reduïdes de qualitat hem procedit a eliminar-les ja que no seran útils per realitzar 

l’audiovisual que ens proposem. 

Tot seguit hem catalogat les fotografies on apareix només un dels dos protagonistes amb les 

paraules clau (“JordiSamon” i “ManelClaus”) i en el cas que surtin tots dos hem utilitzat la paraula 

clau “fundadors” 

6.2. Digitalització mitjançant la impressora/escaner HP ENVY 4500 

Característiques de l’escanner 

«Resolución: hasta 1200 x 2400 píxeles por pulgada (ppi) óptica; 19200 ppi mejorada (software) 

Color: color de 48 bits, escala de grises de 8 bits (256 niveles de gris) 

Tamaño de escaneo máximo desde el cristal: 21,6 x 29,7 cm (8,5 x 11,7 pulgadas) » 

FONT:  https://support.hp.com/es-es/document/c03826554 

Breu explicació 

Les fotografies en format paper fotogràfic i reculls de premsa en paper s’han digitalitzat en format 

TIFF a 300ppp mitjançant la impressora/escàner HP ENVY 4500. El format tiff s’utilitza molt en l’àmbit 

de la industria gràfica, per digitalitzar plànols i documents d’arxius, per la seva versatilitat, i per la 

seva compressió no destructiva. La resolució de 300ppp seleccionada és la recomanada en moltes 

publicacions trobades a Internet i sobretot per a la impressió a escala natural. 

Alguns retalls de premsa més grans que la mida A4 màxima de l’escàner es varen digitalitzar en dues 

parts i posteriorment es varen ajuntar manualment les dues imatges amb el programa Photoshop  

amb l’ús de 2 capes i amb l’ajut de transparència d’una d’elles per a encaixar-ho correctament. 

6.3. Digitalització cinta de Vídeo VHS mitjançant reproductor de Vídeo 

JVC HR-J668 i captació d’imatge directa de pantalla de televisió amb 

càmera domèstica CANON EOS 77D i trípode 

Degut al valor sentimental que té el contingut de la cinta de vídeo del Telenotícies de Televisió de 

Mataró (Notícia Premis Creatic – 25 octubre del 2002) s’ha optat per aquesta opció de digitalització 

degut a que no es disposa d’una targeta de captura. 

El procediment utilitzat per a la digitalització ha estat visualitzant la cinta de Vídeo amb un 

reproductor connectat a la televisió i filmant directament amb la càmera EOS 77D el que es reproduïa 

a la pantalla de televisió. Cal considerar que la càmera fotogràfica estava en un trípode. 

  

https://drive.google.com/file/d/189MWNn_yIkzhy7gN7fyQpuWxdoxIHfsr/view?usp=sharing
https://support.hp.com/es-es/document/c03826554
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6.4. Metodologia de postproducció  

En aquest apartat es fa una breu introducció de la metodologia i criteris utilitzats per fer la 

postproducció. En primer lloc definirem a on em posat cada part de l’audiovisual. Així doncs i de 

manera molt resumida : 

L’Adobe Premiere ens ha servit per fer el muntatge final de Títols, Música, Àudios dels narradors, 

Enllaços a composicions d’after Effects, i imatges de fons. Vegis com és aspecte de la línia de temps 

del capítol 1: 

 

Figura 7: Captura de la línea de temps de l’Arxiu Màster del Capítol 1 a  l’Adobe Premiere. 

El més interessant és que aquesta estructura amb enllaços a composicions d’After Effects, altrament 

coneguts com a enllaços dinàmics (dynamic link) suposa un gran avantatge ja que qualsevol cosa 

que modifiquis en les composicions d’After Effects es veuran reflectides quan exportem amb Adobe 

Premiere. El mateix succeeix amb totes les imatges i àudios (fets amb Photoshop, Illustrator o amb 

l’Audition) que tenim importats en l’Arxiu de Premiere qualsevol canvi que es faci en aquells arxius i 

que em de tenir la cura de moure de carpeta es veurà reflectit en l’exportació final de  l’audiovisual.  

L’Adobe After Effects ens ha servit per fer les composicions, les animacions 2D, i les presentacions 

de fotografies realitzats de tot l’audiovisual. Podem dir que és el que ens ha conferit cert aspecte de 

dinamisme en el vídeo i potser la part més tècnica i complexa del Treball Final de Grau. En cap cas 

es recomana muntar els àudios en aquest programa. Podem dir però que tant sols es van usar els 

àudios dels narradors en els arxius d’After Effects per animar les composicions de fotografies en el 

ritme que marcava la narració. Un cop es donava per correcte el ritme d’aparició de les imatges de la 

composició es treia l’àudio d’After Effects.  

Com a criteri els àudios dels vídeos (com per exemple el Telenotícies de Televisió de Catalunya del 

capítol 2) es deixaven on s’utilitzava el vídeo, en el nostre cas en el After Effects. Finalment s’ha 

nivellat els volums dels diferents àudios en Adobe Premiere, perquè tinguessin continuïtat de volum. 

També cal dir que les imatges utilitzades en cada arxiu d’After Effects el que es recomana és la seva 

unificació de resolucions amb Photoshop per facilitar el muntatge. En definitiva és més fàcil fer 

composicions en After Effects amb totes les imatges iguals. De tota manera aquest aspecte de la 

manera de treballar, també és pot resoldre amb precomposicions en l’After Effects on s’escala i 

posiciona cadascuna de les imatges.    
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L’exportació a diferents qualitats de vídeo 

Com a pauta per l’exportació el que es feia en cada capítol és exportar en 3 qualitats des de l’arxiu 

d’Adobe Premiere enviant-ho a la cua de l’Adobe Media Encoder. Les qualitats que s’exportava eren: 

H.264 per Vimeo HD 1080p 25  – Resolució final: 1920px X 1080px   - Bitrate: 5316 kbps 

H.264 per Vimeo HD 720p 25  – Resolució final: 1280px X 720px  - Bitrate: 5316 kbps 

H.264 per Vimeo SD de pantalla ample  – Resolució final: 640px X 360px - Bitrate: 2314 kbps 

Els vídeos resultants, d’entre 9 i 12 minuts de duració en format MP4, acabaven d’aquesta manera 

ocupant un espai d’entre 350Mb i 450Mb els d’alta qualitat (HD) i entre 150Mb-200Mb els de definició 

estàndard (SD). 

Recordem a continuació del concepte de bitrate d’un vídeo:  De manera molt simple podem dir que 

és la quantitat d’informació que es reprodueix en l’ordinador. Així doncs quan més gran és la tasa de 

bits millor és la qualitat del vídeo. Podem dir que aquesta característica pot arribar a ser més 

important que la resolució final del vídeo, fet que es demostra quan veiem la figura següent: 

 

Figura 8: Captura de pantalla de l’explorador d’arxius de Windows 

Observem que els dos arxius de qualitat HD ocupen en disc gairebé el mateix, fins i tot ocupa una 

mica menys el que té més resolució. 

Finalment es va decidir  l’ús dels vídeos per Vimeo HD 1080p 25fps com a arxius màster per el 

lliurament final del projecte. I els vídeos per Vimeo SD de pantalla ample els hem utilitzat per publicar 

en la plataforma Vimeo degut a que actualment s’està utilitzant un compte de Vimeo Basic gratuïta 

que té certes limitacions (Enllaços als vídeos de Vimeo a l’annex 1. Lliurables del projecte). 
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7. Recursos tecnològics 

Els recursos tecnològics utilitzats per a realitzar aquest treball final de Grau han estat els següents: 

Software 

 Adobe Photoshop CS6 (per l’edició de fotografies i per la creació d’imatge sintètica) 

 Adobe After Effects CS6 (per la realització de les composicions de l’audiovisual més 

complexes) 

 Adobe Premiere CS6 (per el muntatge final: imatge, música i veus narradors) 

 Adobe Media Encoder CS6 (per exportar els arxius de Premiere al format de vídeo requerit) 

 Adobe Bridge CS6 (per catalogar les fotografies) 

 Adobe Audition CS6 (per tractar els àudios d’un dels emprenedors) 

 Audacity  (per tractar els àudios d’un altre dels emprenedors i el del narrador principal) 

 Office 2007 (Word, Excel i Powerpoint) 

Hardware 

 Impressora Escàner HP ENVY 4500 

Especificacions: enllaç 

 Reproductor de Vídeo VHS model JVC HR-J668  

 Ordinador de sobretaula  

Especificacions: 

Processador: Intel Core I5-6600 3.3 GHz  LGA1151 

Memòria RAM: 8Gb DDR3 1600 Hyperx Fury 

Targeta gràfica: VGA Asus Geforce GTX960 4Gb DDR5 

Disc Dur: SSD 240 GB Kingston 

Disc Dur: HDD 2TB Sata 

Placa base: Atx Asus Z170-P D3 LGA1151 

Sistema operatiu: Microsoft Windows 10 Home 64b  

 Dues càmeres domèstiques de fotografia / vídeo: 

o CANON EOS 77D 

Especificacions: enllaç 

o CANON POWERSHOT SX720 HS  

Especificacions: enllaç 

 Micròfon TRUST EMITA PLUS (GXT252+) 

Especificacions: enllaç 

  

https://support.hp.com/es-es/document/c03826554
https://www.canon.es/cameras/eos-77d/specifications/
https://www.canon.es/for_home/product_finder/cameras/digital_camera/powershot/powershot_sx720_hs/specification.html
https://www.trust.com/en/product/22400-gxt-252-emita-plus-streaming-microphone
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Altres 

 Per realitzar el núvol de paraules de la figura 4: 

nubedepalabras.es 

 Per fer el seguiment de la planificació i els diagrames de Gantt: 

ganttproject.biz 

 Per  realitzar una línia del temps de l’empresa:  

time.graphics 

 Per  generar les imatges dels CODIS QR per fer l’escaleta:  

codigos-qr.com 

 Per cercar imatges amb llicència de Creative Commons:  

flickr.com 

 Per cercar altres imatges no tan creatives: 

Wikimedia commons 

 Per cercar icones en diferents formats: 

Flaticon 

 Per cercar música amb llicències adequades per el treball: 

jamendo.com 

freemusicarchives.org 

 Per cercar sons amb llicències adequades per el treball: 

freesound.org 

 Per crear diferents tipus de vores en imatges (per exemple simular els forats d’un rotllo de 

film fotogràfic en les fotografies de l’escena 6 del capítol 2) es va utilitzar: 

pixlrexpress 

 Els mapes grisos utilitzats per descriure l’expansió de clients de la companyia: 

freevectormaps.com 

 Per concloure les escenes 13 i 14 del capítol 3 de l’audiovisual es va cercar plantilles d’After 

Effect gratuïtes i el lloc web que ens va atraure més l’atenció fou:  

motionarray.com 

 Per compartir els vídeos a internet  s’ha utilitzat la plataforma: 

Vimeo.com 

 

 

 

 

  

https://www.nubedepalabras.es/
https://www.ganttproject.biz/
https://time.graphics/es/
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
https://www.flickr.com/creativecommons/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://www.flaticon.es/
https://www.jamendo.com/?language=es
https://freemusicarchive.org/
https://freesound.org/
https://pixlr.com/old/express/
https://freevectormaps.com/
https://motionarray.com/
https://vimeo.com/es/
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8. Planificació 

8.1. Fases de treball 

1.    Fase inicial 

● Briefing formal: Document formal que es lliura al dissenyador, junt amb el material de 
referència i que detalla un conjunt clar d’objectius.  

● Recerca i documentació: Procés que s’explica al primer apartat del capítol 9.  

2.    Fase de Digitalitzacions 

● Digitalització de reculls de premsa. 

● Digitalització de fotografies en paper. 

● Digitalització de vídeos en cinta de Vídeo (sistema VHS). 

3.    Fase de Creació 

● Guió literari: On s’explica la història dels dos personatges i la història de l’empresa 

SAMCLA de manera cronològica. S’ordena per ordre de les escenes que apareixeran 

en el muntatge i té dues columnes: la dreta per descriure les imatges i l’acció mentre 

que la columna esquerra s’utilitza per els diàlegs.  

 

● Escaleta: L’escaleta defineix l’audiovisual de manera aproximada, i s’ha utilitzat en 

aquesta producció ja que el temps per a realitzar-ho és molt curt i cal treballar de 

pressa. L’escaleta també ens servirà per portar el control de les imatges i vídeos que 

es preveuen imprescindibles per a l’edició.  

 

● Timeline: Recollida de material i realització d’un timeline per descriure de manera 

gràfica la història dels dos emprenedors, de l’empresa i de la seva marca, des de que 

es varen conèixer fins l’actualitat mitjançant els elements de partida i la col·laboració 

amb els 2 protagonistes.   

4.    Fase de Producció 

● Rodatge de vídeo i fotografies addicionals per a la producció del guió realitzat 

anteriorment. 

 

● Gravació d’àudio de frases dels protagonistes que s’utilitzaran com a elements 

d’enllaç per avançar en el documental. 

 

● Realització de tota la imatge sintètica necessària. 

 

● Cerca d’imatges, música i vídeos, lliures de llicència o amb llicència apta per el TFG, 

que siguin necessaris i no puguin ser realitzats per l’autor per el desenvolupament 

del producte. 
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5. Fase de Post-producció 

● Edició de l’audiovisual: On l’autor del TFG integrarà tots els elements gràfics i d’àudio 

que conformaran la història. 

● Conversió de l’audiovisual al formats requerits per l’empresa segons l’ús. 

● Lliurament a l’empresa i al repositori institucional O2 de la  UOC dels productes 

finals.  

8.2. LLiuraments 

Per el seguiment del desenvolupament del treball s’han establert 3 lliuraments parcials de la Memòria 

que s’anirà redactant al llarg de tot el projecte: 

 Primera entrega Memòria  - 9 de març del 2020  

 Segona entrega Memòria - 6 d’abril del 2020  

 Tercera entrega Memòria - 11 de maig del 2020  

 

Com a entrega final de la memòria i del producte final es fixa la data següent: 

 LLIURAMENT FINAL DE LA MEMÒRIA TFG – 15 de juny del 2020  

 

També es fixen 2 dates d’activitats no avaluables posteriors al lliurament final que són: 

 DEFENSA VIRTUAL – 30 de juny del 2020  

 DIPÒSIT DE LA DOCUMENTACIÓ AL REPOSITORI O2 – 5 de juliol del 2020  

8.3. Tasques permanents al llarg del TFG 

 Redacció de la Memòria al llarg de tota la duració del projecte. 
 

 Ordenació sistemàtica d’imatges i vídeos realitzats per l’autor del treball durant el temps de 
realització del TFG seguint la metodologia establerta. 

 

 Còpia a disc dur extern un mínim d’un cop per setmana programat per els diumenges. 

8.4. Diagrama de Gantt 

Veure a la pàgina 27 o bé segueix l’enllaç a una imatge del drive que s’adjunta: 

https://drive.google.com/file/d/1zKyKke0WeuKf7tGAdJtktQZ5jp3H-NwZ/view?usp=sharing 

8.5. Justificació de la planificació 

El projecte s’ha dividit bàsicament en 4 etapes bàsiques que cadascuna coincideix aproximadament 

amb els 4 períodes per realitzar la memòria. 

La primera etapa (19/2/2020 fins 9/3/2020) inclou bàsicament el plantejament del projecte, la 

recerca, documentació, recollida i catalogació del material gràfic i històric de l’empresa. També en 

aquesta fase s’ha ordenat el material lliurat a l’autor i s’ha digitalitzat tota la part de reculls de premsa 

en format paper i fotografies en paper fotogràfic.  

La segona etapa (10/03/2020 fins 6/4/2020) inclou simultàniament tasques de 3 fases 

(digitalitzacions, creació i producció). En aquest període cal digitalitzar el que manqui, cal finalitzar el 

guió literari complet i l’escaleta, i també una línia del temps de la història. Així mateix, segons la 

disponibilitat de l’autor i dels dos emprenedors, s’iniciaran rodatges de vídeo i fotografies d’exteriors i 

de la nova Seu a Cabrera de Mar i si és possible gravacions d’àudio amb la veu dels protagonistes. 

https://drive.google.com/file/d/1zKyKke0WeuKf7tGAdJtktQZ5jp3H-NwZ/view?usp=sharing
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En la tercera etapa (7/4/2020 fins 11/5/2020) cal concloure una setmana abans de la tercera entrega 

parcial tota la fase de producció. És a dir finalitzar les gravacions, la producció d’imatges sintètiques, i 

les cerques d’imatges i música necessàries per a la producció de l’audiovisual i aptes per a la 

publicació en aquest treball. Com que es preveu acabar totes aquestes tasques abans de la tercera 

entrega parcial s’iniciarà ja les tasques de la fase de postproducció. 

La quarta i darrera etapa (12/5/2020 fins 15/6/2020) inclourà integrament la part d’edició amb la 

Master Collection d’Adobe i on s’integraran tots els elements gràfics i d’àudio que conformaran la 

història. Aproximadament l’autor creu que requerirà d’uns 7 dies per cada capítol. Així mateix durant 

aquest període es farà la conversió a diferents formats de diverses qualitats. 

8.6. Dates Clau 

o Primera entrega parcial Memòria  - 9 de març del 2020 

o Segona entrega parcial Memòria - 6 d’abril del 2020 

o Tercera entrega parcial Memòria - 11 de maig del 2020  

o LLIURAMENT FINAL DE LA MEMÒRIA TFG – 15 de juny del 2020  

o DEFENSA VIRTUAL – 30 de juny del 2020 

o DIPÒSIT DE LA DOCUMENTACIÓ AL REPOSITORI O2 – 5 de juliol del 2020  

8.7. Fites 

Hi ha en el projecte 3 fites molt importants i inexcusables d’assolir: 

o FINALITZACIÓ DE LA FASE DE CREACIÓ  - 24 d’abril del 2020 

o FINALITZACIÓ DE LA FASE DE PRODUCCIÓ  - 4 de maig del 2020 

o LLIURAMENT FINAL DE LA MEMÒRIA TFG – 15 de juny del 2020  
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Diagrama de Gantt 

 

Figura 9: Diagrama de Gantt realitzat amb GanttProject (https://www.ganttproject.biz/) 

  

https://www.ganttproject.biz/
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Diagrama Pert 

 

Figura 10: Diagrama Pert realitzat amb GanttProject (https://www.ganttproject.biz/) 

  

https://www.ganttproject.biz/
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9. Procés de treball i desenvolupament 

9.1. De recerca i documentació 

El procés de treball utilitzat per reconstruir i documentar la història de SAMCLA ha estat fonamentat a 

partir de 6 fonts: 

 Material d’arxiu físic lliurat a l’autor: Reculls de premsa en paper, Revistes, alguns documents, vídeos 

en cintes VHS i DVD’s (18/02/2020). 

 Recerca de notícies a Internet. 

 Fotografies i vídeos lliurades electrònicament  (còpia a disc dur propietat de l’autor) (04/03/2020) 

 Entrevista a l’equip emprenedor en format mp3 (1.15h de duració) realitzada per l’assignatura Iniciativa 

Emprenedora. 

 Les reunions amb els fundadors de Samcla realitzades al llarg del TFG. 

 La base de dades de clients per anys 

 

En primer lloc a partir de l’entrega física, s’ha examinat el material i s’ha classificat en diferents 

formats. Hem trobat cinc formats diferents:  

 Format paper (reculls de premsa, diaris, revistes, targetes personals antigues, i altres 

documents com per exemple: nominació a Premi Diputació de Barcelona a la iniciativa 

empresarial amb major respecte pel medi ambient del Juny 2005 o un plànol de la distribució 

dels despatxos de la INCUBADORA ) 

 2 DVD’s (Telenotícies TV3 i Programa Divendres) 

 2 CD’s (fotografies personals d’un viatge i muntatge del sistema pistes tenis amb Flash) 

 2 Vídeos en format VHS (Telenotícies a Televisió de Mataró sobre els Premis Creatic i 

Telenotícies TV3) 

 Fotografies en paper fotogràfic (4 sobres amb imatges entre el 1998 i el 2004) 

Mitjançant una taula d’Excel (nom: EL MUSEU) amb uns camps descriptius s’ha realitzat un inventari 

de tot el material recollit. Aquesta taula ens servirà en el futur per reconstruir la història d’aquesta 

empresa. 

 

Figura 11: Captura de pantalla taula d’Excel EL MUSEU 
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En segon lloc s’ha realitzat una recerca a Internet de notícies on es parla de SAMCLA i s’han afegit 

com a registres en aquest mateix excel en una nova taula (nom: NOTÍCIES WEB). Els dos camps 

més importants d’aquesta taula per aconseguir una cronologia de l’empresa rigorosa han estat el de 

la data i el lloc a que fan esment. Evidentment el Titular i l’enllaç de la notícia també s’ha afegit a la 

taula. 

 

Figura 12: Captura de pantalla taula d’Excel NOTÍCIES WEB 

 

En tercer lloc després de visualitzar el material gràfic en format digital lliurats en un disc dur s’han 

classificat en diverses àrees tenint en compte el criteri previ de l’empresa i afegint els criteris que 

l’autor ha considerat interessant per realitzar aquest treball audiovisual i de recerca. 

 

 Figura 13: Captura de pantalla de la carpeta de 
documentació gràfica 
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En quart lloc s’ha escoltat l’entrevista enregistrada en mp3 amb l’objectiu d’extreure conceptes i 

dates significatives que s’han incorporat també en una nova taula de l’excel (nom: CRONOLOGIA).  

 

 

Figura 14: Captura de pantalla taula d’Excel CRONOLOGIA 

 

Finalment s’han incorporat en aquesta darrera taula de l’excel, conceptes i dates significatives 

relatives a les vides dels dos protagonistes de la història com per exemple dates de naixement, 

formació i dates en que varen acabar els estudis, què els agradava, com es varen conèixer i on. Això 

es va fer mitjançant una qüestionari escrit i secret a cadascun d’ells per separat on es va intentar 

indagar en els motius de la bona sintonia que tenen entre ells dos, els valors de la empresa i la 

cronologia de les seves vides personals. També s’han afegit a la taula els ajuntaments i entitats 

cronològicament per ordre de creació a la base de dades de clients de l’empresa. 

 

Un cop realitzades totes aquestes tasques es va seguir treballant amb aquest full de càlcul i el primer 

pas fou unificar les tres taules en una de sola per tal d’obtenir una cronologia precisa d’aquesta 

història d’emprenedoria. Amb aquest full de càlcul ha estat suficient per iniciar la fase de creació. 

9.2. De la digitalització 

Les fotografies en format paper fotogràfic i reculls de premsa en paper s’han digitalitzat en format TIF 

a 300ppp mitjançant la impressora/escàner HP ENVY 4500. 

9.3. De la fase de creació 

Durant aquesta fase el primer que es va fer és pensar en idees gràfiques que fossin d’aplicació en 

tots els capítols de l’audiovisual. Així doncs després de donar-hi mil voltes es va decidir el següent: 

1. COLORS I TIPOGRAFIA ORIGINALS DEL LOGO: 

      Figura 15: Logo empresa SAMCLA-ESIC, S.L. 

 TIPOGRAFIA: Sony Sketch EF i Oxygen 

 Vermell: PANTONE 485C - #dd291e 

 Blau marí: PANTONE 295C  - #002e5f 

 Gris fosc: PANTONE 447C  - #3b3d38 

 Blanc: PANTONE 7541C           - #ffffff 
 

S’utilitzarà el vermell per a identificar ítems de Jordi Samon i el color Blau marí per a ítems de 

Manel Claus. 
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2. RETOLACIÓ PER IDENTIFICAR L’EMPRENEDOR  

Així mateix quan surtin escenes d’algun dels emprenedors en concret, i sobretot en el primer capítol, 

utilitzarem el següent: 

Per Jordi Samon s’utilitzarà sortint de la part dreta inferior de la pantalla aquest format: 

  

Figura 16: Format retolacions Jordi Samon 

Per  en Manel Claus s’utilitzarà sortint de la part dreta de la pantalla el mateix format però en blau: 

 

Figura 17: Format retolacions Manel Claus 
 

3. RETOLACIÓ PER IDENTIFICAR L’ANY, DATA O PERÍODE 

La retolació de l’any, període temporal, o data en cas que es cregui necessari serà sempre a la part 

inferior esquerra de la pantalla  (a la mateixa alçada que els subtítols) amb el següent format;  

 

Figura 18: Format retolacions de dates 

 

Criteri de formats de dates: 

Any   – Exemple: 2020 

Mes i any – Exemple. setembre 2020 

Dia, mes i any – Exemple. 25/03/2020 

Període  – Exemple: 2002-2008   

4. SUBTÍTOLS  

Degut a què l’audiovisual havia de ser apte per ser comprès sense so, es va decidir ubicar els 

subtítols en el lloc habitual, és a dir a baix i centrat en la pantalla. A més basant-nos en els dos colors 

identificadors de cada emprenedor se’ls va donar els següents formats:

 

Figura 19: Format subtítols de la narració 

 

La tècnica utilitzada per incorporar-los a l’audiovisual va ser: Els textos com a títols a l’Adobe 

Premiere (vegis l’apartat “Edició i muntatge subtítols amb Adobe Premiere CS6” de l’annex 3)  i 

aquests fons personalitzats per cada narrador com a imatge en format PNG (de 1920x1080 píxels 
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transparent) que ens facilitava el posicionament directe. Es van utilitzar doncs dues pistes de vídeo 

en la barra de temps dels arxius de Premiere tal com es veu en la imatge següent: 

 

Figura 20: Captura parcial de la línia de temps dels arxius d’Adobe Premiere 

 

Per fer un timeline i utilitzar-ho com a recurs en aquesta fase de creació del treball s’ha fet una cerca 

d’aplicacions a internet: 

TIKI-TOKI: https://www.tiki-toki.com/ 

TIME-GRAPHICS: https://time.graphics/ 

MYHISTRO: http://www.myhistro.com/ 

TIMEGLIDER: http://timeglider.com/timeline/bf96c60baf2521ab 

 

A continuació s’ha fet proves amb TIKI-TOKI i en la versió gratuïta no es permetia incorporar imatges 

des del disc dur.  En segon lloc les proves es varen fer amb TIME-GRAPHICS, i malgrat que en la 

versió gratuïta hi ha una sèrie de limitacions com per exemple un màxim d’imatges i un màxim de 

històries finalment s’ha utilitzat aquesta per ser més intuïtiva. 

 

Així doncs per situar gràficament els fets més importants per l’empresa des de la posta en marxa s’ha 

realitzat una línia del temps de l’empresa amb el programa TIME-GRAPHICS que ha quedat com es 

mostra en la següent imatge: 

 

 

Figura 21: Captura de pantalla del Timeline públic realitzat amb  https://time.graphics/line/357379 

 

Durant aquesta fase també es varen realitzar els guions literaris (capítol 11) de cadascun dels 

capítols seguint les convencions que s’expliquen al principi de la Memòria i després de la lectura del 

mòdul 4 dels materials de l’assignatura de Vídeo del Grau de Multimèdia (Marín, El guió - 

PID_00249104, 2017). En el moment d’iniciar la redacció es va optar per un format de guió literari de 

dues columnes on en la columna de l’esquerra tractem els aspectes d’imatge i en el costat dret els 

aspectes de so de l’audiovisual. El format i punts estàndard que es va establir es mostren a la 

següent taula: 

https://www.tiki-toki.com/
https://time.graphics/
http://www.myhistro.com/
http://timeglider.com/timeline/bf96c60baf2521ab
https://time.graphics/es/line/357379
https://time.graphics/line/357379
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IMATGE SO 

ESCENA X – Títol escena 

Duració estimada:  

Retolació X:  

Imatges d’arxiu:  

Imatges digitalitzades:  

Imatges de cerca:  

Vídeo/imatges autor: 

Idea gràfica:  

Música per intro 

Veu Narrador: 

Veu Jordi: 

Veu Manel: 

Música de fons X 

  

Pàgina 1 – guió literari capítol x 

Taula 1: Taula per a guió literari de 2 columnes 

Durant l’elaboració dels guions literaris es va decidir que a l’audiovisual hi hauria 3 veus principals: 

Veu de cadascun dels protagonistes que com a mínim aparegui un cop en cadascun dels capítols i 

una veu d’un narrador. Així doncs es decidí que el fil conductor de la història serien aquestes 3 veus.  

Un cop redactats els 4 guions, amb l’objectiu de fer  una estimació de la duració de cada escena es 

va cronometrar la lectura a velocitat normal de tots els textos. També amb l’objectiu de poder 

controlar i visualitzar tota la feina que mancava en ple confinament degut al Coronavirus es va fer la 

taula d’Excel anomenada ESCENES que es mostra a la pàgina següent:  

 

Figura 22: Captura de pantalla taula d’Excel ESCENES 
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Posteriorment i amb l’objectiu de complementar els guions literaris es va fer una escaleta (s’adjunta 

al capítol 11) que ens va ajudar a realitzar i controlar les filmacions requerides per poder concloure 

l’audiovisual. El format i punts que es va establir es mostren a la següent taula: 

 

Escaleta 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 31/03/2020 

Nº Nom 

Enllaç a ubicació 

CODI QR 

Fotografia 

Captura pantalla  

Google maps Ús acadèmic 

Descripció Escenes 

On s’utilitzarà 

1 xxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 

 

 Descripció del que cal gravar i 

fotografiar  

 

 

     

     

     

Pàgina x – Escaleta 

Per generar els codis QR s’ha utilitzat: codigos-qr.com  

Taula 2: Taula per a escaleta 

 

Cal aclarir que el codi QR va ser molt útil en els dies en què calia gravar i anar a diferents 

emplaçaments. 

Finalment per acabar de complementar la documentació i poder revisar la història (que significaria 

l’àudio i fil conductor de l’audiovisual) es va fer un format per poder llegir amb menys planes tot el text 

dels narradors de manera continua. La redacció del text es va modificar lleugerament considerant 

que la història pogués ser entesa per persones invidents o sense ajuda d’imatges. S’adjunta aquest 

document en el capítol 11. 

9.4. De la fase de producció 

Gravació d’àudios de treball 

Com que estàvem en temps de confinament (5 d’abril del 2020) i davant dels dubte de si podríem 

gravar els àudios a temps, l’autor va passar el text a cadascun dels dos emprenedors i els va 

suggerir que ho gravessin ells: O bé amb el mòbil o bé amb ordinador i el programa Audacity. 

D’aquesta manera varem obtindre els àudios que ens marcarien una mica la duració mínima de les 

escenes i ens ajudarien una mica en el ritme de la part visual. El 11 d’abril ja teníem tots els àudios 

gravats i editats i l’autor va pensar que potser serien els que servirien per el lliurament final del TFG. 

 

En Manel Claus i l’autor del treball com a narrador principal vàrem optar per gravar amb Audacity. 

D’aquesta manera vàrem obtenir fitxers amb el format propi d’Audacity (.aup). Amb el mateix 

https://goo.gl/maps/XpeSBJJc56JQB4cK7
https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/
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software l’autor els va editar, els va reduir soroll propi de gravacions no professionals i els retallava 

per tal d’obtenir un so més adequat per l’audiovisual. Finalment es va convertir aquests àudios a 

format mp3 amb l’Audacity per a incorporar en el muntatge final amb Adobe Premiere. En Jordi 

Samon en canvi ho va gravar amb el mòbil i el que va enviar eren ja directament fitxers en format 

mp3. En aquest cas es va fer el mateix tractament però amb l’Adobe Audition CS6. 

Cal afegir que tot i que nosaltres varem exportar a mp3 per el dubte de saber si l’ordinador 

funcionaria prou bé, el format wav hagués estat el més adequat per obtenir una qualitat millor i sense 

pèrdua. 

Gravació d’àudios dels emprenedors definitius i exportació. 

Finalment durant la setmana entre el 20 i 27 de maig del 2020, degut a que no ens agradava les 

diferents entonacions i les diferències en els àudios que hi havia entre tots 3 narradors, es va optar 

per tornar a gravar els àudios dels emprenedors amb el mateix micròfon, el mateix lloc (el seu 

despatx) i amb l’Audacity. Aleshores es va exportar a format wav els àudios dels 3 narradors i es van 

utilitzar finalment en els arxius de Premiere, aconseguint d’aquesta manera una qualitat de so molt 

millor. 

Imatge sintètica 

Tot i que en principi es va pensar que s’utilitzaria l’Adobe Illustrator per a la producció de la imatge 

sintètica, com que la producció d’aquest tipus d’imatges utilitzades en aquest treball no requerien 

gaire el format vectorial es va optar per utilitzar l’Adobe Photoshop el qual ens donava més agilitat 

per la producció degut a que l’autor del TFG en tenia un coneixement millor. 

Vegis a continuació algunes de les imatges sintètiques creades per aquest treball: 

 

Figura 23: Imatges sintètiques utilitzades en l’audiovisual 

Cerca d’imatges lliures o amb llicència adequada pel treball 

La cerca d’imatges es va fer amb molta cura de seleccionar fotografies amb Llicències de Creative 

Commons que ens permetessin transformar-les per això ho vàrem fer a Flickr i a la Wikimedia 

Commons. Vàrem centrar la cerca en fotografies amb 2 tipus de llicències que ens permetessin obres 

derivades. Cal dir també que en el Flickr es troben imatges més creatives que a la Wikimèdia. Així les 

llicències de creative commons cercades foren les següents: 

CC-BY 

 

Reconeixement 3.0 Espanya de Creative Commons 

CC-BY-SA 

 

Reconeixement-CompartirIgual 3.0 Espanya de Creative Commons 

 

 

https://www.flickr.com/creativecommons/
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
https://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/es/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/
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Degut a que algunes imatges no les trobàvem a cap dels llocs anteriors, també es va buscar a la 

Wikipedia imatges i logos d’escoles universitàries, les llicències que ens varem trobar en aquests 

llocs van ser de Creative Commons CC-BY-SA i per tant admissibles per treball. 

Finalment cal dir que unes poques imatges són captures de pantalla d’alguns llocs webs com per 

exemple Google Maps i simplement ens atendrem al Dret de Citació contemplat en la Llei de la 

Propietat Intel·lectual Espanyola. 

 

Ja en el capítol 4 de l’audiovisual vàrem creure oportú utilitzar una icona representativa del COVID-

19 per l’ús en algunes escenes, per aquest motiu es va utilitzar el lloc web flaticon. 

 

Durant la cerca es va elaborar un document de registre de totes les imatges descarregades, a la 

espera de saber quines utilitzaríem i quines no. En aquest document es va registrar el següent: 

capítol/escena, autor, nom de la imatge, enllaç de descàrrega i llicència. El document amb les 

imatges utilitzades en els audiovisuals s’adjunta en el capítol 11.  

Cerca música 

El procés de cerca de música es va dividir en 3 etapes: 

En primer lloc la cerca de plataformes que permetessin la descàrrega de música amb llicències de 

Creative Commons. Dins d’aquesta selecció es van incloure 4 plataformes: jamendo.com, 

freemusicarchive.org, freesound.org, soundcloud.com. Finalment varem centrar-nos en dues d’elles: 

Jamendo perquè ja coneixíem algun dels músics que hi publiquen, i Free Music Archive perquè 

queden molt clares les llicències i per la facilitat de cerca. 

 

A continuació vàrem iniciar les cerques per tipus de música i cercant sobretot música instrumental 

amb l’objectiu de seleccionar uns quants artistes que ens agradessin. La selecció de cantants 

s’adjunta en la següent taula:  

Músics seleccionats 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Abreviatures plataformes 
JAM= JAMENDO 
FMA= FREE MUSIC ARCHIVES 
FSO= FREESOUND 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 19/04/2020 

Nº Autor  / Plataforma Descripció Llicència 

1 Scott Holmes (E) / FREE MUSIC ARCHIVES (FMA) Instrumental 
 

2 John Bartmann (E) / FREE MUSIC ARCHIVES (FMA) Instrumental 
 

3 Ketsa (E) / FREE MUSIC ARCHIVES (FMA) Instrumental 
 

4 Lohstana David (E) / JAMENDO(JAM) 

 

Guitarra i  veu 

Amb versions instrumentals 

Segons la cançó: 

 

 

5 Jamie Rumley (E)/ JAMENDO(JAM) 

ALBUM RENOVATIONS  

Instruments i veu 
 

6 The Karma Nites (E) / JAMENDO (JAM) 

ALBUM NOT SO SAD  

Instruments i veu 
 

7 Flag 2 (E) / FREESOUND Sons diversos 
 

Pàgina 1 – Músics interessants 

Taula 3: Taula de músics seleccionats 

  

https://www.flaticon.es/
https://www.jamendo.com/?language=es
https://freemusicarchive.org/
https://freesound.org/
https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes
https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann
https://freemusicarchive.org/music/Ketsa
https://www.jamendo.com/artist/7805/loehstana-david?language=es
https://www.jamendo.com/artist/351841/jamie-rumley/albums
https://www.jamendo.com/artist/482204/the-karma-nites
https://freesound.org/people/flag2/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
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Finalment vàrem seleccionar les cançons que creiem adequades per l’audiovisual dins d’aquest 

ventall de músics. Es va fer la descàrrega d’una trentena de cançons que vàrem pensar tindrien prou 

duració com per completar els 4 capítols. Aquesta llista de descàrregues es mostra en el capítol 11 

d’aquesta memòria i les que s’ha utilitzat estan marcades en aquesta taula anomenant el capítol o 

capítols on s’ha utilitzat. Les cançons no utilitzades en els audiovisuals no es lliuren en aquest treball 

però s’han mantingut en el document marcant-les com a “no publicada”. 

Rodatge exteriors de l’escaleta 

El rodatge i fotografies degut a la pandèmia del Coronavirus es va iniciar amb cert retard i ho vàrem 

fer el 2 de maig coincidint amb les noves normatives implantades a Espanya on els ciutadans podíem 

fer esport entre 6:00h-10:00h i de 20:00h-23:00h en l’àrea del municipi com a límit.  

 

Com que ja portàvem uns quants dies de retard, i ja havíem avançat bastant en el muntatge dels 

primers capítols es va decidir que les gravacions nº 1 (Premià de Mar) i nº 5 (Montseny) de l’escaleta 

no les realitzaríem per aquest treball i es substituirien per imatges de cerca a Internet i imatges dels 

emprenedors respectivament. 

 

El rodatge i fotografies es va fer tot durant la pràctica d’esport a Mataró i com a medi de 

desplaçament la bicicleta, la qual cosa ens va impedir el fet d’utilitzar un trípode. També va 

condicionar l’ús de trípode el fet que la Policia Municipal estava bastant atenta pel compliment de les 

normatives implantades durant el procés de desescalada per la pandèmia del Coronavirus. Per 

aquest motiu els darrers capítols que volien ser més enfocats en format vídeo es va optar més per 

fotografia. 

 

Figura 24: Rodatge d’exteriors. 

9.5. De la fase de postproducció 

Aquesta fase es va començar abans del previst a la planificació degut a que el rodatge tan a exteriors 

com a interiors era impossible. Per aquest motiu vàrem començar per l’edició amb After Effects de la 

Intro de tots els capítols i els seus títols corresponents perquè no necessitàvem cap gravació pròpia. 

A continuació es va fer tota la estructura de fitxers i composicions d’After Effects enllaçats amb el 

fitxer màster d’Adobe Premiere tal com s’explica en el capítol 6.4 sobre Metodologia de 

postproducció.  
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Edició amb Adobe After Effects 

 

Aquest apartat s’explica en el apartat 6.4 inclòs en el capítol 6 de Metodologia. De tota manera farem 

en primer lloc un apunt sobre l’aprenentatge d’After Effects i una breu descripció de les tècniques 

utilitzades amb aquest programa. 

 

Partint que teníem uns coneixements bàsics del programa, el procés d’aprenentatge d’After Effects 

durant el treball final de grau ha tingut diverses etapes: Podem dir que des del 19 de febrer en què es 

va obrir les aules fins a 13 de març aproximadament va ser un període d’utilitzar i consultar molts 

tutorials bàsics dels nombrosos canals de Youtube existents.  A partir del 14 de març del 2020 

(entrada en vigor de l’estat d’alarma a Espanya degut a la pandèmia COVID-19) i tal com va 

evolucionar el confinament varem aprendre molt amb tutorials específics sobre presentacions de 

fotografies (en anglès “slide”), tractament de logotips, tractament de lletres, ús de càmeres, 

d’objectes nuls, etc. 

 

Amb aquests coneixements es va fer els capítols 1, 2 complets i gairebé tot el capítol 3. Així el 14 de 

maig, a un mes del lliurament final es va pensar que per facilitar la tasca i donar un toc de més 

qualitat als audiovisuals utilitzar algunes plantilles d’After Effects gratuïtes a Internet per culminar el 

capítol 3 i capítol 4. La plataforma utilitzada fou: https://motionarray.com/. I l’autoria de les plantilles 

utilitzades es mostren a la següent taula: 

 

Plantilles After Effects 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Capítol 3 
FONT: https://motionarray.com/ 

Autor: David Vilella  

Data: 15/05/2020 

CAP / ESC Autor  

Nom imatge / Vídeo   

Enllaç a descàrrega Llicència 

03/13 

 

Shtopi 

Free Elegant Slideshow 

https://motionarray.com/after-Effects-

templates/free-elegant-slideshow-26484 

Cal fer atribució  

 

03/14 

04/03 

Tyler 

Cubic  

 

https://motionarray.com/after-Effects-

templates/cubic 

Cal fer atribució 

04/11 CjVitoS 

Photo-gallery-541754 

https://motionarray.com/after-effects-

templates/photo-gallery-541754 

Cal fer atribució 

Taula 4: Plantilles d’After Effects utilitzades al capítol 3. 

 

La tria d’aquestes plantilles es va fer seguint tres criteris, en primer lloc que mantinguessin la línia 

gràfica utilitzada fins aleshores. En segon lloc que s’ajustessin a les necessitats segons el material 

gràfic que teníem, i finalment que ens agradessin. 

 

La primera de les dues plantilles es pot veure que segueix completament la línia de l’escena 14 del 

capítol 2, la qual havíem après a construir nosaltres amb tutorials. Es tracta de transicions de 

fotografies amb línies en moviment. Aquesta plantilla on l’hem utilitzat a la pràctica, s’ha hagut 

d’ajustar a les necessitats afegint algunes fotografies més per allargar el temps de duració i eliminant 

els textos. La segona plantilla s’ha utilitzat integrament amb textos inclosos. La veritat és que les 

plantilles d’After Effects són una eina molt útil en el cas de tenir uns coneixements ja una mica sòlids 

del programa i per donar en el nostre cas unes pinzellades més creatives. La tercera d’elles es va 

https://motionarray.com/
https://motionarray.com/
https://motionarray.com/after-effects-templates/free-elegant-slideshow-26484
https://motionarray.com/after-effects-templates/free-elegant-slideshow-26484
https://motionarray.com/after-effects-templates/cubic
https://motionarray.com/after-effects-templates/cubic
https://motionarray.com/after-effects-templates/photo-gallery-541754
https://motionarray.com/after-effects-templates/photo-gallery-541754
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utilitzar per acabar el darrer capítol. Cal afegir finalment que l’ús d’aquestes plantilles també serveix 

en el procés d’aprenentatge per veure com tracten certs efectes. 

 

Per acabar farem un breu esment de les tècniques utilitzades amb Adobe After Effects. El que s’ha 

utilitzat molt, i que és la base essencial d’aquest programa per fer animacions, són 4 característiques 

que es permet fer en tots els objectes que s’utilitzen en After Effects :  

1. Posició:  Per posicionar els objectes  

2. Escala: Per escalar amb un percentatge els objectes 

3. Rotació: Per girar aquests objectes. 

4. Opacitat: Per fer més o menys transparents els objectes. 

 

Aclarim que per objecte d’After Effects ens referim a: Imatges, vídeos, capes d’un arxiu de 

photoshop, textos, sòlids, càmeres, objectes nuls, capes d’ajust, capes de formes i llums. 

 

Si les anteriors característiques s’animen amb fotogrames clau en la línia de temps ja tenim 

l’animació bàsica que permet After Effects. Profunditzant en el moviment o posicionament s’han 

utilitzat les corbes bézier que donen un moviment dels objectes més real. Així mateix perquè el 

moviment no sigui constant i hi hagi una certa acceleració al principi i desacceleració al final s’ha 

utilitzat el editor de gràfics en la línia de temps. 

 

S’ha utilitzat també càmeres i moviment d’aquestes per a aconseguir certes animacions i 

perspectives més reals. Per moure objectes, fins i tot les càmeres, en algunes de les escenes s’ha 

utilitzat objectes nuls. 

 

Una tècnica bàsica en aquest programa és fer precomposicions, que per explicar-ho de manera 

planera ens permet simplificar les animacions de tots els objectes que hi ha dins d’elles en un sol 

objecte que es la precomposició. Dins aquestes precomposicions també s’hi ha incorporat sovint 

sòlids i textos. 

 

Per l’animació de textos s’ha utilitzat diferents tècniques: En primer lloc utilitzant efectes 

preestablerts (per exemple màquina d’escriure) i també s’han animat de manera més manual. Cal 

afegir també que s’ha utilitzat algun efecte preestablert per animar algunes imatges (per exemple les 

de les escenes 10 i 11 del capítol 2 és l’anomenat CC Lens) 

 

També s’ha utilitzat capes d’ajust per fer certs efectes de transició i aparició d’imatges, màscares 

perquè no es mostrin certes parts d’un objecte, i estils de capa per donar certes ombres o il·luminar 

les vores dels objectes. 

 

Muntatge amb Adobe Premiere 

 

Després es va fer el muntatge tal i com s’explica en el apartat 6.4 inclòs en el capítol 6 de 

Metodologia. 
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10. Prototips 

En aquest capítol adjuntem les captures de les primeres maquetes que es van fer de diferents parts 

de l’audiovisual. 

La primera maqueta realitzada fou la Intro que ens ha servit per els quatre capítols. A continuació es 

mostren 2 captures del vídeo:

 

Figura 25: Captura del vídeo de la Intro. 

 

 

Figura 26: Captura del vídeo de la Intro. 
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11. Guions. Escaleta. Narració. Música.  

Guió capítol 1 

Guió literari Capítol 1 

Títol: “Segurament no tot va començar en un dia de pluja...” 1968-2002 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 21/03/2020 

IMATGE SO 

ESCENA 1 - Intro sèrie 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació: SAMCLA: 18 anys i més d’un procés d’emprenedoria 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon i Manel Claus  

Idea gràfica: Jugarem amb 3 elements  

1.El fons de la composició on sortiran 3 moments 

importants de la història d’aquest procés 

d’emprenedoria(Montseny/Plaça on van fer la prova 

pilot/La masia on aniran) 

2.Slideshow de 60 fotografies principalment de primers 

plans dels 2 protagonistes i unes quantes del seu 

producte. 

3.El logo i el títol de la sèrie 

Música per intro 

 

ESCENA 2 - Intro del capítol 

Duració estimada: 10 segons 

Retolació: “Segurament no tot va començar un dia de 

pluja...” 

Idea gràfica: Jugar amb el que diu el seu lloc web en 

l’apartat Empresa/Història https://www.samcla.com/ca/historia/ 

Música per intro 

 

ESCENA 3 - Introducció 2 protagonistes 

Duració estimada: 10-15 segons 

Retolació temps: 1968-2020 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon i Manel Claus 

Idea gràfica: Apareixerà un mòbil on hi haurà el text 

del narrador i 6 requadres on sortiran alternadament 

les 60 fotografies de la intro 

Veu Narrador: “La història d’aquest 

procés d’emprenedoria no es pot entendre si no 

coneixem una mica la història prèvia dels dos 

protagonistes: En Jordi Samon i en Manel Claus,  

dos tècnics molt amics que han passat moltes 

hores junts per fer néixer i fer créixer 

l’Empresa SAMCLA-ESIC, SL.” 

Música de fons 1 

Pàgina 1 – guió literari capítol 1 

 

  

https://www.samcla.com/ca/historia/
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IMATGE SO 

ESCENA 4 - Jordi Samon (1968-1993) 

Duració estimada: 45 segons 

Retolació temps: 1968-1993 

Retolació vermella: “Lleial, somiatruites, compromès, 

planificador, esportista”. 

Vídeo/imatges autor: Escola El dofí (Premià), 

Escola pia Santa Anna (Mataró) 

Imatges de cerca: ETSETB / Premià de Mar / Sant 

Pol de mar / Escola el dofí 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon 

 

Veu Narrador: “Com va ser la vostra 

infància i joventut?” 

Veu Jordi: “Bé en primer lloc dir-vos que 

vaig néixer a Premià de Mar a principis de 

febrer del 1968. Vaig passar la meva infància 

entre Premià de Mar i Sant Pol de Mar, el poble 

dels meus pares.  

Vaig fer l’EGB l’Escola El Dofí de Premià de la 

qual en tinc un record molt especial. El 

batxillerat i el COU el vaig cursar a l’Escola 

Pia Santa Anna de Mataró on vaig. Així doncs, la 

meva joventut la vaig passar entre Premià de Mar 

on vivia i Mataró on estudiava. 

El setembre del 1986 vaig començar la carrera 

d’Enginyeria de Telecomunicacions a la 

Universitat Politècnica de Catalunya, a 

Barcelona.” Música 1 

ESCENA 5 - Manel Claus (1968-1993) 

Duració estimada: 45 segons 

Retolació temps: 1968-1993 

Retolació blava: “Tenaç, afany de superació, 

esforç, sociable, perfeccionista”. 

Vídeo/imatges autor: Escola Balmes (Mataró), 

Institut Politècnic Miquel Biada (Mataró), 

Escola Universitària Politècnica de Mataró 

Imatges de cerca: PROCTER&GAMBLER / Crònica de 

Mataró 

Imatges d’arxiu: Manel Claus 

Veu Manel: “Jo també vaig néixer el 1968 

però a Mataró on vaig passar tota aquesta època. 

L’EGB la vaig cursar a l’Escola Balmes, però on 

vaig créixer com a persona va ser en un grup 

d’esplai i en general en el món del lleure. Jo 

vaig optar per la formació professional 

concretament l’especialitat d’electrònica a 

l’Institut Politècnic Miquel Biada de Mataró. 

D’aquesta manera també podia compaginar estudis 

i feina en una impremta on editàvem i imprimíem 

el Crònica de Mataró. 

L’any 1992 vaig finalitzar l’Enginyeria Tècnica 

Industrial Especialitat Electrònica a l’Escola 

Universitària Politècnica de Mataró. 

A finals del 1992 i fins que vaig començar el 

servei militar vaig començar a treballar com a 

operari en línia de producció en una 

Multinacional dels sector químic dedicada 

sobretot a productes de neteja.” 

Música 1 

ESCENA 6 - Servei Militar (1993) 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 1993-1994 

Retolació bicolor: “Forjant amistat” 

Vídeo/imatges autor: Turó de l’home (filmació 

pròpia) 

Imatges d’arxiu: Jordi Samon / paisatge nevat  

Veu Narrador: “El que de ben segur que va 

passar és que els dos protagonistes es varen 

conèixer l’any 1993 fent el servei militar i 

sobretot a la base de telecomunicacions situada 

al Turó de l’Home a 1712 metres, on varen forjar 

una gran amistat.” 

Música 2 

Pàgina 2 – guió literari capítol 1 
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ESCENA 7 - Jordi Samon (1994-mitjans del 1998) 

Duració estimada: 70 segons 

Retolació temps: 1994-1998 

Retolació vermella: “jugàvem a tenir una 

empresa” 

 

 

 

 

 

Imatges d’arxiu: Jordi Samon 

Imatges digitalitzades: Acta Samcla 

Imatges de cerca: concepte camins, concepte 

fabricant televisors, concepte maquinària tèxtil 

de gran diàmetre, concepte casament 

 

 

Veu Narrador: “Com recordeu els anys 

posteriors al servei militar?” 

Veu Jordi: “En el meu cas aquesta etapa 

amb en Manel va ser com afegir una tercera vida 

en paral·lel a les meves altres dues acabades de 

començar, la familiar i la professional. L’any 

1994 va ser un any molt intens: el maig vaig 

acabar el servei militar i el setembre vaig 

defensar el projecte final de carrera. El 

novembre em vaig incorporar a la meva primera 

feina com enginyer en el departament de Recerca 

i Desenvolupament d’una empresa catalana 

fabricant de maquinària tèxtil  circular. 

Finalment el desembre d’aquest mateix any em 

vaig casar. El maig del 1996 va néixer la meva 

primera filla i curiosament la primera acta de 

reunió documentada de SAMCLA és d'octubre 

d’aquest any. A finals de 1996 vaig canviar 

d’empresa, per continuar les tasques d’Enginyer 

de recerca i desenvolupament, però en aquest cas 

en una coneguda empresa fabricant de televisors. 

Puc assegurar que la idea d'emprendre, ja fos en 

solitari o de forma compartida, sempre havia 

format part del meu pensament, era només qüestió 

d'esperar que arribés el moment oportú, si és 

que aquest moment existeix.” 

Música 2 

ESCENA 8 – Manel Claus (1994-mitjans del 1998) 

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 1994-1998 

Retolació blava: “Cercant un producte” 

Vídeo/imatges autor: Empresa del sector agrícola 

Imatges d’arxiu: Manel Claus/Golfes casa Jordi  

Veu Manel: “En el meu cas el maig del 1994 

vaig començar a treballar com a Responsable 

d’automatismes electrònics de control en una 

coneguda empresa del Maresme dedicada a 

subministraments i instal·lacions de reg, i 

automatismes pel sector agrícola i jardineria. 

Recordo que ens reuníem en el garatge de casa 

dels meus pares o més endavant a les golfes de 

casa en Jordi i intentàvem fer el nostre 

producte.” Música 2 

ESCENA 9 – Treballant per altri (6/1998-2002) 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 1998-2002 

Retolació bicolor: “Agafant experiència” 

Retolació bicolor: “Treballant junts” 

Retolació bicolor: “Aprenent molt” 

Imatges de cerca: concepte maquinària tèxtil de 

gran diàmetre / RDI 

 

Veu Narrador: “Passat aquest temps 

d’aprenentatge personal de cadascú, un altre fet 

importantíssim en aquest procés fou que l’any 

1998 en Jordi i en Manel comencen a treballar 

junts. Ho fan com a Enginyers del departament de 

Recerca Investigació i desenvolupament (RDI) 

electrònic de l’empresa de maquinària tèxtil 

circular de gran diàmetre en la qual ja havia 

treballat anteriorment en Jordi.” Música 3 

ESCENA 10 - Jordi Samon (6/1998-2002) 

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 1998-2002 

Retolació vermella: “Molt treball” 

Imatges d’arxiu: Jordi Samon  

Imatges digitalitzades: Controlador de reg 

 

Veu Narrador: “I d’aquests quatre anys 

treballant junts, just abans de la posta en 

marxa de SAMCLA, què en penseu?” 

Veu Jordi: “Recordo aquesta etapa com una 

etapa de molt treball i poca concreció, molta 

definició, molta imaginació, molt de temps... 

fins que vam decidir iniciar el nostre primer 

projecte, el controlador de carros de reg, que 

més o menys vàrem enllestir l'any de la fundació 

de SAMCLA.”  

Música 3 

Pàgina 3 – guió literari capítol 1 
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ESCENA 11 – Manel Claus (8/1998-2002) 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 1998-2002 

Retolació blava: “Molta il·lusió” 

Imatges d’arxiu: Manel Claus 

Imatges digitalitzades: plànols incubadora 

Imatges de cerca: concepte fragilitat 

 

Veu Manel: “És una etapa que recordo molt 

incerta, però a la vegada carregada de 

curiositats, il·lusions, i sense por al que 

havia de venir. Ens ho vàrem jugar tot, vàrem 

sortir de l’empresa on estàvem i vàrem 

capitalitzar la totalitat de l’atur que havíem 

de rebre els propers mesos, però no recordo ni 

un sol moment de dubte. Suposo que el nou repte 

era tant engrescador per nosaltres, que ens feia 

sentir capaços, poderosos, invencibles... Quina 

tonteria, quan la nostra fragilitat era més 

extrema que mai.” 

Música 3 

ESCENA 12 – Encara més formació 

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 2001 

Retolació bicolor: “Més formació” 

Imatges de cerca: ETSEIT (Terrassa), Centre CIM 

(UPC), Concepte Learning  

Veu Narrador: “I per acabar de 

planificar-ho tot, durant aquest període, els 

dos emprenedors encara es van formar una mica 

més i l’any 2001: En Jordi finalitza un Postgrau 

en disseny de Projectes d’Enginyeria de 

Producte,  al centre CIM de la Universitat 

Politècnica de Catalunya. I en Manel acaba 

l’Enginyeria Superior en Organització Industrial 

a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 

Terrassa.” 

Música 3 

ESCENA 13 – Posta en Marxa 

Duració estimada: 12 segons 

Retolació temps: 25/09/2002 

Imatges digitalitzades: branding antic 

Idea gràfica: jugar amb la similitud dels 2 logos  

Veu Narrador: “Amb tot aquest bagatge el 

25 de setembre del 2002 funden l’empresa SAMCLA. 

Un nom d’empresa simple i ras SAM de Samon i CLA 

de Claus, que mostra clarament el seu perfil 

tècnic.” 

Música 4 

ESCENA 14 – La Incubadora 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 25/09/2002 

Imatges d’arxiu: incubadora  

Imatges digitalitzades: reculls de premsa  

Veu Narrador: “I com espai on treballar 

trien la Incubadora d’empreses de l’Institut 

Municipal de Promoció Econòmica de Mataró, on es 

troben unes 10 empreses i que els permet tenir 

un espai agradable de treball i preparat a 

nivell d’infraestructures i telecomunicacions.” 

Música 4 

ESCENA 15 – Crèdits 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació: autor /narradors / agraïments / 

atribucions d’autoria imatges i música 

Idea gràfica: A part dels crèdits en text sortiran les 

imatges de fons de cadascuna de les escenes del 

capítol. 

Música 4 

Pàgina 4 – guió literari capítol 1 
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Guió literari Capítol 2 

Títol: “A la recerca d’un producte propi i una marca”. 2003-2007 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 23/03/2020 

IMATGE SO 

ESCENA 1 - Intro sèrie 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació: SAMCLA: 18 anys i més d’un procés 

d’emprenedoria 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon i Manel Claus 

Idea gràfica: la mateixa per tots els capítols (veure 

escena 1 del capítol 1) 

Música per intro 

 

ESCENA 2 - Intro del capítol 

Duració estimada: 10 segons 

Retolació: “A la recerca d’un producte propi i una marca” 

Idea gràfica: Jugar amb el que diu el seu lloc web en 

l’apartat Empresa/Valors https://www.samcla.com/ca/valors/ 

Música per intro 

 

ESCENA 3 – En el capítol anterior... Posta en Marxa 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 25/09/2002 

 

Veu Narrador: “En el capítol anterior... 

el 25 de setembre del 2002 en Jordi Samon i en 

Manel Claus funden la empresa SAMCLA i inicien 

el seu procés d’emprenedoria a la Incubadora 

d’empreses lligada a l’Ajuntament de Mataró.” 

Música 1 

ESCENA 4 – Premis creàtic – una injecció d’il·lusió 

Duració estimada: 85 segons (15+70) 

Retolació temps: 23/10/2002 

Retolació 1: “una injecció d’il·lusió per iniciar la 

recerca d’un producte propi i una marca” 

Imatges digitalitzades:Vídeo de TVM i reculls premsa 

Veu Narrador: “I poc temps després, el 

23 d’octubre del 2002, els dos emprenedors es 

proclamen guanyadors de la segona edició dels 

PREMIS Creàtic que suposa per ells una injecció 

d’il·lusió per iniciar l’aventura d’emprendre.” 

Música 1 

ESCENA 5 – Taller “Pepe” i feiem de tot  

Duració estimada: 55 segons 

Retolació temps: 2002-2007 

Retolació 1: “Com recordeu aquells primers anys a la 

incubadora?” 

Retolació 2: “Quan comences tu no existeixes. Com a 

marca no ets ningú” 

Retolació 3: “Al principi anàvem a vendre una pilota 

rodona vermella i quan sortíem de la reunió ens 

miràvem i un dels dos deia: potser hauríem de fer un 

quadrat verd perquè això no li interessa a ningú” 

Idea gràfica: Intentar fer un motion graphic per 

simbolitzar la retolació 3 

Retolació 4: “Arriba un moment que t’adones que et 

poses a fer una cosa pròpia o bé no controles la 

cadena de valor del teu producte” 

Veu Narrador: “Com recordeu aquells 

primers anys?” 

Veu Manel: “Va ser una època de moltíssim 

treball i de reinventar-nos cada dia. En 

realitat, vàrem començar l’empresa sense un 

objectiu clar, sense un producte, sense cap 

client. Només ens movia la voluntat de 

treballar per nosaltres mateixos. De fer el que 

decidíssim a cada moment. De posar-nos a prova 

com a persones i com a professionals. Varen ser 

anys de buscar un camí per l’empresa que ens 

permetés tenir un fil conductor amb el que 

creure. Anys d’esperar que algun dia sonés el 

telèfon i que algú ens demanés alguna cosa, 

algun projecte, sense necessitat de sortir cada 

dia amb el cotxe i trucar a porta freda per 

mirar de convèncer a qui sigui i a on sigui. Es 

varen provar moltes coses, amb algun petit èxit 

puntual però que en cap cas semblava que 

poguessin ser l’eix sobre el qual girar una 

verdadera empresa.” 

Música 1 

Pàgina 1 – guió literari capítol 2 
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ESCENA 6 – Taller “Pepe” i feiem de tot 

Duració estimada: 55 segons 

Retolació temps: 2002-2007 

 

 

 

Imatges d’arxiu: fotografies de 

producte..detector de pluja, detector de vent, 

pistes de tennis, clients agro 

 

Veu Jordi: “Teníem clar que SAMCLA havia 

de ser una marca amb producte propi i que els 

serveis que proporcionàvem en aquella època 

només havien de ser un mecanisme per trobar 

aquest producte. 

Vàrem començar amb el famós detector de pluja 

aprofitant una part del desenvolupament que 

havia portat a terme en el projecte final de 

carrera. Llavors varem fer un detector de vent, 

i teníem ja el controlador de carros de reg per 

hivernacle. Vàrem desenvolupar també un sistema 

de reg per a pistes de tenis de terra batuda, 

que permetia a més dels regs ordinaris, que els 

propis tenistes poguessin servir-se regs 

puntuals a voluntat. Tot això fins que d’alguna 

manera varem topar amb unes problemàtiques 

incipients dins de l’àmbit de la gestió dels 

regs de parcs i jardins dels municipis, que de 

seguida esdevindrien demandes fonamentals.”  

Música 1  

ESCENA 7 – Trasllat a local de lloguer 

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 2004 

Imatges d’arxiu: local / edifici i interior / 

petita mostra de la inauguració 

Vídeo/imatges autor: Exterior local 

 

Veu Narrador: “Passat un any a la 

incubadora d’empreses s’adonen que l’empresa 

requereix d’un local que disposi de tres grans 

espais: un de recerca i desenvolupament, un 

altre de Fabricació i magatzem, i un altre per 

comercials, administració i ells mateixos. Per 

això a principis del 2004 es traslladen amb 

molta il·lusió a un local de lloguer al carrer 

Batista i Roca de Mataró.” 

Música 2 

ESCENA 8 – Business Angel  

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps 1: maig 2004 

Imatges digitalitzades: Premsa escrita 

Veu Narrador: “I ja aquest mateix any, 

concretament el maig del 2004, aconsegueixen 

allò que molts emprenedors requereixen per 

seguir creixent, reben la col·laboració d’un 

business angel.” 

Música 2 

ESCENA 9 – TN de TV3  

Duració estimada: 135 segons (15+120) 

Retolació temps: 20/02/2005 

Imatges digitalitzades: Vídeo TN de TV3 

Retolació temps: 16 de juny 2005 

Imatges digitalitzades: Nomenament premi 

diputació 

Veu Narrador: “Fruit d’aquests anys de 

treball el 2005 ... ja es comença a parlar del 

seu producte a la premsa ...i a més són 

nomenats com a finalistes dels premis diputació 

de Barcelona a la millor iniciativa 

empresarial.” 

Música 2 

ESCENA 10 – I quan ho vàreu trobar 

Duració estimada: 22 

Retolació 1: “Com i quan vàreu trobar el vostre producte?” 

Retolació temps: 2005-2007 

Imatges d’arxiu: Sensor de pluja 

Veu Narrador: “Com i quan vàreu trobar 

el vostre producte?” 

Veu Jordi: “Aquest moment va arribar a 

finals de 2005 amb la idea d’aprofitar el 

nostre detector de pluja per hivernacles com un 

detector centralitzat, que pogués actuar sobre 

els programadors de reg a piles dels voltants, 

i que va acabar esdevenint un sistema de 

telegestió de reg el juliol del 2007.” 

Música 3 

Pàgina 2 – guió literari capítol 2 
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ESCENA 11 – I quan ho vàreu trobar 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 2005-2007 

Retolació 1: “Com i quan vàreu trobar el vostre producte?” 

Imatges d’arxiu:  

 

Veu Manel: “I es va demostrar que ‘el camí 

bo, sempre es troba caminant’,i un bon dia, 

vàrem tenir la ‘visió global’. Tots i cadascun 

dels experiments empresarials que havíem 

encetat, ens hi varen anar acostant.  Ja sabíem 

que volíem fer!!! I a més a més, ens hi 

posàvem, ens sortia prou bé i ens ho 

reconeixien públicament... Ara sí que començava 

una nova etapa molt més focalitzada. Potser 

ara, algun dia, si que sonaria el telèfon i 

algú ens demanaria alguna cosa.” 

Música 3 

ESCENA 12 – Darrers Agro  - febrer 2006  

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: febrer 2006 

Imatges d’arxiu: Hivernacles Riera 

Veu Narrador: “Ja focalitzats, el febrer 

del 2006 implanten el seu darrer producte  a 

mida. Va ser en uns grans hivernacles del 

Maresme dedicats a plantes aromàtiques, 

medicinals, i culinàries. El sistema 

automatitzava l’obertura i tancament dels 

hivernacles segons si plovia o si feia un vent 

superior a les consignes que va marcar el 

client.”  

Música 3 

ESCENA 13 – Pistes de tennis 2006 – 2008  

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 2006-2008 

Imatges d’arxiu: Pistes de tennis 

Idea gràfica: Disposar els clubs de tennis com una 

sala de control de realització de televisió i aniran 

apareixen alguns dels tennis implantats. 

Veu Narrador: “Així entre els anys 2006 

i 2008 implanten el seu producte per pistes de 

Tennis en nombrosos clubs catalans, a la 

comunitat valenciana i a les illes balears.”  

Música 3 

ESCENA 14 – 1ª prova pilot Sistema Telegestió  

Retolació temps: juliol 2007 

Retolació addicional: “I després de 2 anys de 

recerca, investigació i desenvolupament” 

Duració estimada: 20 segons 

Vídeo/imatges autor: Laia la Arquera 

Imatges d’arxiu: Laia la Arquera emprenedors 

muntant. fotografies dels emprenedors i del 

sistema. 

 

 

Veu Narrador: “El juliol del 2007 amb la 

plena confiança de l’Ajuntament de Mataró 

SAMCLA implanta la seva primera prova pilot del 

seu Sistema de Telegestió.” 

Música 4 

ESCENA 15 – Mataró guanya premi “X+Verd” 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 23/10/2007 

Imatges d’arxiu: Fotografies recollida premis. 

Imatges de cerca: Notícies internet 

Veu Narrador::“ L’octubre del 2007 fruit 

d’aquesta col·laboració l’Ajuntament de Mataró 

guanya el Premi ‘per més verd’ gràcies al seu 

sistema de reg per Internet que estalvia un 30% 

d’aigua. Els premis lliurats durant el Segon 

Congrés Ciutat Verda que es celebra a Barcelona 

els serveix per donar-se a conèixer a altres 

Ajuntaments i entitats.” 

Música 4 

ESCENA 16 – Crèdits 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació: autor /narradors / agraïments / 

atribucions d’autoria imatges i música 

Idea gràfica: A part dels crèdits en text sortiran les 

imatges de fons de cadascuna de les escenes del 

capítol. 

Música 4 

Pàgina 3 – guió literari capítol 2 
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Guió literari Capítol 3 

Títol: “La construcció d’una companyia i d’una marca”. 2008-2019 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 25/03/2020 

IMATGE SO 

ESCENA 1 - Intro sèrie 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació: SAMCLA: 18 anys i més d’un procés 

d’emprenedoria 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon i Manel Claus 

Idea gràfica: la mateixa per tots els capítols (veure 

escena 1 del capítol 1) 

Música per intro 

 

ESCENA 2 - Intro del capítol 

Duració estimada: 10 segons 

Retolació: “La construcció d’una companyia i d’una 

marca” 

Idea gràfica: Jugar amb el que diu el seu lloc web en 

l’apartat Empresa/Història https://www.samcla.com/ca/historia/ 

Música per intro 

 

ESCENA 3 – En el capítol anterior...Mataró guanya 

premi “X+Verd” 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 23/10/2007 

Imatges d’arxiu: Fotografies recollida premis. 

Veu Narrador:: “En el capítol 

anterior... El 23 d’octubre del 2007 

l’Ajuntament de Mataró guanya el Premi ‘per més 

verd’ lliurats en el Segon Congrés Ciutat 

Verda. A SAMCLA els serveix per donar-se a 

conèixer a altres Ajuntaments i entitats.” 

Música 1 

ESCENA 4 – SAMCLACITY-WATER 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 2008 

Imatges d’arxiu: Imatges producte en la ciutat 

Imatges de cerca: Del seu lloc web 

Idea gràfica: Fitxa de producte 

Veu Narrador::“ Així doncs el producte 

que feia anys que cercaven podia sortir al 

mercat... L’any 2008 neix el SAMCLACITY-WATER 

un producte gairebé invisible a les ciutats i  

grans espais verds. Un producte per a la 

telegestió i control, de tots els elements 

hidràulics de la xarxa de reg, comptadors 

d’aigua i fonts, destinat a grans espais 

públics com privats amb tant sols un dispositiu 

connectat a Internet.” 

Música 1 

ESCENA 5 – 2008-2010 CATALUNYA I PENINSULA 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 2008-2010 

Retolació: Què en penseu d’aquesta etapa a partir del 2008? 

Idea gràfica: Idea de representar les ciutats per les 

quals s’ha anat implantant el sistema similar a la 

seva web, però més gràfic” 

Veu Narrador: “Què en penseu d’aquesta 

etapa a partir del 2008?” 

Veu Jordi: “És per mi l'etapa de 

consolidació del producte i en la que es 

culmina la construcció de la companyia. Amb un 

objectiu de producte clar, calia posar en marxa 

tot el necessari per empènyer i consolidar 

aquest producte.” 

Veu Manel: “Aquesta ha estat l’etapa on 

SAMCLA s’ha començat a sentir empresa. Ha 

trobat el seu producte, els seus fonaments, 

sobre els quals construir la companyia i 

sobretot crear i fer créixer la marca.” 

Música 1 

Pàgina 1 – guió literari capítol 3 
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ESCENA 6 – Premi ciutat sostenible 2009 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 29/05/2009 

Imatges d’arxiu:Fotografies lliurament 

Imatges de cerca:Notícies web dels premis 

Veu Narrador::“L’any 2009 en els PREMIS 

CIUTAT SOSTENIBLE organitzats per la fundació 

fòrum ambiental, l’Ajuntament de Mataró 

aconsegueix un altre premi a la ciutat més 

sostenible en l’àmbit de la gestió del cicle de 

l’aigua.” 

Música 2 

ESCENA 7 – 2011-2015 ITALIA / FRANÇA/ PORTUGAL / SUÏSSA 

Duració estimada: 45 segons 

Retolació temps: 2011-2015 

Imatges d’arxiu: Viatge ginebra 

Idea gràfica: Idea de representar les ciutats per les 

quals s’ha anat implantant el sistema similar a la 

seva web, però més gràfic” 

Veu Narrador: “Malgrat la profunda crisi 

que s’inicia en molts sectors l’any 2008 a 

Espanya, SAMCLA inicia el treball d’exportació 

del seu producte a diferents països Europeus 

l’any 2011.”:”” 

Veu Jordi: “En aquest període SAMCLA ha 

hagut de superar un dels moments més crítics de 

la companyia, la crisi del 2007/08 que, a casa 

nostra, va aterrar el 2010. En dos anys, el 

2011 i el 2012, la facturació va caure un 50%.”  

Veu Jordi: “El 2013 però, després d’alguns 

ajustos, molt de treball i havent mantingut 

tota la plantilla, vàrem començar la 

remuntada.” 

Música 2 

ESCENA 8 – SAMCLAHOME-WATER  

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 2015 

Imatges d’arxiu: logo 

Imatges de cerca: Del seu lloc web 

Idea gràfica: Fitxa de producte 

Veu Narrador:: “Passada la crisi i 

aprofitant els seus amplis coneixements de la 

Telegestió en l’àmbit  de la jardineria de 

grans espais, presenten al mercat la versió 

residencial del seu producte. El 2015 neix 

SAMCLAHOME-WATER un producte per controlar tots 

els elements dels jardins particulars: reg, 

Comptadors d’aigua, il·luminació, piscina i 

altres automatismes.”:”” 

Música 3 

ESCENA 9 – 2015-2019 CHILE – MÈXIC – ALEMANYA 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 2015-2019 

Idea gràfica: Seguir amb la Idea de representar les 

ciutats per les quals s’ha anat implantant el sistema 

similar a la seva web, però més gràfic” 

Veu Narrador:: “Entre els anys 2015 i 

2019 també aconsegueixen alguns clients a 

l’altra banda de l’atlàntic, i en l’exigent 

Alemanya.”: 

Música 3 

ESCENA 10 – Més formació en aquests anys – 2011 i 2016 

Duració estimada: 25 segons 

Retolació temps: 2011 i 2016 

Retolació: + formació 

Imatges de cerca: IESE BUSINESS SCHOOL de la Universitat de 

Navarra 

Veu Narrador: “En tot aquest període i 

amb l’afany d’acabar de construir una companyia 

sòlida els dos protagonistes troben temps per 

tornar a la formació i ambdós cursen un 

Programa de Direcció General a l’IESE BUSINESS 

SCHOOL de la Universitat de Navarra. En Jordi 

l’any 2011 i en Manel el 2016.”n  

Música 4 

ESCENA 11 – Més Viatges 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 2016-2019 

Retolació: + viatges 

Imatges d’arxiu: Viatges Bilbao, Xile, Cadaqués, 

Bilbao, Sardenya 

 

Veu Narrador:: “Guanyada la confiança de 

molts ajuntaments i entitats privades... per 

acabar de construir i dirigir la companyia els 

dos empresaris requereixen de més temps per fer 

viatges comercials i d’empresa.”n 

Música 4 

Pàgina 2 – guió literari capítol 3 
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IMATGE SO 

ESCENA 12 – SAMCLACITY-WASTE 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 2019 

Retolació: + productes 

Imatges d’arxiu: el seu lloc web /imatges del 

producte. 

Idea gràfica: Fitxa de producte 

Veu Narrador:: “I ampliant el concepte 

de telegestió de SAMCLA, l’any 2019, presenten 

després de dos anys de recerca un altre 

producte: SAMCLACITY-WASTE un producte destinat 

a les ciutats per controlar el nivell 

d’ompliment dels contenidors de residus 

urbans.”n 

Música 4 

ESCENA 13 – Més departaments ..més compromís 

Duració estimada: 70 segons 

Retolació temps: 2016-2019 

Retolació: I a partir del 2016? 

Retolació: + departaments + compromís 

Imatges d’arxiu:   

Vídeo/imatges autor: Imatges i interior del 

local actual sense personal 

Idea gràfica: Ús d’alguna plantilla d’after effects 

 

 

Veu Narrador::“I a partir del 2016?”par 

Veu Jordi: “En aquesta etapa s'han definit 

millor i culminat els departaments comercial, 

de fabricació i d'instal·lacions.” 

Veu Manel: “Comencem a tenir una gran 

responsabilitat de marca. Aquest anys han estat 

la posada de llarg de l’empresa i quan també 

hem començat a sentir més vertigen. El 

creixement és sostingut i no es pot aturar. El 

patiment per l’empresa i pel seu futur, que per 

altra banda hi ha estat sempre, ara ja no és 

tant per saber si podrem tirar endavant o no, 

sinó perquè ara hem de respondre davant de tota 

la gent que confia amb nosaltres i que d’alguna 

manera o altra en depèn. I cada vegada són més: 

la que treballa amb nosaltres, els nostres 

clients, els col·laboradors, els proveïdors... 

Sens dubte, el nostre compromís és més gran que 

mai i qualsevol decisió afecta a moltes més 

persones. És bonic i desitjat, però també ens 

exigeix el millor de nosaltres mateixos. Ara, 

tot això ja va de debò!!!” 

Música 5 

ESCENA 14 –MÉS ESPAI I MÉS ADEQUAT PER LA COMPANYIA 

Duració estimada: 35 segons 

Retolació temps: 2019 

Retolació 1:+ espai  

Retolació 2:+ qualitat 

Imatges d’arxiu: masia 

Idea gràfica: Ús d’alguna plantilla d’after effects 

 

Veu Narrador: “Per aquests motius la 

companyia decideix anar a la recerca d’una nova 

Seu. Un lloc on poder treballar amb més 

qualitat, on tots els seus departaments es 

puguin sentir més còmodes, amb més espai, i un 

entorn on poder mostrar al món els seus 

productes i el seu concepte de Telegestió. 

Finalment, a mitjans del 2019, troben el lloc 

que els agrada una Masia al poble de Cabrera de 

Mar que compleix tots els requisits per seguir 

aquesta aventura.” 

Música 5 

ESCENA 15 – Crèdits 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació: autor /narradors / agraïments / 

atribucions d’autoria imatges i música 

Idea gràfica: A part dels crèdits en text sortiran les 

imatges de fons de cadascuna de les escenes del 

capítol. 

Música 5 

Pàgina 3 – guió literari capítol 3 
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Guió capítol 4 

Guió literari Capítol 4 

Títol: “Reforcem la nostra imatge en un entorn més atractiu”. 2020-infinite 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 27/03/2020 

IMATGE SO 

ESCENA 1 - Intro sèrie 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació: SAMCLA: 18 anys i més d’un procés 

d’emprenedoria 

Imatges d’arxiu : Jordi Samon i Manel Claus 

Idea gràfica: la mateixa per tots els capítols (veure 

escena 1 del capítol 1)  

Música per intro 

 

ESCENA 2 - Intro del capítol 

Duració estimada: 10 segons 

Retolació: “Reforcem la nostra imatge en un entorn més 

atractiu” 

Idea gràfica: Jugar amb el que diu el seu lloc web en 

l’apartat Empresa/Història https://www.samcla.com/ca/historia/ 

Música per intro 

 

ESCENA 3 – En el capítol anterior... Decideixen 

invertir en una masia 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 2019 

Retolació 1:+ espai+ qualitat 

Imatges d’arxiu: masia 

Veu Narrador: “En el capítol anterior... 

l’any 2019 els dos empresaris decideixen que 

SAMCLA necessita una nova seu, la que els 

agrada és una masia a Cabrera de Mar, una masia 

molt adequada per les necessitats de 

l’empresa.” 

Música 1 

ESCENA 4 – Què n’espereu de la nova etapa? (Manel) 

Duració estimada: 70 segons 

Retolació temps: 2020 ..... 

Retolació: Què n’espereu de la nova etapa? 

Vídeo/imatges autor: Masia de Cabrera de Mar  

 

Veu Narrador: “Què n’espereu d’aquesta 

nova etapa a partir del 2020?” 

Veu Manel: “La sensació que tenim en 

aquesta nova etapa, és que necessitem una 

renovació estètica. Superada la fase de 

consolidació del producte i construcció de la 

companyia, ara toca posar-hi un plus d’imatge, 

de presència, de màrqueting... La marca 

necessita mostrar-se des d’un altre punt de 

partida. A part de ser, hem de semblar. 

Necessitem que els clients ens visitin en un 

entorn més atractiu i més alineat amb la imatge 

que s’han pogut fer d’una marca líder en el seu 

sector. La posada en escena de SAMCLA hi ha de 

sumar. En cap cas pot ser un element dissuasori 

com pot ser ho podia haver estat fins ara.  

Entrem en una etapa doncs, que segur seguirem 

tenint mil incerteses i els patiments de 

sempre, però que volem viure com el nostre 

‘fer-nos grans’. Hem de pensar en gran si volem 

fer l’empresa gran, i l’entorn de treball de 

ben segur hi ajudarà molt. Ens renovem per anar 

més lluny.” 

Música 1 

Pàgina 1 – guió literari capítol 4 
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IMATGE SO 

ESCENA 5 – Què n’espereu de la nova etapa? (Jordi) 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació temps: 2020 ..... 

Vídeo/imatges autor: Masia de Cabrera de Mar / 

Producte Samcla-Infinite / Aparells dels 

departament de RID de l’empresa 

  

 

Veu Jordi: “Creiem que ara és el moment de 

consolidar la companyia i la marca, cosa que 

volem fer amb dues palanques. Una primera, 

basada en una nova generació de producte amb 

totes aquelles innovacions tecnològiques que ens 

permetin fer front a les demandes de l'avui i 

del demà, i una segona palanca basada en unes 

instal·lacions i serveis que estiguin alineades 

amb les expectatives que aquesta nova generació 

de producte ha de generar en el mercat.”   

Música 1 

ESCENA 6 – SAMCLA-INFINITE 

Duració estimada: 35 segons 

Retolació temps: 2020 

Retolació:  SAMCLA-INFINITE 

Imatges d’arxiu: Producte  

Idea gràfica: Fitxa de producte 

Veu Narrador: “Així doncs SAMCLA obre  

l’any 2020 amb un nou producte. En el marc dels 

conceptes de Ciutat Intel·ligent  i de 

l’Internet de les coses,  SAMCLA-INFINITE vol 

millorar les possibilitats del sistema de reg, 

permetent en el seu sistema la integració de 

productes i serveis d’altres fabricants i també 

l’intercanvi de dades amb altres plataformes de 

software.” Música 2 

ESCENA 7 – La Masia i els treballadors 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 10/03/2020 

Vídeo/imatges autor: Masia de Cabrera de Mar 

 

Veu Narrador: “Poc temps després de tenir 

les claus de la nova seu, concretament el 10 de 

març del 2020 els dos emprenedors ensenyen la 

Masia als seus treballadors,  amb la mateixa 

il·lusió que van fer la posta en marxa de 

l’empresa. Preveuen acabar totes les reformes a 

principis del 2021.” Música 2 

ESCENA 8 – Inici del confinament / Estat d’alarma 

Duració estimada: 20 segons 

Retolació temps: 14/03/2020 

Imatges de cerca: Portades de diaris 

Veu Narrador: P“Tres dies després  la 

pandèmia del Coronavirus obliga a que els 

estudiants no vagin a les escoles, i a gran part 

de pimes, autònoms i activitats públiques a 

aturar-se. L’endemà, el 14 de març del 2020 el 

president del govern espanyol declara l’estat 

d’alarma.”   

Música 3 

ESCENA 9 – Repercussió del confinament Manel 

Duració estimada: 60 segons 

Retolació temps: 26/03/2020 

Retolació temps: Dijous, 26 de març del 2020 

Retolació: Què n’espereu de la nova etapa? 

Vídeo/imatges autor: Espais verds on hi hagi el 

seu producte 

Cafè de Mar (Mataró) 

Dipòsit d’aigües (Mataró) 

Imatges d’arxiu: De molts espais verds on han 

estat treballant. 

Idea gràfica: Simular 6 pantalles d’una sala de 

realització on vagin passant fotografies. 

Veu Narrador: “Per aquest motiu els 

tornem a preguntar el mateix: Què n’espereu de 

la nova etapa?” 

Veu Manel: “N’espero exactament el mateix 

que he explicat abans. Aquest impàs forçós, 

malgrat la seva incertesa en quant a temps i 

conseqüències, ho veig com un parèntesi per 

continuar fent el que fèiem. Francament, i 

potser peco d’ingenuïtat o d’excés d’optimisme, 

però a efectes de SAMCLA i a dia d’avui no estic 

especialment intranquil. Només estic lògicament 

preocupat per la gent que ho està passant molt 

malament des del punt de vista de la situació 

sanitària greu que estem vivint... personal 

mèdic, pacients, famílies afectades, gent amb 

tota mena de dificultats, etc. Per altra banda, 

i tot sigui això, ocupat per mirar de resoldre 

el dia a dia del que va passant a nivell 

d’empresa, i amb la ment posada en sortir de tot 

això el més aviat possible. Pel demés, tot segur 

que anirà bé i ens farà millors.” Música 3 

Pàgina 2 – guió literari capítol 4 
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IMATGE SO 

ESCENA 10 – Repercussió del confinament Jordi 

Duració estimada: 35 segons 

Retolació temps: 26/03/2020 

Vídeo/imatges autor: Espais verds on hi hagi el 

seu producte  

Plaça Itàlia (Mataró)- arxiu de l’empresa 

Plaça Itàlia (Mataró) – Després del confinament 

Idea gràfica: Simular dos films de pel·lícula per 

veure el contrast entre una sèrie de fotografies i una 

altra.   

Veu Jordi: “Si estem parlant del QUÈ, això 

no canvia en absolut, és exactament el mateix. 

Una altra cosa és el QUAN i això sí que es veurà 

condicionat, tant l'inici com potser el temps 

d'execució. Es fa difícil en aquests moments fer 

una previsió de l'impacte de la situació actual 

sobre el pla inicial, podríem dir que encara 

estem en fase de xoc i amb totes les incerteses 

sobre el nou punt de partida en el que ens 

deixarà aquesta pandèmia. Aquest nou punt de 

partida és la dada que encara no tenim.” 

Música 3 

ESCENA 11 – Repercussió del confinament TELEGESTIÓ 

Duració estimada: 60 segons 

Retolació temps: 2020 ..... 

Vídeo/imatges autor: Espais verds on hi hagi el 

seu producte 

Nou Parc Central (Mataró) 

Plaça Itàlia (Mataró) 

Edifici IMPEM (Mataró) 

Idea gràfica: Ús d’alguna plantilla d’after effects 

 

Veu Narrador: “Manel, creus que aquesta 

pandèmia reforçarà quelcom del concepte de 

Telegestió que té SAMCLA??” 

Veu Manel: “Jo diria que el concepte de 

Telegestió des del punt de vista de ser una 

aplicació més que ens ofereixen les anomenades 

Noves Tecnologies, fins i tot es reforçarà. 

Persones que no utilitzaven les noves 

tecnologies, ara les podran veure i rebre com 

una eina fonamental per facilitar les seves 

activitats diàries. Fins i tot els permetrà la 

possibilitat de mantenir activitats laborals i 

personals, gràcies a l’ús d’aquestes. Això, 

encara que sigui una mica de rebot, crec que 

obrirà la ment en quant a tenir encara més 

predisposició a valorar la tasca remota, que al 

final també evita desplaçaments, aconsegueix 

despeses importants de combustible, estalvis de 

temps, etc. Probablement farà que la Telegestió 

que SAMCLA proposa, encara pugui ser més ben 

rebuda ja que serà quelcom més familiar i més 

proper per tothom.”  

Música 4 

ESCENA 12 – Núvol de valors 

Duració estimada: 15 segons 

Retolació temps: 2020 ..... 

Idea gràfica: Núvol de paraules 

Veu Narrador: “Malgrat aquest fet global 

que afecta a l’economia mundial, en Jordi i en 

Manel segueixen lluitant amb els seus valors de 

sempre i els que li han donat a SAMCLA per 

seguir avançant.” “ 

Música 4 

ESCENA 13 – Crèdits 

Duració estimada: 30 segons 

Retolació: autor /narradors / agraïments / 

atribucions d’autoria imatges i música 

Idea gràfica: A part dels crèdits en text sortiran les 

imatges de fons de cadascuna de les escenes del 

capítol. 

Per acabar la escena: Es mostraran imatges preses per 

l’autor durant el període de desconfinament amb algun 

escrit segons la fase en què ens trobem a principis de 

Juny del 2020. 

Música 4 

Pàgina 3 – guió literari capítol 4 
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Escaleta 

Escaleta 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 31/03/2020 

Nº Nom 

Enllaç a ubicació 

CODI QR 

Fotografia 

Captura pantalla  

Google maps Ús acadèmic 

Descripció Escenes 

On s’utilitzarà 

1 Escola el dofí (Premià de Mar) 

https://goo.gl/maps/XpeSBJJc56JQB4cK7 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Zoom cap el nom de l’escola o bé 

l’entrada principal.  

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal o per 

visualitzar exterior escola. 

-Fotografies diverses. 

Cap1_ESC04 

2 Escola Pia Santa Anna (Mataró) 

https://goo.gl/maps/TvH863xZX9M8kGRu6 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Zoom cap el nom de l’escola o bé 

l’entrada principal.  

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal o per 

visualitzar exterior escola. 

-Fotografies diverses. 

Cap1_ESC04 

3 Escola Balmes (Mataró) 

https://goo.gl/maps/T3LK8dhjR3Zow3jg6 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Zoom cap el nom de l’escola o bé 

l’entrada principal.  

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal o per 

visualitzar exterior escola. 

-Fotografies diverses. 

Cap1_ESC05 

4 Institut politècnic Miquel 

Biada (Mataró) 

https://goo.gl/maps/b2NpVjfPi2zP883FA 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Zoom cap el nom de l’escola o bé 

l’entrada principal.  

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal o per 

visualitzar exterior escola. 

-Fotografies diverses. 

Cap1_ESC05 

Pàgina 1 – Escaleta 

Per generar els codis QR s’ha utilitzat:https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/  
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Nº Nom 

Enllaç a ubicació 

CODI QR 

Fotografia 

Captura pantalla  

Google maps Ús acadèmic 

Descripció Escenes 

On s’utilitzarà 

5 Turó de l’home(Montseny) 

https://goo.gl/maps/qg5wYoA21AsLCFrQ7 

 

 

-Filmació 360º des del mirador.  

-Filmació del cim fent zoom. 

-Fotografies del cim, antenes i 

edificacions. 

-Fotografies paisatge. 

Hora: Aviat del matí 

Cap1_ESC06 

6 Empresa del sector agrícola 

https://goo.gl/maps/9y7Y7v2D3HWdKT9F7 

 

 

-Pla general edifici.  

-Zoom cap a l’entrada principal.  

-Moviment de càmera des de punt fix 

per mostrar tot l’edifici. 

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal. 

-Zoom cap a rètol empresa. 

-Fotografies diverses. 

Cap1_ESC08 

7 Exterior local (C/Batista i Roca) 

https://goo.gl/maps/MvEWtaMTCB9wjh9R7  

 

 

-Pla general edifici.  

-Zoom cap a l’entrada principal.  

-Moviment de càmera des de punt fix 

per mostrar tot l’edifici. 

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal. 

-Fotografies diverses. 

Cap2_ESC07 

8 Porta Laietana 

https://goo.gl/maps/ZZPmMDDoqtEg39QC8 

 

 

-Pla general plaça.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tota la 

plaça. 

-Zoom cap a on s’identifiqui el 

mesurador del vent o bé on hi hagi 

qualsevol producte SAMCLA 

identificable. 

-Fotografies diverses. 

Cap2_ESC14 

9 Interior local (C/Batista i Roca) 

https://goo.gl/maps/MvEWtaMTCB9wjh9R7  

  

 

-Filmació càmera en mà:  

Zona RID  

Zona Fabricació / Magatzem 

Zona Comercial  

Despatx emprenedors 

-Fotografies diverses. 

Cap3_ESC13 

Pàgina 2 – Escaleta 

Per generar els codis QR s’ha utilitzat:https://www.codigos-qr.com/generador-de-codigos-qr/ 
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Nº Nom 

Enllaç a ubicació 

CODI QR 

Fotografia 

Captura pantalla  

Google maps Ús acadèmic 

Descripció Escenes 

On s’utilitzarà 

10 Masia (Cabrera de Mar)  

https://goo.gl/maps/AZpAACZM8nKvAdHZ6 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Moviment de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Gravació 360º vídeo des de part 

central de l’era. 

-Tràveling d’acostament fet càmera 

en mà cap a entrada principal. 

-Tràveling càmera en mà exteriors 

(davant i darrera) 

-Tràveling càmera en mà interiors. 

-Fotografies diverses. 

Cap4_ESC04 

Cap4_ESC05 

Cap4_ESC07 

11 Espais verds on hi hagi el seu producte 

Plaça Itàlia (Mataró) 

https://goo.gl/maps/euqnUP2pVeCKLU24A 

 

 

-Pla general plaça.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tota la 

plaça. 

-Zoom cap a on s’identifiqui el 

sensor de vent o bé on hi hagi 

qualsevol producte SAMCLA 

identificable. 

-Fotografies diverses. 

Cap4_ESC09 

Cap4_ESC10 

Cap4_ESC11 

12 Espais verds on hi hagi el seu producte 

Cafè de Mar (Mataró) 

https://goo.gl/maps/uDfUsJDKm3HReM1Y8 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot 

l’edifici. 

-Zoom cap a on s’identifiqui el 

sensor de vent o bé on hi hagi 

qualsevol producte SAMCLA 

identificable. 

-Fotografies diverses. 

Cap4_ESC09 

Cap4_ESC10 

Cap4_ESC11 

13 Espais verds on hi hagi el seu producte 

Nou Parc Central (Mataró) 

https://goo.gl/maps/Ey6GeHfNTHk74uKV9 

 

 

-Pla general del Parc des de 

diferents punts.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar el parc. 

-Zoom cap a on s’identifiqui el 

mesurador del vent o bé on hi hagi 

qualsevol producte SAMCLA 

identificable. 

-Fotografies diverses. 

Cap4_ESC09 

Cap4_ESC10 

Cap4_ESC11 

14 Espais verds on hi hagi el seu producte 

Dipòsit els turons (Mataró) 

https://goo.gl/maps/PDBJnjdvYgqchBK87 

 

 

-Pla general edifici.  

-Panoràmica: Rotació de càmera des 

de punt fix per mostrar tot el 

dipòsit entrada principal edifici 

Aigües de Mataró, S.A. 

-Zoom cap a on s’identifiqui el 

mesurador del vent o bé on hi hagi 

qualsevol producte SAMCLA 

identificable. 

-Fotografies diverses. 

Cap4_ESC09 

Cap4_ESC10 

Cap4_ESC11 
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Narració 

Narradors 
SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i +     

Client: SAMCLA-ESIC, S.L.   

Convencions colors  

Columna Escena: En groc, escenes on es fa una pregunta. 

Columna Veu: P =Narrador principal / J=Jordi Samon / M=Manel Claus 

Columna Text:: En vermell primera intervenció en el capítol. En 

verd els premis, i en blau els noms de productes. 

Autor: David Vilella Riera                                                

Data: 05/04/2020 

Revisió: 12/04/2020 

Esc Veu Text mm:ss 

cap1_esc03 P La història d’aquest procés d’emprenedoria no es pot entendre si no coneixem una mica la història 

prèvia dels dos protagonistes: En Jordi Samon i en Manel Claus,  dos tècnics molt amics que han 

passat moltes hores junts per fer néixer i fer créixer l’Empresa SAMCLA-ESIC, SL. 

00:16 

cap1_esc04 P Com va ser la vostra infància i joventut? 00:02 

cap1_esc04 J Bé en primer lloc dir-vos que vaig néixer a Premià de Mar a principis de febrer del 1968. Vaig passar 

la meva infància entre Premià de Mar i Sant Pol de Mar, el poble dels meus pares.  

Vaig fer l’EGB a l’Escola El Dofí de Premià de la qual en tinc un record molt especial. El 

batxillerat i el COU el vaig cursar a l’Escola Pia Santa Anna de Mataró. Així doncs, la meva joventut 

la vaig passar entre Premià de Mar on vivia i Mataró on estudiava. 

El setembre del 1986 vaig començar la carrera d’Enginyeria de Telecomunicacions a la Universitat 

Politècnica de Catalunya, a Barcelona. 

00:40 

cap1_esc05 M Jo també vaig néixer el 1968 però a Mataró on vaig passar tota aquesta època. L’EGB la vaig cursar a 

l’Escola Balmes, però on vaig créixer com a persona va ser en un grup d’esplai i en general en el món 

del lleure. Jo vaig optar per la formació professional concretament l’especialitat d’electrònica a 

l’Institut Politècnic Miquel Biada de Mataró. D’aquesta manera també podia compaginar estudis i feina 

en una impremta on editàvem i imprimíem el Crònica de Mataró. 

L’any 1992 vaig finalitzar l’Enginyeria Tècnica Industrial Especialitat Electrònica a l’Escola 

Universitària Politècnica de Mataró. 

A finals del 1992 i fins que vaig començar el servei militar vaig començar a treballar com a operari 

en línia de producció en una Multinacional dels sector químic dedicada sobretot a productes de 

neteja. 

00:54 

cap1_esc06 P El que de ben segur que va passar és que els dos protagonistes es varen conèixer l’any 1993 fent el 

servei militar i sobretot a la base de telecomunicacions situada al Turó de l’Home a 1712 metres, on 

varen forjar una gran amistat. 

00:18 

cap1_esc07 P Com recordeu els anys posteriors al servei militar? 00:04 

cap1_esc07 J En el meu cas aquesta etapa amb en Manel va ser com afegir una tercera vida en paral·lel a les meves 

altres dues acabades de començar, la familiar i la professional.  

L’any 1994 va ser un any molt intens: el maig vaig acabar el servei militar i el setembre vaig 

defensar el projecte final de carrera. El novembre em vaig incorporar a la meva primera feina com 

enginyer en el departament de Recerca i Desenvolupament d’una empresa catalana fabricant de 

maquinària tèxtil  circular. Finalment el desembre d’aquest mateix any em vaig casar. 

El maig del 1996 va néixer la meva primera filla i curiosament la primera acta de reunió documentada 

de SAMCLA és d'octubre d’aquest any. 

A finals de 1996 vaig canviar d’empresa, per continuar les tasques d’Enginyer de recerca i 

desenvolupament, però en aquest cas en una coneguda empresa fabricant de televisors. 

Puc assegurar que la idea d'emprendre, ja fos en solitari o de forma compartida, sempre havia format 

part del meu pensament, era només qüestió d'esperar que arribés el moment oportú, si és que aquest 

moment existeix. 

01:14 

cap1_esc08 M En el meu cas el maig del 1994 vaig començar a treballar com a Responsable d’automatismes electrònics 

de control en una coneguda empresa del Maresme dedicada a subministraments i instal·lacions de reg, i 

automatismes pel sector agrícola i jardineria. 

Recordo que ens reuníem en el garatge de casa dels meus pares o més endavant a les golfes de casa en 

Jordi i intentàvem fer el nostre producte. 

00:25 

cap1_esc09 P Passat aquest temps d’aprenentatge personal de cadascú, un altre fet importantíssim en aquest procés 

fou que l’any 1998 en Jordi i en Manel comencen a treballar junts. Ho fan com a Enginyers del 

departament de Recerca Investigació i desenvolupament (RDI) electrònic de l’empresa de maquinària 

tèxtil circular de gran diàmetre en la qual ja havia treballat anteriorment en Jordi. 

00:25 

cap1_esc10 P I d’aquests quatre anys treballant junts, just abans de la posta en marxa de SAMCLA, què en penseu? 00:06 

cap1_esc10 J Recordo aquesta etapa com una etapa de molt treball i poca concreció, molta definició, molta 

imaginació, molt de temps... fins que vam decidir iniciar el nostre primer projecte, el controlador 

de carros de reg, que més o menys vàrem enllestir l'any de la fundació de SAMCLA. 

00:19 

cap1_esc11 M És una etapa que recordo molt incerta, però a la vegada carregada de curiositats, il·lusions, i sense 

por al que havia de venir. Ens ho vàrem jugar tot, vàrem sortir de l’empresa on estàvem i vàrem 

capitalitzar la totalitat de l’atur que havíem de rebre els propers mesos, però no recordo ni un sol 

moment de dubte. Suposo que el nou repte era tant engrescador per nosaltres, que ens feia sentir 

capaços, poderosos, invencibles... Quina tonteria, quan la nostra fragilitat era més extrema que mai. 

00:33 
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cap1_esc12 P I per acabar de planificar-ho tot, durant aquest període, els dos emprenedors encara es van formar 

una mica més i l’any 2001: En Jordi finalitza un Postgrau en disseny de Projectes d’Enginyeria de 

Producte,  al centre CIM de la Universitat Politècnica de Catalunya. I en Manel acaba l’Enginyeria 

Superior en Organització Industrial a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Terrassa. 

00:26 

cap1_esc13 P Amb tot aquest bagatge el 25 de setembre del 2002 funden l’empresa SAMCLA. Un nom d’empresa simple i 

ras SAM de Samon i CLA de Claus, que mostra clarament el seu perfil tècnic. 

00:14 

cap1_esc14 P I com espai on treballar trien la Incubadora d’empreses de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica 

de Mataró, on es troben unes 10 empreses i que els permet tenir un espai agradable de treball i 

preparat a nivell d’infraestructures i telecomunicacions. 

00:16 

Cap2_esc03 P En el capítol anterior... el 25 de setembre del 2002 en Jordi Samon i en Manel Claus funden la 

empresa SAMCLA i inicien el seu procés d’emprenedoria a la Incubadora d’empreses lligada a 

l’Ajuntament de Mataró. 

00:14 

Cap2_esc04 P I poc temps després, el 23 d’octubre del 2002, els dos emprenedors es proclamen guanyadors de la 

segona edició dels PREMIS Creàtic que suposa per ells una injecció d’il·lusió per iniciar l’aventura 

d’emprendre. 

00:15 

Cap2_esc05 P Com recordeu aquells primers anys?” 00:02 

Cap2_esc05 M Va ser una època de moltíssim treball i de reinventar-nos cada dia. En realitat, vàrem començar 

l’empresa sense un objectiu clar, sense un producte, sense cap client. Només ens movia la voluntat de 

treballar per nosaltres mateixos. De fer el que decidíssim a cada moment. De posar-nos a prova com a 

persones i com a professionals. Varen ser anys de buscar un camí per l’empresa que ens permetés tenir 

un fil conductor amb el que creure. Anys d’esperar que algun dia sonés el telèfon i que algú ens 

demanés alguna cosa, algun projecte, sense necessitat de sortir cada dia amb el cotxe i trucar a 

porta freda per mirar de convèncer a qui sigui i a on sigui. Es varen provar moltes coses, amb algun 

petit èxit puntual però que en cap cas semblava que poguessin ser l’eix sobre el qual girar una 

verdadera empresa. 

00:53 

Cap2_esc06 J Teníem clar que SAMCLA havia de ser una marca amb producte propi i que els serveis que proporcionàvem 

en aquella època només havien de ser un mecanisme per trobar aquest producte. 

Vàrem començar amb el famós detector de pluja aprofitant una part del desenvolupament que havia 

portat a terme en el projecte final de carrera. Llavors varem fer un detector de vent, i teníem ja el 

controlador de carros de reg per hivernacle. Vàrem desenvolupar també un sistema de reg per a pistes 

de tenis de terra batuda, que permetia a més dels regs ordinaris, que els propis tenistes poguessin 

servir-se regs puntuals a voluntat. Tot això fins que d’alguna manera varem topar amb unes 

problemàtiques incipients dins de l’àmbit de la gestió dels regs de parcs i jardins dels municipis, 

que de seguida esdevindrien demandes fonamentals. 

00:50 

Cap2_esc07 P Passat un any a la incubadora d’empreses s’adonen que l’empresa requereix d’un local que disposi de 

tres grans espais: un de recerca i desenvolupament, un altre de Fabricació i magatzem, i un altre per 

comercials, administració i ells mateixos. Per això a principis del 2004 es traslladen amb molta 

il·lusió a un local de lloguer al carrer Batista i Roca de Mataró. 

00:26 

Cap2_esc08 P I ja aquest mateix any, concretament el maig del 2004, aconsegueixen allò que molts emprenedors 

requereixen per seguir creixent, reben la col·laboració d’un business angel. 

00:13 

Cap2_esc09 P Fruit d’aquests anys de treball el 2005 ... ja es comença a parlar del seu producte a la premsa ...i 

a més són nomenats com a finalistes dels premis diputació de Barcelona a la millor iniciativa 

empresarial. 

00:13 

Cap2_esc10 P Com i quan vàreu trobar el vostre producte? 00:02 

Cap2_esc10 J Aquest moment va arribar a finals de 2005 amb la idea d’aprofitar el nostre detector de pluja per 

hivernacles com un detector centralitzat, que pogués actuar sobre els programadors de reg a piles 

dels voltants, i que va acabar esdevenint un sistema de telegestió de reg el juliol del 2007. 

00:19 

Cap2_esc11 M I es va demostrar que ‘el camí bo, sempre es troba caminant’,i un bon dia, vàrem tenir la ‘visió 

global’. Tots i cadascun dels experiments empresarials que havíem encetat, ens hi varen anar 

acostant.  Ja sabíem que volíem fer!!! I a més a més, ens hi posàvem, ens sortia prou bé i ens ho 

reconeixien públicament... Ara sí que començava una nova etapa molt més focalitzada. Potser ara, 

algun dia, si que sonaria el telèfon i algú ens demanaria alguna cosa. 

00:37 

Cap2_esc12 P Ja focalitzats, el febrer del 2006 implanten el seu darrer producte  a mida. Va ser en uns grans 

hivernacles del Maresme dedicats a plantes aromàtiques, medicinals, i culinàries. El sistema 

automatitzava l’obertura i tancament dels hivernacles segons si plovia o si feia un vent superior a 

les consignes que va marcar el client. 

00:23 

Cap2_esc13 P Així entre els anys 2006 i 2008 implanten el seu producte per pistes de Tennis en nombrosos clubs 

catalans, a la comunitat valenciana i a les illes balears. 

00:12 

Cap2_esc14 P El Juliol del 2007 amb la plena confiança de l’Ajuntament de Mataró SAMCLA implanta la seva primera 

prova pilot del seu Sistema de Telegestió. 

00:10 

Cap2_esc15 P L’octubre del 2007 fruit d’aquesta col·laboració l’Ajuntament de Mataró guanya el Premi ‘per més 

verd’ gràcies al seu sistema de reg per Internet que estalvia un 30% d’aigua. Els premis lliurats 

durant el Segon Congrés Ciutat Verda que es celebra a Barcelona els serveix per donar-se a conèixer a 

altres Ajuntaments i entitats. 

00:22 
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Cap3_esc03 P En el capítol anterior... El 23 d’octubre del 2007 l’Ajuntament de Mataró guanya el Premi ‘per més 

verd’ lliurats en el Segon Congrés Ciutat Verda. A SAMCLA els serveix per donar-se a conèixer a 

altres Ajuntaments i entitats. 

00:15 

Cap3_esc04 P Així doncs el producte que feia anys que cercaven podia sortir al mercat... L’any 2008 neix el 

SAMCLACITY-WATER un producte gairebé invisible a les ciutats i  grans espais verds. Un producte per a 

la telegestió i control, de tots els elements hidràulics de la xarxa de reg, comptadors d’aigua i 

fonts, destinat a grans espais públics com privats amb tant sols un dispositiu connectat a Internet. 

00:30 

Cap3_esc05 P Què en penseu d’aquesta etapa a partir del 2008? 00:03 

Cap3_esc05 J És per mi l'etapa de consolidació del producte i en la que es culmina la construcció de la companyia. 

Amb un objectiu de producte clar, calia posar en marxa tot el necessari per empènyer i consolidar 

aquest producte. 

00:14 

Cap3_esc05 M Aquesta ha estat l’etapa on SAMCLA s’ha començat a sentir empresa. Ha trobat el seu producte, els 

seus fonaments, sobre els quals construir la companyia i sobretot crear i fer créixer la marca. 

00:14 

Cap3_esc06 P L’any 2009 en els PREMIS CIUTAT SOSTENIBLE organitzats per la fundació fòrum ambiental, l’Ajuntament 

de Mataró aconsegueix un altre premi a la ciutat més sostenible en l’àmbit de la gestió del cicle de 

l’aigua. 

00:14 

Cap3_esc07 P Malgrat la profunda crisi que s’inicia en molts sectors l’any 2008 a Espanya, SAMCLA inicia el 

treball d’exportació del seu producte a diferents països Europeus l’any 2011. 

00:12 

Cap3_esc07 J En aquest període SAMCLA ha hagut de superar un dels moments més crítics de la companyia, la crisi 

del 2007/08 que, a casa nostra, va aterrar el 2010. En dos anys, el 2011 i el 2012, la facturació va 

caure un 50%. 

00:18 

Cap3_esc07 J El 2013 però, després d’alguns ajustos, molt de treball i havent mantingut tota la plantilla, vàrem 

començar la remuntada. 

00:09 

Cap3_esc08 P Passada la crisi i aprofitant els seus amplis coneixements de la Telegestió en l’àmbit  de la 

jardineria de grans espais, presenten al mercat la versió residencial del seu producte. El 2015 neix 

SAMCLAHOME-WATER un producte per controlar tots els elements dels jardins particulars: reg, 

Comptadors d’aigua, il·luminació, piscina i altres automatismes. 

00:26 

Cap3_esc09 P Entre els anys 2015 i 2019 també aconsegueixen alguns clients a l’altra banda de l’atlàntic, i en 

l’exigent Alemanya. 

00:09 

Cap3_esc10 P En tot aquest període i amb l’afany d’acabar de construir una companyia sòlida els dos protagonistes 

troben temps per tornar a la formació i ambdós cursen un Programa de Direcció General a l’IESE 

BUSINESS SCHOOL de la Universitat de Navarra. En Jordi l’any 2011 i en Manel el 2016. 

00:21 

Cap3_esc11 P Guanyada la confiança de molts ajuntaments i entitats privades... per acabar de construir i dirigir 

la companyia els dos empresaris requereixen de més temps per fer viatges comercials i d’empresa. 

00:13 

Cap3_esc12 P I ampliant el concepte de telegestió de SAMCLA, l’any 2019, presenten després de dos anys de recerca 

un altre producte: SAMCLACITY-WASTE un producte destinat a les ciutats per controlar el nivell 

d’ompliment dels contenidors de residus urbans. 

00:17 

Cap3_esc13 P I a partir del 2016? 00:02 

Cap3_esc13 J En aquesta etapa s'han definit millor i culminat els departaments comercial, de fabricació i 

d'instal·lacions. 

00:08 

Cap3_esc13 M Comencem a tenir una gran responsabilitat de marca. Aquest anys han estat la posada de llarg de 

l’empresa i quan també hem començat a sentir més vertigen. El creixement és sostingut i no es pot 

aturar. El patiment per l’empresa i pel seu futur, que per altra banda hi ha estat sempre, ara ja no 

és tant per saber si podrem tirar endavant o no, sinó perquè ara hem de respondre davant de tota la 

gent que confia amb nosaltres i que d’alguna manera o altra en depèn. I cada vegada són més: la que 

treballa amb nosaltres, els nostres clients, els col·laboradors, els proveïdors... Sens dubte, el 

nostre compromís és més gran que mai i qualsevol decisió afecta a moltes més persones. És bonic i 

desitjat, però també ens exigeix el millor de nosaltres mateixos. Ara, tot això ja va de debò!!! 

00:55 

Cap3_esc14 P Per aquests motius la companyia decideix anar a la recerca d’una nova Seu. Un lloc on poder treballar 

amb més qualitat, on tots els seus departaments es puguin sentir més còmodes, amb més espai, i un 

entorn on poder mostrar al món els seus productes i el seu concepte de Telegestió. Finalment, a 

mitjans del 2019, troben el lloc que els agrada una Masia al poble de Cabrera de Mar que compleix 

tots els requisits per seguir aquesta aventura. 

00:30 

Cap4_esc03 P En el capítol anterior... l’any 2019 els dos empresaris decideixen que SAMCLA necessita una nova seu, 

la que els agrada és una masia a Cabrera de Mar, una masia molt adequada per les necessitats de 

l’empresa. 

00:15 

Cap4_esc04 P Què n’espereu d’aquesta nova etapa a partir del 2020? 00:03 
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Cap4_esc04 M La sensació que tenim en aquesta nova etapa, és que necessitem una renovació estètica. Superada la 

fase de consolidació del producte i construcció de la companyia, ara toca posar-hi un plus d’imatge, 

de presència, de màrqueting... La marca necessita mostrar-se des d’un altre punt de partida. A part 

de ser, hem de semblar. Necessitem que els clients ens visitin en un entorn més atractiu i més 

alineat amb la imatge que se’n han pogut fer d’una marca líder en el seu sector. La posada en escena 

de SAMCLA hi ha de sumar. En cap cas pot ser un element dissuasori com pot ser ho podia haver estat 

fins ara.  Entrem en una etapa doncs, que segur seguirem tenint mil incerteses i els patiments de 

sempre, però que volem viure com el nostre ‘fer-nos grans’. Hem de pensar en gran si volem fer 

l’empresa gran, i l’entorn de treball de ben segur hi ajudarà molt. Ens renovem per anar més lluny. 

01:00 

Cap4_esc05 J Creiem que ara és el moment de consolidar la companyia i la marca, cosa que volem fer amb dues 

palanques. Una primera, basada en una nova generació de producte amb totes aquelles innovacions 

tecnològiques que ens permetin fer front a les demandes de l'avui i del demà, i una segona palanca 

basada en unes instal·lacions i serveis que estiguin alineades amb les expectatives que aquesta nova 

generació de producte ha de generar en el mercat. 

00:27 

Cap4_esc06 P Així doncs SAMCLA obre  l’any 2020 amb un nou producte. En el marc dels conceptes de Ciutat 

Intel·ligent  i de l’Internet de les coses,  SAMCLA-INFINITE vol millorar les possibilitats del 

sistema de reg, permetent en el seu sistema la integració de productes i serveis d’altres fabricants 

i també l’intercanvi de dades amb altres plataformes de software.  

00:25 

Cap4_esc07 P Poc temps després de tenir les claus de la nova seu, concretament el 10 de març del 2020 els dos 

emprenedors ensenyen la Masia als seus treballadors,  amb la mateixa il·lusió que van fer la posta en 

marxa de l’empresa. Preveuen acabar totes les reformes a principis del 2021. 

00:19 

Cap4_esc08 P Tres dies després  la pandèmia del Coronavirus obliga a que els estudiants no vagin a les escoles, i 

a gran part de pimes, autònoms i activitats públiques a aturar-se. L’endemà, el 14 de març del 2020 

el president del govern espanyol declara l’estat d’alarma. 

00:19 

Cap4_esc09 P Per aquest motiu els tornem a preguntar el mateix: Què n’espereu de la nova etapa? 00:05 

Cap4_esc09 M N’espero exactament el mateix que he explicat abans. Aquest impàs forçós, malgrat la seva incertesa 

en quant a temps i conseqüències, ho veig com un parèntesi per continuar fent el que fèiem. 

Francament, i potser peco d’ingenuïtat o d’excés d’optimisme, però a efectes de SAMCLA i a dia d’avui 

no estic especialment intranquil. Només estic lògicament preocupat per la gent que ho està passant 

molt malament des del punt de vista de la situació sanitària greu que estem vivint... personal mèdic, 

pacients, famílies afectades, gent amb tota mena de dificultats, etc. Per altra banda, i tot sigui 

això, ocupat per mirar de resoldre el dia a dia del que va passant a nivell d’empresa, i amb la ment 

posada en sortir de tot això el més aviat possible. Pel demés, tot segur que anirà bé i ens farà 

millors. 

00:52 

Cap4_esc10 J Si estem parlant del QUÈ, això no canvia en absolut, és exactament el mateix. Una altra cosa és el 

QUAN i això sí que es veurà condicionat, tant l'inici com potser el temps d'execució. Es fa difícil 

en aquests moments fer una previsió de l'impacte de la situació actual sobre el pla inicial, podríem 

dir que encara estem en fase de xoc i amb totes les incerteses sobre el nou punt de partida en el que 

ens deixarà aquesta pandèmia. Aquest nou punt de partida és la dada que encara no tenim. 

00:32 

Cap4_esc11 P Manel, creus que aquesta pandèmia reforçarà quelcom del concepte de Telegestió que té SAMCLA? 00:06 

Cap4_esc11 M Jo diria que el concepte de Telegestió des del punt de vista de ser una aplicació més que ens 

ofereixen les anomenades Noves Tecnologies, fins i tot es reforçarà. Persones que no utilitzaven les 

noves tecnologies, ara les podran veure i rebre com una eina fonamental per facilitar les seves 

activitats diàries. Fins i tot els permetrà la possibilitat de mantenir activitats laborals i 

personals, gràcies a l’ús d’aquestes. Això, encara que sigui una mica de rebot, crec que obrirà la 

ment en quant a tenir encara més predisposició a valorar la tasca remota, que al final també evita 

desplaçaments, aconsegueix despeses importants de combustible, estalvis de temps, etc. Probablement 

farà que la Telegestió que SAMCLA proposa, encara pugui ser més ben rebuda ja que serà quelcom més 

familiar i més proper per tothom. 

00:53 

Cap4_esc12 P Malgrat aquest fet global que afecta a l’economia mundial, en Jordi i en Manel segueixen lluitant amb 

els seus valors de sempre i els que li han donat a SAMCLA per seguir avançant. 

00:11 
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Música 

Música seleccionada 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Abreviatures plataformes 
JAM= JAMENDO 
FMA= FREE MUSIC ARCHIVES 
FSO= FREESOUND 
 

Autor: David Vilella Riera 

Data: 19/04/2020 

Nº 

 

Autor  

Títol cançó  Enllaç a descàrrega 

Observacions Llicència 

 

Duració 

mm:ss 

1 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Follow your dreams 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/Fol

low_your_Dreams_1280 

Intro 

Tots els 

capítols 

 

 

 

02:43  

2 

FMA 

John Bartmann (E)  

Happy African Village 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/happy-african-village 

Capítol 1  

 

 

02:14 

3 

FMA 

John Bartmann (E)  

African Bliss 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Royalty-

Free_Soundtrack_Music_Album_Two/african-bliss 

Capítol 1 

 

 

02:21 

4 

FMA 

John Bartmann (E)  

West in Africa 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/west-in-africa 

Capítol 1 

 

 

02:54 

5 

FMA 

John Bartmann (E)  

Earning Happiness 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/earning-happiness 

Capítol 1 

 

 

00:47 

6 

FMA 

John Bartmann (E)  

Happy Clappy 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/happy-clappy 

Capítol 1 

Capítol 2 
 

 

00:53 

7 

FMA 

John Bartmann (E)  

Secret Agent Rock 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/secret-agent-rock 

Capítol 2 

Capítol 3 
 

 

02:22 

8 

FMA 

John Bartmann (E)  

Tupac Lives 

https://freemusicarchive.org/music/John_Bartmann/Public_Domain_Soundtrack_Music_

Album_One/tupac-lives 

No publicada 

 

 

00:48 

9 

FMA 

Ketsa (E)  

Dreaming Days 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Raising_Frequecy/Dreaming_Days 

No publicada  

 

 

03:10 

10 

FMA 

Ketsa (E)  

Crescents 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Raising_Frequecy/Crescents 

No publicada  

 

 

03:10 

11 

FMA 

Ketsa (E)  

Day Trips 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Raising_Frequecy/Day_Trips 

No publicada  

 

 

03:02 

12 

FMA 

Ketsa (E)  

Life Illusion 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Raising_Frequecy/Life_Illusion 

No publicada  

 

 

03:25 

13 

FMA 

Ketsa (E)  

Awaits 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Above_and_Below/Awaits_1377 

No publicada  

 

 

02:58 

14 

FMA 

Ketsa (E)  

Vintage Beat 

https://freemusicarchive.org/music/Ketsa/Different_Angles/Vintage_Beat 

No publicada  

 

. 

02:46 
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Observacions Llicència 

 

Duració 

mm:ss 

15 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Driven to success 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/Dri

ven_To_Success_1973 

Capítol 2  

 

 

03:01 

16 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Hopeful Journey 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/20

18112270224877 

Capítol 3 

 

 

03:30 

17 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Teamwork 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/20

18112270224877 

Capítol 2  

 

 

02:39 

18 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Reach for success 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/Re

ach_for_Success_1047 

Capítol 3 

 

 

01:56 

19 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Motivational 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/Mo

tivational 

No publicada 

 

 

03:01 

20 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Make your dream reality 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music_2/Ma

ke_Your_Dream_Reality_1276 

Capítol 3 

Capítol 4 

 

 

03:37 

21 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Corporate success 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music/Corp

orate_Success 

Capítol 2 

 

 

02:46 

22 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Corporate innovative 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music/Corp

orate_Innovative_1438 

No publicada 

 

 

02:34 

23 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Corporate presentation 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Corporate__Motivational_Music/Corp

orate_Presentation 

No publicada 

 

 

04:24 

24 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Story book 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Inspiring__Upbeat_Music/Scott_Holm

es_-_Storybook 

No publicada 

 

 

02:12 

25 

FMA 

Scott Holmes (E) 

Together we stand 

https://freemusicarchive.org/music/Scott_Holmes/Cinematic_Background_Music/-

_Together_We_Stand 

Capítol 4 

 

 

03:34 

26 

JAM 

Jamie Rumley (E) 

Thank You 

https://www.jamendo.com/track/383163/thank-you 

Capítol 4 

 

03:41 

27 

JAM 

Lohstana David (E) 

Seuls Instrumental (2012) 

https://www.jamendo.com/track/957458/seuls-instrumental 

No publicada 

 

05:05 

28 

JAM 

Lohstana David (E) 

Quand je serai grand-NSTRUMENTALVERSION (2011) 

https://www.jamendo.com/track/785434/quand-je-serai-grand-instrumental-version 

No publicada 

 

03:10 

29 

JAM 

Lohstana David (E) 

Bucolique Utopiste ( instrumental) (2011) 

https://www.jamendo.com/track/873803/bucolique-utopiste-instrumental 

No publicada 

 

03:55 

30 

JAM 

Lohstana David (E) 

Amble (2017) 

https://www.jamendo.com/track/1463787/amble 

No publicada 

 

01:39 

31 

FSO 

Flag 2 (E) 

https://freesound.org/s/63318/ 

Passar pàgina 

Tots els 

capítols  

00:01 
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Imatges de cerca 

Imatges seleccionades 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Capítol 1 Autor: David Vilella  

Data: 21/04/2020 

CAP 

ESC 

Autor  

Nom imatge   

Enllaç a descàrrega Llicència 

01 

03 

Kevin Dooley 

memory 

https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-

2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-

WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-

8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-

PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-

ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-

24udury 

 

01 

04 

dvdgmz 

05_jsamon_eldofi 

https://www.flickr.com/photos/dvdgmz/3082247044/in/pool-dofi7082/ 

 

01 

04 

Toniher 

06_escolaeldofi_edifici 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg

#/media/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg 

 

 

01 

04 

Núria 

10_premiademar 

https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-

7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-

6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-

6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-

nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-

5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu 

 

 

01 

04 

AREETSETB 

12_etsetb_edifici 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66422449 

 

01 

07 

Ceci Newton 

13_televisors02 

https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-

BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-

2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-

4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-

2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-

HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-

HzE6LS 

 

01 

07 

Ged Carroll 

12_televisors01 

https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-

nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-

EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-

Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-

42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-

uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-

dwPT1M 
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12 

Roger Uceda 

Fundació Cim 

 

https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7

e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%

2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214

m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-

%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamlds

L6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw 
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Auledas 

02_etseiat 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg#/media/Arch

ivo:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg 
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Alan Levin 

03_learning01 

https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-

7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-

efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-

87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-

fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-

fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX 

 

Domini públic 

01 

12 

Hplusk 

03_learning02 

https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-

63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-

nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-

7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-

S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-

Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs 

 

 

  

https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/pagedooley/49345162133/in/photolist-2ibsRxt-37zsY5-2cktgNP-McaaBL-5efyFT-2guWk5v-eHzuuU-5bZWz-a5a2ik-2ikTFBC-krVsZ-EZkEm7-WRapz7-mF8Nme-Q9kozb-4feK5N-dbJ7qY-2hGZL9t-2hEh1F4-pmyMWQ-5A9u6-8aHYGv-2aP1muu-5oPx9Z-6bjbAb-4wgCem-SkemvJ-7Udnrw-5oTQyL-4jSTQj-PtoXsU-E2Grtk-53pQ6u-uBs4hq-DmgcFC-YJdEAY-2apKUgi-irXSZA-YxHbmj-6y4pzR-ZvS6qF-tEEFQ-pQSjVB-2ix4ea-pH6Kyw-4CUxMQ-hCjXWK-2irFW2f-8ZDpWJ-24udury
https://www.flickr.com/photos/dvdgmz/3082247044/in/pool-dofi7082/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg#/media/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg#/media/File:Escola_P%C3%BAblica_El_Dof%C3%AD.jpg
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://www.flickr.com/photos/elmsn/363595136/in/photolist-y8waE-bhRcZ6-bu94zX-7zAYDi-cqXT8-cqXT7-N3kFHa-MHH46m-6ofh21-5F2wM7-6ob5JK-6ob5Rp-7cviDU-6ofgJW-6ofgCq-briEWY-6ofgWJ-7crmF6-6ofgSW-6ofgUN-7cruiF-6ofh3A-afAr6v-6ob5m2-aMSgJR-eaxvMf-earRLM-nkbV1s-QR7KHy-eaxvAo-6ofgQC-nkbUBb-nBFp3G-4srza8-nzCSbQ-6aWj5F-6Hk9yu-bZ2mis-bZ2mq5-Vc8frN-5EXebK-bZ2mkG-5CbxUh-5CbyeW-5C7gbr-e6iQMG-Sntjav-gzP7X1-gzNAG9-sLSfGu
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66422449
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/cecinewton/14553332102/in/photolist-ob2CB1-BYMMaS-9LDzjQ-bJi4vP-5TSgNW-T1xwHj-gYHY4-Ewcy2Y-rBp1E-oPKBL5-4kYEwp-2iBnxyw-CTRugW-2hU4v4C-7g9Kjc-dqeEZV-5nnz2Q-4KMd8m-91JqGb-4UktzY-4UkteN-9ofyBk-5EbzN-anhrBu-4UgmL4-9Bo2wK-4UktZC-4UgmaP-aKx8Ya-4Uky6w-2hEDjSG-apBaWy-dg57iA-nsiuSb-a49cko-2iSAe1j-NVzBZR-4cc1oY-LKbT4h-3C3rRu-HHq9DC-rHRrZV-2iFCzZ4-zcsqLe-dANSKy-2imZhTD-4BGQAu-6oUR13-nsiHhD-HzE6LS
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.flickr.com/photos/renaissancechambara/2541229571/in/photolist-4Syt1X-nxL8jD-2HnPLa-JuFo2Q-CeKukX-NbxvBb-Nbxvku-25vqwUC-CeKrQg-22Hxn9W-EgPygH-ayeweq-H43vF2-259W8Ku-2hRVvhw-26QUvHy-EhCVXK-gFzo7-Pzb4aS-Sr9wY9-ou6Qgg-6N4J3M-q8rjka-EPRAue-n3ZVJJ-Pc4vfo-28vHZbj-yadJcf-kais4-42g8hw-aMuCt8-vCX6Ws-Pqu27Y-HfSCn4-6N9tzj-agfkro-4ycDAZ-UWSpWZ-FN2xLJ-uJnF1a-4ycCqV-QF4Vrc-voFcPC-fpTq3F-6hCxi6-4nPmH4-2erkmv4-uJnQNr-voLofi-dwPT1M
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://www.google.com/maps/uv?hl=es&pb=!1s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c!3m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Ffundacio%2Bcim%2F%4041.383025%2C2.1165906%2C3a%2C75y%2C357.77h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211smWsMAaZ2G7UxjY5f894jSA*212e0*214m2*213m1*211s0x12a498583e4172ff%3A0xba56481b3d354a3c%3Fsa%3DX!5sfundacio%20cim%20-%20Buscar%20con%20Google!15sCAQ&imagekey=!1e10!2sAF1QipOQJFODZ_o3i9YYO1fGZUamldsL6XWuN0d2Udb0&sa=X&ved=2ahUKEwjLt62E7PnoAhUa8uAKHQRZAoAQpx8wDXoECBcQCw
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg#/media/Archivo:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg#/media/Archivo:Fa%C3%A7ana_ETSEIAT_3.jpg
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/cogdog/15903347764/in/photolist-qejPe7-dxM8Lw-7HJZhV-psZpGA-2hSfr1n-6GRYrh-oJj2A-iBfM7H-jDSdug-65Pu1x-dZZQzE-nKvwnd-efNfHY-95x85-dCrims-Rgmq2f-qex9y4-oehDfj-oeoNno-oean8R-oehD11-oehCF3-87QvTZ-9D2NTJ-aR5Dbn-9CYU9M-2ixNR3j-94bxc1-948t2r-8XVnqt-fLvTKa-fLNs9o-fLvTCe-fLNsxY-fLNsMb-fLvUmk-fLNsEW-fLvTQv-fLNpT1-fLNsu5-fLNsHS-fLvUbp-fLNsFJ-fLNshC-fLNpVs-fLvU2g-fLNscQ-cEJH2A-fLvU1c-fLvTUX
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
https://www.flickr.com/photos/harryplusk/6426207861/in/photolist-aMRZHg-5BShE5-63SYAQ-KLez-4GQjvA-9YA4Qc-YUQX9x-8srbeX-4Cz4Bs-dPZLD-2hUstD9-4S5TZC-nhrQ2-9aybiJ-WUc6E5-bxhVxW-bt2stD-7kXemR-523cQq-98WoYm-chocJ1-5qD11Z-7Ccdu7-2hmWetk-JVtyGW-xZXkz-5rQAjT-LGnWcz-7FY3d4-JYNM7R-7Tj689-rAs4-S76XfS-8UKDVD-nY41C-68YnLP-2iMuKh2-5H2vBv-YSevTW-98jbA-4Bmdhe-Q5zycu-rYCDGQ-5sPPJw-Fg1wjc-2izoatV-MbzqqV-3Nd2VE-7o5rGx-PRVGqs
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Imatges seleccionades 

SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i + 

Client: SAMCLA-ESIC, S.L. 

Capítol 2 Autor: David Vilella  

Data: 21/04/2020 

CAP 

ESC 

Autor  

Nom imatge / Vídeo   

Enllaç a descàrrega Llicència 

02 

04 

Vídeo Televisió de Mataró 

20021025_SAMCLA_PREMSA_TN

_TelevisioMataro.mp4 

DIGITALITZAT A PARTIR DE CINTA VHS Ens remetem al dret de citació de la llei de 

la propietat intel·lectual  espanyola. 

02 

04 

Chris Bloom 

oldtv 

https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-

2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-

94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-

47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-

7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-

7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC 

 

02 

09 

Vídeo Telenotícies TV3 

20050220_SAMCLA_PREMSA_TN 

TV3_01.mp4 

DIGITALITZAT A PARTIR DE CINTA VHS Ens remetem al dret de citació de la llei de 

la propietat intel·lectual  espanyola. 

02 

09 

Telenotícies TV3 

CAP2_ESC09_FONS 

IMATGE CAPTURADA DEL VÍDEO DIGITALITZAT AL PUNT ANTERIOR. Ens remetem al dret de citació de la llei de 

la propietat intel·lectual  espanyola. 

02 

13 

Xosema 

Televisormodern 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-

_01.jpg#/media/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-_01.jpg 
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03 

05 i 07 i 09 

Freevectormaps.com 

Mapa Europa 

https://freevectormaps.com/world-maps/europe/WRLD-EU-01-

0002?ref=atr 

 

03 

07  

Google maps satèlit 

Mapa fons escena 07 

CAPTURA PANTALLA 
 

03 

09 

Google maps satèlit 

Mapa fons escena 09 

CAPTURA PANTALLA 
 

03 

09 

Freevectormaps.com 

Mapa del món 

https://freevectormaps.com/world-maps/WRLD-EPS-01-

0011?ref=more-popular 

 

 

03 

10 

Anna Kortes 

Llibre 

https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-

tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-

ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-

EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-

aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-

bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-

dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY 

 

03 

10 

thinkpublic 

Leader pissarra 

https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-

9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-

9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-

9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-

9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-

9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-

9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt 

 

03 

10 

Enric Badia 

Logo IESE 

https://es.wikipedia.org/wiki/IESE_Business_School#/media/Archivo:Logo-

IESE.png 

 

 

 

 

https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://www.flickr.com/photos/bigshock/2041374026/in/photolist-47oznU-4CeCEo-2TBUL2-7R7k1T-6rcfg8-GwPQnh-doa5i-7gZ38V-7h3T81-9o8eZV-7gZ4nP-7gosJq-94ZBrm-nRjkh-4j3aa-7gZ4N4-aE1VaH-2XZxF8-98YZ2k-aYNFFZ-2xGGg6-aE5Lm1-47jRCD-7gYasD-d3HQEu-9eZXuZ-cmgtJA-dSyzCM-BXQkg-ebmNDt-2dUgnuB-7uPe1R-bErQGN-D4k89-6WTMu3-8xoriR-hxhiA8-71cbkX-bV5e1-RR1sFr-5wXyXZ-7qPH1T-7CPw94-6HUfoA-5oynBm-74VXoW-csr67W-5aDyQt-5aHQsY-6reujC
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-_01.jpg#/media/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-_01.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-_01.jpg#/media/File:Televisor_Hitachi_L37V01EA_-_01.jpg
https://freevectormaps.com/world-maps/europe/WRLD-EU-01-0002?ref=atr
https://freevectormaps.com/world-maps/europe/WRLD-EU-01-0002?ref=atr
https://freevectormaps.com/world-maps/WRLD-EPS-01-0011?ref=more-popular
https://freevectormaps.com/world-maps/WRLD-EPS-01-0011?ref=more-popular
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/ann_retro/18249416458/in/photolist-FZVrLA-tND2Hm-863isL-9UU7b9-ndkbNa-863iN3-oMQAcF-85Z9Tr-eLgXpH-ouW7VV-85Z8PH-Ebgh2-eoy5Qo-Ebgqh-Ebgjt-85ZagH-863juo-EbgeF-EbgaC-b3BTvX-8v2AqR-5wmjqp-8uKvqg-o3oVS1-mD4Vi-cndLj1-z7VDG-aYbT8B-egbWLk-4HueJ2-8VgM1x-aUtke2-9jG1p-dJP3na-hWbQS-bDqxPR-eghGqU-CrFGi-fs1zc-dvU7uQ-6ekdc1-k7yfVH-aUtihT-a2KKy-dHzh8u-ehLDtR-eghGwJ-4RqPaE-aif6rP-EbgAY
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://www.flickr.com/photos/thinkpublic/3042794481/in/photolist-5CT7MP-9YPfeX-9YPfHp-9YPdiV-9YSaVL-9YPh48-9YPhaV-oqMbhC-5ycKH-d1gxY-9YPeJz-9YRYH5-ooXyzN-oqXWc9-9YPg9p-9YPgbM-9YS7DE-9YS9N9-9YS8hq-9YS7Mu-9YS7Hw-9YSbts-9YS85E-9YP5G2-9YS9QL-9YS8A7-9YPdTk-o9uPaj-9YSae9-9YP4FR-9YS8Xs-9YSahw-9YPdH8-5jKXxC-9YSa7m-9YS6Nh-9YSaxb-9YRYMG-9YP42D-9YPfmc-9YPdwv-9YPenR-9YS9Ku-bq36aR-9YPf3P-9YPdmK-9YPdfa-9YS9Cj-9YPgwT-28v1cZt
https://es.wikipedia.org/wiki/IESE_Business_School%23/media/Archivo:Logo-IESE.png
https://es.wikipedia.org/wiki/IESE_Business_School%23/media/Archivo:Logo-IESE.png
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04 

Perzon seo 

llibretamarqueting 

https://www.flickr.com/photos/148114704@N05/33399443565/in/photolist-

SToSXg-L4tjVS-KxUWbA-6hJju2-SVVYzS-6weqvG-dxddQe-SzVfHU-

nssWc3-qVirLM-dTi4XS-jy8mGf-KxUWvy-TLxELo-dxddue-6th7r3-XH882P-

dxiFvG-dxddrK-3So2Hw-WiA1qE-9D7QKr-dxddXv-bo5H5N-dxiFks-8Hrr7x-

dxddgB-nA1fT8-rghLur-dxiFes-dxddxR-dxiFos-dxiFhA-dxde7x-dxde42-

dxiEYU-6tdnVX-Wyyw9V-aBdi6p-nbfzpP-9gUfqR-dcT9DY-dcT6iY-nssWAu-

dcTbeY-dcT1x8-Ky7ZNR-dcT53n-6rSgSH-nqGznq 

 

04 

08 

Ara.cat 

Portades de diversos 

diaris 

https://www.ara.cat/especials/portadaaportada/  

04 

09 I 10 

Dafne Cholet 

Calendari 

https://www.flickr.com/photos/dafnecholet/5374200948/in/photolist-9bUbH3-

2a3hQ-5U7uqn-8QQ8K3-3qMfSb-3qMfY7-q2VEP-2WX1J-rUyG8-ciW6b-

5SLjF-6hEsk-5vZnPr-6CHvXt-8Hn4jy-85Kbxu-4cUF23-3Pk7f7-9Tjo7V-

ztku6-bR4TB-67DVkN-fTtMs-9Tjoap-76v1pT-7TuSV-8TQz57-7rg49R-

v3TgT-2hPJZbD-v3Tiq-2hPmvTW-fsTz3-2hQbm6o-v3ThC-2hPDEez-

4JxCpF-6CMGa9-2aNjrB-6CMFsb-6CMGH7-E5tpq-4bHpe2-9gZGC3-

5yMRZk-QtpPeq-5jLKHc-cT9Bh-aFPwXa-5qY8AB 

 

04 

11 

 

Eduard Anton 

Fusta1 

https://www.flickr.com/photos/eduardanton/11382302726/in/photolist-

ikPh3J-df53ad-f5BTFh-dCkjL2-6ndnTL-8VKUEW-ERnHro-6m512S-

6m4ZNL-7CpA99-M9LURD-ednmTg-K59PpB-6n9eot-dYmbPX-5EYA5Y-

7GYeKm-6Ft1mr-2boXAZ8-c4xDEE-QVnnyv-4qBqwQ-4omv8W-6kZQot-

Rny42Q-ArawkQ-7rLsAC-7HpniZ-UHuxjq-9x9yNr-4by1Sb-ca27w9-fC6wJr-

7Uma4x-xxCkzC-TRFoSo-59KEa9-nrbGTV-DYTy3V-ayK21A-97G8gD-

abQJmt-rJk9ao-aaV1Vc-9Cdebt-6REqT5-4xJgEg-eswegf-4r4926-dsvdHG 
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12 

Freepik a  Flaticon.com 

 Coronavirus free icon 

 

https://www.flaticon.com/free-

icon/coronavirus_2913465?term=coronavirus&page=1&position=

3 

Gratuïta amb atribució 
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12. Perfils d’usuari 

L’usuari inicials del producte final d’aquest documental seran els assistents a la Celebració 

d’Inauguració de la Masia a Cabrera de Mar.  

Així doncs els principals usuaris inicials seran: 

 Els 2 emprenedors i famílies respectives. 

 Treballadors de l’empresa SAMCLA-ESIC, S.L. 

  Clients i proveïdors significatius en la història de l’empresa. 

 Persones significatives en la vida personal dels dos emprenedors . 

 

Com a producte final de 4 capítols i principalment en la versió reduïda que no es desenvolupa en 

aquest TFG, serà utilitzat per la projecció en la sala d’espera de gent que visiti l’empresa. Per això els 

principals usuaris finals seran: 

 Clients actuals o possibles clients en el futur. 

 Proveïdors o possibles proveïdors en el futur. 

 Possibles treballadors a qui es faci entrevistes. 

 

Per aquest motiu la finalitat de l’autor d’aquest TFG ha estat reflectir el treball de qui hi ha al darrera 

de tota aquesta història i que aquesta celebració és fruit de molt d’esforç persistent durant anys. 
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13. Projecció a futur 

La projecció a futur d’aquest projecte aniria en dues línies d’actuació: 

En primer lloc seria recomanable tenir una versió de tota la història en un sol audiovisual i no en 

quatre capítols. En segon lloc, en el cas que es volgués fer una difusió més àmplia i considerant el 

mercat actual, s’hauria de fer la traducció i edició de subtítols en 3 idiomes més: espanyol, francès i 

anglès. 

 

Com a millores que proposem serien les següents: 

 Tot i que aquest és el criteri personal de l’autor, caldria cercar una veu del narrador principal 

més apropiada i més professional. 

 El capítol 4 potser s’hauria de modificar una mica gràficament respectant la idea inicial on es 

volia incorporar imatges de les reformes de la masia que degut a la pandèmia no s’han iniciat 

i també imatges del producte en funcionament en alguns espais verds emblemàtics per 

l’empresa que tampoc s’han pogut realitzar. 

 

Així mateix l’autor pensa que la realització d’un cinquè capítol d’aquí uns 7 anys coincidint amb el 25è 

aniversari de SAMCLA-ESIC, S.L. donaria perspectiva de com ha evolucionat l’empresa i el seu 

concepte de Telegestió. Així mateix es podria analitzar com ha repercutit la pandèmia del 

Coronavirus en el seu desenvolupament. 
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14. Pressupost  

En aquest capítol hem simulat el preu final que demanaríem al client per realitzar un projecte com el 

que es presenta en aquest treball final de grau. 

 

Pressupost   

Sèrie: 18 anys i + 

Recursos i programari 

Concepte Preu unitari unitats import 

Llicència Adobe Creative Cloud:  

Photoshop, Premiere, After Effects, Media Encoder, Bridge, Audition CC per a 4 mesos 

90,74 €/mes 2 mesos 181,48 € 

Amortització Equips (informàtic, pantalles, impressora, càmera) 102,45 €/mes 2 mesos 204,90 € 

Equip Humà 

Concepte Preu unitari unitats import 

Guionista 18 €/hora 40 h 720,00 € 

Investigador història 15 €/hora 24 h 360,00 € 

Digitalitzador 18 €/hora 8 h 144,00 € 

Fotògraf 15 €/hora 26 h 390,00 € 

Estudi gravació veus 33,5 €/hora 3 h 100,50 €  

Dissenyador gràfic 18 €/hora 16h 288,00 € 

Compositor 2D 18 €/hora 140 h 2520,00€ 

Editor Vídeo 18 €/hora 35 h 630,00 € 

Direcció i realitzador 20 €/hora 80 h 1600,00 € 

 TOTAL..... 7138,88 € 

 

Per realitzar el càlcul de l’amortització dels equips s’ha fet de la següent manera. El cost dels equips 

és:  

Ordinador   1300€ 

Impressora/Escàner  100€ 

2 pantalles   278€ 

Càmera   699€ 

Micròfon  82€  

 

El preu total dels equips és 2459€ i considerant per a tots ells 2 anys de vida útil, aleshores 

2459€/24mesos és igual a 102,45 €/mes. Finalment s’ha multiplicat per 2 mesos la llicència d’Adobe i 

l’amortització d’equips ja que hem considerat que en 4 mesos es podria fer 2 treballs similars al 

d’aquest treball final de grau. 
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15. Anàlisi de mercat 

L’estudi de mercat s’ha fet cercant dues realitats en primer lloc empreses que es dediquin a fer 

audiovisuals i en segon lloc el mercat de la digitalització. 

 

El mercat de l’audiovisual està molt enfocat a vídeo de promoció d’empreses, és un mercat que per 

entrar-hi es requereix d’una important inversió inicial en equips com per exemple càmeres 

fotogràfiques i de gravació, i així mateix d’ordinadors adequats per treballar. És un mercat amb molts 

competidors però amb poca personalització del producte que ofereixen.  

 

Tot i que és possible entrar-hi a un cost baix, actualment a la pràctica moltes d’aquestes empreses ja 

han invertit en poder gravar amb drons que dona una perspectiva que fins ara no estava a l’abast. 

Així mateix podem trobar empreses que ofereixen càmeres slow motion, també anomenades 

càmeres d’alta velocitat, que permeten la captura d’escenes impossibles de percebre per l’ull humà.  

Es caracteritzen per captar molts fotogrames per segon i d’aquesta manera poden captar el que 

succeeix en molt poc temps. Tots aquests motius dificulten encara més la introducció per qui 

comença en aquest mercat. 

 

També dins d’aquest mercat de l’audiovisual hi ha empreses més creatives, estudis d’art i 

multimèdia,  que es dediquen a fer espots creatius, així com mappings sobre edificis o be mappings a 

sobre d’una bicicleta. Una clar exemple d’aquest mercat és l’empresa Nueveojos que va col·laborar 

en el disseny i creació de contingut audiovisual per a l’escenografia visual dels Premis Goya 2020. 

 

En segon lloc  en el mercat de la digitalització podem dir també i en general que la inversió inicial 

segons el que es vulgui digitalitzar pot ser important. Així doncs podem dividir aquest mercat en dues 

grans àrees: En primer lloc les empreses que es dediquen a la digitalització  audiovisual (fotografies i 

vídeos)  i d’altra banda empreses que es dediquen a la digitalització documental. Sobre aquestes 

darreres el seu client poden ser empreses que volen digitalitzar tota la documentació que utilitzen en 

el seu dia a dia, però també n’hi ha que es dediquen a la digitalització històrica per a institucions que 

tenen molta documentació antiga i que volen conservar. 

 

El nostre producte es situaria més aviat cap a la digitalització audiovisual (vídeo i fotografia) i dins del 

mercat de l’audiovisual dins de les empreses més creatives on la personalització del producte juga un 

paper important. 
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16. Màrqueting i Vendes 

Tot i que el producte d’aquest treball final de grau és específic d’un client, el que hem fet en aquest 

apartat és extrapolar-lo al format en si.  

Definició del negoci 

El producte i servei que  oferim és l’estudi, guionatge, producció i realització d’audiovisuals sobretot 

en format documental. El servei consistiria en la reconstrucció documental i gràfica de les històries 

que volguessin explicar els nostres clients. Així doncs s’inclouria en el nostre servei la digitalització i 

tractament de qualsevol format gràfic analògic.  

 

A qui es dirigeix: El servei es dirigeix a empreses, institucions públiques i privades que vulguin 

documentar la seva història, o bé que volguessin un servei de pura digitalització. El servei en un 

format més reduït també aniria destinat a famílies o persones físiques. 

 

Què s’ofereix: El servei que oferim seria la investigació totalment confidencial de la història que es 

vulgui explicar a partir de la recollida de material gràfic i documental del client, estudi del cas i 

avaluació del format adequat per mostrar la història. Quan parlem de format multimèdia ens referim a 

que segons sigui la història i la intenció del client oferiríem realitzar un audiovisual o un lloc  web o 

qualsevol format digital que creguéssim oportú. 

 

Com s’ofereix: El servei que oferim constaria de 2 parts diferenciades, la part de digitalització per 

clients que tant sols volguessin digitalització i la part d’investigació, documentació i creació 

multimèdia. El producte/servei  es mostraria en un lloc web per Internet amb una sèrie de tarifes de 

digitalització, i en quan a la part més creativa s’oferiria a través de pressupost previ. En el lloc web es 

mostrarien alguns vídeos d’exemple que servirien per tenir 3 o 4 referències de preus. 

Objectius i estratègies. 

L’estratègia d’introducció del producte/servei en el mercat serà començar per el servei destinat a 

persones físiques, ja que creiem que és més fàcil introduir-s’hi a través d’amics i coneguts. D’aquesta 

manera evitaríem l’ús de crèdit i capital inicial, i alhora ens serviria per agafar experiència. 

Posteriorment i en quan poguéssim invertir en maquinària de digitalització i software més complexa 

intentaríem introduir-nos en el sector públic que de ben segur que és el que requereix més d’aquest 

servei de digitalització. 
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17. Conclusions 

Finalment i davant del resultat final dels 4 capítols lliurats podem concloure que: 

L’objectiu d’explicar la història biogràfica de dos emprenedors amb una empresa amb 18 anys de 

vida  i més anys d’amistat, amb un material gràfic fruit del treball del seu dia a dia, creiem que s’ha 

acomplert totalment.  

 

En segon lloc davant del repte d’explicar una història de tanta duració i de forma amena, que no es 

fes feixuga per l’audiència externa, també pensem que s’ha acomplert. Els capítols d’uns 10 minuts 

són d’una duració bastant adequada per narrar aquest tipus períodes temporals que hem tractat. 

També pensem que el fet de dividir la història en 4 parts va ser totalment encertada. 

 

En tercer lloc l’objectiu d’aprofundir sobre l’animació 2D s’ha acomplert amb escreix ja que s’ha après 

molt d’After Effects.  

 

En quan al darrer objectiu de cercar i aprendre programari lliure útil per fer aquest tipus de treballs 

ens hem quedat al principi del camí ja que tan sols s’ha pogut fer la cerca (veure capítol 5). El motiu 

indubtablement  ha estat perquè era un objectiu massa ambiciós per el temps d’execució del 

projecte.  
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Annex 1. Lliurables del projecte 

 Memòria (VilellaRieraDavid_memoria.pdf) 

Descripció: Explicació exhaustiva de tot el que ha representat aquest Treball Final de Grau. 

 Vídeo capítol 1 (VilellaRieraDavid_cap1_Samcla18anysimes.mp4) 

Descripció:  Vídeo del capítol 1 de la sèrie “Samcla 18 anys i +” en format mp4 exportat amb 

Premiere CS6 amb l’opció H.264 per Vimeo HD 1080p 25 amb una resolució final: 1920px X 1080px 

considerada d’alta qualitat (HD).  

 Vídeo capítol 2 (VilellaRieraDavid_cap2_Samcla18anysimes.mp4) 

Descripció:  Vídeo del capítol 2 de la sèrie “Samcla 18 anys i +” en format mp4 exportat amb 

Premiere CS6 amb l’opció H.264 per Vimeo HD 1080p 25 amb una resolució final: 1920px X 1080px 

considerada d’alta qualitat (HD).  

 Vídeo capítol 3 (VilellaRieraDavid_cap3_Samcla18anysimes.mp4) 

Descripció:  Vídeo del capítol 3 de la sèrie “Samcla 18 anys i +” en format mp4 exportat amb 

Premiere CS6 amb l’opció H.264 per Vimeo HD 1080p 25 amb una resolució final: 1920px X 1080px 

considerada d’alta qualitat (HD).  

 Vídeo capítol 4 (VilellaRieraDavid_cap4_Samcla18anysimes.mp4) 

Descripció:  Vídeo del capítol 4 de la sèrie “Samcla 18 anys i +” en format mp4 exportat amb 

Premiere CS6 amb l’opció H.264 per Vimeo HD 1080p 25 amb una resolució final: 1920px X 1080px 

considerada d’alta qualitat (HD).  

 Fitxers de projecte (Carpeta: AUDIOVISUALS_ARXIUSDEPROJECTE) 

Descripció: Carpeta on hi ha tots els arxius necessaris, imatges, àudios dels narradors format wav i 

format propi d’Audacity, músiques utilitzades, vídeos, arxius d’After Effects, i arxius de Premiere per 

poder realitzar els 4 vídeos anteriors. S’adjunta a continuació una captura de l’estructura principal des 

fitxers en aquesta carpeta.  

 
Figura 27: Estructura de la carpeta 

 

audios_DAVID:  Arxius d’Audacity de David Vilella. 

audios_JORDI:  Arxius d’Audacity de Jordi Samon. 

audios_MANEL:  Arxius d’Audacity de Manel Claus. 

SAMCLA_EXPANSIÓ: Arxius de Photoshop, imatges i plànols per realitzar les 

escenes 5, 7 i 9 del capítol 3. 

4 carpetes TFG_CAPx: Contenen arxius d’After Effects, arxius en format wav 

dels narradors, i les imatges corresponents de cada capítol. 

TFG_CREDITS: Conté l’arxiu d’After Effects i les imatges per realitzar les 

escenes dels crèdits de tots els capítols.  

TFG_INTRO: Conté l’arxiu d’After Effects i les imatges per realitzar la 

introducció de la sèrie de tots els capítols (escena 1 de tots els capítols).  

TFG_MUSICA: Conté les cançons en format mp3 utilitzades en els 4 capítols. 

TFG_PLANTILLES_GRAFIQUES: Conté els arxius de Photoshop i imatges per 

la creació d’imatges sintètiques per el muntatge final (tablets, fons subtítols, 

tampó capítols, televisor, fitxes producte, etc) 

TFG_TITOLSILOGOS: Conté arxius d’After Effects, imatges en format png 

utilitzats per algunes retolacions d’algunes escenes. 

Finalment els 4 arxius de Premiere on hi ha el muntatge de cadascun dels 

capítols de la sèrie (SAMCLA_18ANYS_CAPx.prproj). 
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 Enllaços als 4 capítols en la plataforma Vimeo de qualitat Vimeo SD de pantalla ample   

Descripció: S’adjunten enllaços i codis QR dels enllaços dels 4 capítols de la sèrie SAMCLA 18 

ANYS I +  de qualitat Vimeo SD de pantalla ample. 

Enllaç CODI QR 

Cal  la contrasenya per visualitzar:  dvruoc134 

Capítol 1: https://vimeo.com/421420495 

Idea de Negoci: Des de la infantesa dels protagonistes fins a la posta en 

marxa (any 2002). 

 

Capítol 2: https://vimeo.com/422433251 

Posta en Marxa: Des de la fundació (setembre del 2002) fins a finals de 

l’any 2007. 

 

Capítol 3: https://vimeo.com/421396159 

Consolidació i creixement: Des de l’any 2008 fins l’any 2019. 

 

Capítol 4: https://vimeo.com/425582006 

Lideratge: Es tracta de les expectatives que tenen per traslladar la Seu de 

l’empresa, dels valors de l’empresa i com visualitzen el seu producte en el 

futur. Tot això amb les pinzellades de la pandèmia del COVID-19 i la seva 

repercussió. 

 

 

 Vídeo defensa (VilellaRieraDavid_Videodefensa_TFG.mp4) 

Descripció:  Vídeo defensa en format mp4 del Treball Final de Grau que es descriu en aquesta 

memòria. 

 Presentació escrita (flyer_samcla_18anysimes.pdf) 

Descripció:  Presentació de caràcter divulgatiu del projecte en format Flyer de 10cmx21cm a dues 

cares. 

  

https://vimeo.com/421420495
https://vimeo.com/422433251
https://vimeo.com/421396159
https://vimeo.com/425582006
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Annex 2. Informe de l’entrevista als 2 emprenedors 

ACTIVITAT 2 DE LA PAC2 DE L’ASSIGNATURA INICIATIVA EMPRENEDORA (CURS 2019/2020 1ER SEMESTRE) 

Aquesta activitat consisteix en realitzar una entrevista a un equip emprenedor, format per un mínim 

de dues persones. És preferible que trieu una empresa que desenvolupi una activitat que tingui 

relació amb els vostres estudis o amb la vostra professió, o en qualsevol cas que estigui en un sector 

que us sembli interessant. 

En l'entrevista, més enllà de la descripció del que fa l'empresa, heu de buscar conèixer les 

motivacions que van empènyer als emprenedors a crear-la, quines han estat les dificultats, quines 

competències han hagut de posar en joc, com ha funcionat el treball en equip i quins avantatges ha 

tingut. 

Recordeu adjuntar l’evidència   

La entrevista es va plantejar amb les preguntes comunicades prèviament per escrit als 

interessats i que adjunto a continuació: 

Preguntes de l’entrevista a SAMCLA ESIC S.L. 

Bona tarda, ens trobem a SAMCLA, l’empresa de dos amics i com remarca el seu lloc web fundada per tècnics, els 

quals conec de fa molt de temps... en Manel Claus per l’època d’esplai compartit i en Jordi Samon perquè estudiàvem 

el batxillerat a la mateixa escola i perquè ara les nostres filles comparteixen l’escola i també les classes de dansa. 

1_______________________________________________________________________________________ 

Bona tarda Manel...m’agradaria si no us importa parlar en primer lloc de les dades de l’empresa:  nom i origen del nom, any de 

fundació, facturació anual i nombre d’empleats actuals. 

2_______________________________________________________________________________________ 

Bona tarda Jordi, a què es dedica la empresa actualment i a què es dedicava durant els primers anys? 

Podeu aprofundir una mica en explicar en que consisteix la telegestió? 

3_______________________________________________________________________________________ 

Quina formació teniu i quins càrrecs ocupeu actualment? 

A què us havíeu dedicat anteriorment al procés d’emprenedoria? 

4_______________________________________________________________________________________ 

Quines motivacions teníeu en el moment de crear l’empresa? 

5_______________________________________________________________________________________ 

Quins factors de l’entorn vàreu valorar més profundament en la posada en marxa? 

6_______________________________________________________________________________________ 

Quines competències creieu que vàreu posar en pràctica en el moment de l’arrencada? 

I durant el funcionament de l’empresa? 

7_______________________________________________________________________________________ 

Quines són les principals dificultats que heu identificat tant durant els inicis i com durant la fase de consolidació de l’empresa? 

8_______________________________________________________________________________________ 

Quins avantatges creieu que té el fet d’emprendre en equip? 

Quins inconvenients heu identificat a l’hora d’emprendre en equip? 

9_______________________________________________________________________________________ 

Quins són els principals resultats que ha aconseguit l’empresa ? 

I quin és el resultat del qual esteu més satisfets? 

 

Moltes gràcies per la vostra atenció i com sempre dir-vos que us admiro. Fins aviat. 

 

El dia de l’entrevista cal dir que en principi no van voler que gravés ni en àudio ni en vídeo 

justificant que es sentirien poc naturals. Però a la segona pregunta van accedir-hi amb la 

condició que tant sols serviria com a ajuda per realitzar el resum. 

El resultat de les gravacions fou més una conversa que una entrevista pròpiament. 
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Un cop feta l'entrevista n'heu de fer un resum que haurà d'incloure, com a mínim, els elements 

següents: 

1. Dades de l'empresa. 

Nom: SAMCLA-ESIC, S.L. 

CARRER BATISTA I ROCA (POL. Ind. Pla d´en Boet II), 8 planta 2, 08302, Mataró (BARCELONA) 

Any de fundació: 2002 (25 de setembre) 

Facturació anual: Es reserven la resposta per no ser significativa amb l’objectiu de l’activitat. 

Nombre d’empleats: 13 (comptant els 2 emprenedors) 

Formació dels empleats: 4 titulats de grau superior, 2 titulats de grau mig, la resta són gent 

amb formació professional o cursos especialitzats. 

Pàgina web: https://www.samcla.com/ca/ 

Nom dels/de les emprenedors/es entrevistats/des:  

Manel Claus March / Jordi Samon Castellà 

Data i durada de l’entrevista: Dijous, 17 d’octubre del 2019. 1:15 h d’entrevista. 

De 18:15h a 20:00h amb visita de les instal·lacions inclosa. 

 

2. Descripció de l'activitat de l'empresa. 

Al principi (any 2002) es dedicaven a desenvolupar electrònica per a tercers (primer client: 

Fabricant de caixes fortes), també varen realitzar projectes d’ICT’s per a edificis (infraestructura comú 

de telecomunicacions) i simultàniament desenvolupaven producte propi, activitat que era el seu 

objectiu.  

Així doncs com a producte propi varen desenvolupar un detector de pluja (relacionat amb el projecte 

de fi de carrera d’en Jordi), un detector de vent, un controlador de reg per un sistema de braços de 

reg aeris per hivernacle, un armaris per gestionar localment regs puntuals de pistes de tenis de terra 

batuda.  

Amb el temps s’adonen de les necessitats dels municipis: Veuen que estan equipats amb equips 

programadors de reg de piles i això fa la gestió insostenible: No podien aturar el reg quan plovia, no 

podien canviar fàcilment les programacions de temporada, dificultat per canviar les piles entre moltes 

altres carències.  

Així doncs cap l’any 2005 s’adonen de l’oportunitat de negoci que se’ls obria en l’àrea de gestió del 

reg dels jardins públics. Varen començar amb una prova pilot a l’estiu de l’any 2007 amb l’Ajuntament 

de Mataró que l’octubre del 2007 guanya un premi anomenat “X + Verd” (veure notícia a Internet). 

Fruit d’aquest premi l’Ajuntament de Barcelona els coneix i també s’afegeix com a client de SAMCLA. 

Podem dir doncs que la consolidació de l’empresa es produeix entre els anys 2008 fins l’actualitat, 

aconseguint implantar el seu sistema de telegestió a uns 160 ajuntaments o entitats públiques 

(Madrid, País Basc, França, Portugal, Itàlia, Mèxic, Xile també figuren entre els llocs on s’ha 

implantat). 

El 2015 comencen a comercialitzar la versió residencial de telegestió. I aquest any 2019 han iniciat la 

telegestió d’ompliment de contenidors de residus urbans.  

En l’actualitat l’activitat de l’empresa està dedicada com diu el seu web a:  

“Telegestió de xarxes de reg i comptadors d’aigua per a jardineria pública. 

Telegestió de consums d’aigua, reg, il·luminació, piscina...per a jardins particulars. 

Telegestió per a control de l’ompliment de contenidors de residus urbans” 

FONT: https://www.samcla.com/ca/ 

 

https://www.samcla.com/ca/
https://www.ccma.cat/324/mataro-guanya-un-premi-x-verd-gracies-a-un-sistema-de-reg-per-internet-que-estalvia-un-30-daigua/noticia/224003/
https://www.samcla.com/ca/
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3. Composició de l’equip emprenedor (formació, càrrecs a l’empresa, trajectòria anterior...). 

Manel Claus March https://es.linkedin.com/in/manel-claus-march-77231647 

 Enginyer Industrial (especialitat en Organització)  

 Enginyer Tècnic Electrònic 
Trajectòria anterior a l’emprenedoria: Va treballar en una empresa que es dedica a 

instal·lacions i implantacions en l’àmbit de l’agricultura i abans de començar el procés 

d’emprenedoria membre del departament de RD de l’empresa JUMBERCA.   

 

Jordi Samon Castellà https://www.linkedin.com/in/jordi-samon-126a2832/ 

 Enginyer de Telecomunicacions 
Trajectòria anterior a l’emprenedoria: Membre del departament de recerca i 

desenvolupament de l’empresa SANYO  i abans de començar el procés 

d’emprenedoria membre del departament de recerca i desenvolupament de 

l’empresa JUMBERCA. 

 

Com s’organitzaren: 

- El sistema que els ha funcionat millor ha estat el següent: Varen dividir la empresa en dues 
grans branques i cada branca tenia una sèrie de departaments, es van repartir els 
departaments i cadascú té la responsabilitat sobre aquests departaments.  

 Jordi: Fabricació / RDI  

 Manel: Comercial / Econòmic / Personal 
- Decisions consensuades.  
- Respecte per la responsabilitat de cadascú i intentar no intervenir en aquella àrea. 
- Intenten no solapar-se i no prendre decisions relatives als departaments dels quals no en són 

responsables 
 

A l’actualitat tot el tema comercial se l’han dividit per àrees geogràfiques i evidentment en alguns 

assumptes del tema econòmic en Jordi també hi intervé. 

 

4. Motivacions de l’equip emprenedor per a crear l’empresa. 

 Des de que es van conèixer fent el servei militar cal remarcar que prèviament al procés 
emprenedor com ells diuen “jugaven a tenir una empresa” i “desenvolupaven coses”. 

 Ganes de fer coses pel seu compte.  

 Il·lusió de tenir un producte propi. 

 Precarietat de l’empresa on treballaven en aquell moment tant a nivell organitzatiu com 
econòmic. 

 Volien comprar llibertat, però no ho han aconseguit. Tant sols en el sentit de la presa de 
decisions han aconseguit aquesta llibertat. 

 

5. Factors de l’entorn que han hagut de valorar en la posada en marxa de l’empresa. 

 Mètode de finançament: Capitalització de l’atur dels dos emprenedors, i conciliació del 
deute que tenia l’empresa en la qual treballaven i que passava un mal moment. 

 Possibilitat de tenir un espai agradable de treball i preparat a nivell d’infraestructures 
sense haver de muntar-ho ells mateixos durant els primers anys del procés emprenedor 
(incubadora d’empreses de Mataró – l’any 2002 hi havia 9 empreses). S’hi van estar 
aproximadament un any i mig. 

 Valoren molt positivament que el fet d’estar en la incubadora d’empreses els permetia tenir 
contacte amb altres empreses que començaven com ells i no sentir-se tant sols. 

 Poder aprofitar una sèrie de contactes que ja tenien per tenir algunes feines. 
 

  

https://es.linkedin.com/in/manel-claus-march-77231647
https://www.linkedin.com/in/jordi-samon-126a2832/
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6. Competències dels emprenedors que han hagut de posar en pràctica en el moment de l’arrencada 

i durant el funcionament de l’empresa. 

 La principal competència que crec que varen posar en pràctica van ser els seus 
coneixements tècnics gràcies a la seva formació i experiència prèvia.  

 Per sobre dels desitjos i gustos de cadascú varen prioritzar les capacitats de cadascú en 
cada àrea. Varen intentar que tot fos natural, i que si algú era millor fent una determinada 
tasca, decidien que la realitzés.  

 Destaquen també que amb el temps, més que de les competències, t’adones de les NO 
competències.  

 

7. Principals dificultats que han identificat. 

 Trobar finançament. Tot i que destaquen haver tingut el següent “business angel”: Business 
Angels Network de Catalunya una mica tard. 

 No saber vendre degut a què com destaca el seu web es tracta d’una empresa fundada per 
tècnics. 

 Dificultat de construir una Marca.  

 Remarquen que quan comences ningú et coneix.  

 Les reunions comercials es convertien en debats tècnics del què hauria de fer el sistema. 
En Jordi destaca que anaven a vendre el producte i que sortien de les reunions amb noves 
especificacions del producte. 

 Remarquen que idees genials en té tothom però que executar aquestes idees no ho sabien 
fer molts dels que varen passar per els seus despatxos. 

 Fins que no van tenir clar el producte i varen consolidar la marca havien de fer de tot. 

 Descobrir quin és el sistema de funcionament idoni per l’empresa. 

 Manca de formació en totes les àrees de coneixement que requereix la creació i gestió 
d’una empresa. 

 No disposar de temps per a dedicar-se a la formació en els àmbits més dèbils que tenien, 
com per exemple la comercialització i la gestió per tirar endavant una empresa. 

 En Manel afirma que l’empresa és com una empresa gran amb un mida petita. I remarca 
que tenir tots els departaments de l’auca... des de gent que compra, gent que emmagatzema, 
gent que dissenya, gent que fabrica i gent que comercialitza és molt esgotador. 

 

8. Principals avantatges i inconvenients del fet d’haver emprès en equip. 

 Ambdós emprenedors ho tenen molt clar que és molt millor emprendre dos persones que 
una, perquè sol ha de ser molt dur degut a què hi ha molts moments dolents. 

 De tota manera segons la opinió d’en Jordi creu que tres emprenent és multitud. Tant sols 
pot anar bé en moments de dubtes. 

 En quant a inconvenients remarquen que el fet d’emprendre dues persones (al 50%) pot 
provocar en algun moment un cert bloqueig a l’hora de decidir certs aspectes de la empresa i 
avançar. 

 

9. Principals resultats que ha aconseguit l’empresa. 

 Entre rialles diuen que del que estan més satisfets és de comparar la diferència entre dues 
escenes que tenen al cap perfectament: La primera escena dels inicis, quan dos joves, un 
assegut davant de l’altre amb un telèfon a la taula cadascú i que no sonaven mai, amb la 
segona escena que avui SAMCLA  sigui una preocupació per els fabricants més importants 
en el sector del reg a nivell mundial i que la seva marca sigui coneguda a Estats Units i molts 
més països.  

 Comenten que el fet d’aconseguir tenir un producte conegut és la seva màxima satisfacció i 
ho comparen amb el fet de tenir un fill. 

 I l’altre cosa de la qual en Jordi es mostra molt satisfet és de que han après moltíssim i 
sobretot recalca en Manel han après el que no tornarien a fer. Els dos emprenedors de 
manera distesa i al voltants dels cinquanta anys afirmen que SAMCLA necessitaria cent anys 
per acabar aquest aprenentatge i aquest creixement. 

  

http://www.bancat.com/qui-som/
http://www.bancat.com/qui-som/
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Annex 3. Captures de pantalla 

Catalogació de Fotografies amb Adobe Bridge 

 

Figura 28: Captura de pantalla treballant amb Adobe Bridge 
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Edició amb After Effects CS6 - Intro 

 

Figura 29: Captura de pantalla treballant amb Adobe After Effects CS6 per fer la intro 
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Muntatge Intro amb Adobe Premiere CS6

 

Figura 30: Captura de pantalla treballant amb Adobe Premiere CS6 per realizar el muntatge global. 
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Edició i muntatge subtítols amb Adobe Premiere CS6

 

Figura 31: Captura de pantalla durant l’edició de subtítols amb Adobe Premiere CS6  
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Figura 32: Captura de pantalla durant el muntatge de subtítols amb Adobe Premiere CS6 
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Edició d’imatge sintètica amb Adobe Photoshop CS6 

 

Figura 33: Captura de pantalla treballant amb Adobe Photoshop CS6.  
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Gravació i edició d’àudios amb Audacity 

 

Figura 34: Captura de pantalla treballant amb Audacity per editar àudios dels narradors.  
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Edició d’àudios amb Adobe Audition CS6 

 

Figura 35: Captura de pantalla treballant amb Adobe Audition CS6  per editar àudios d’un narrador.  
 

Edició d’àudios amb Adobe Audition CS6 
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Exportació des de Adobe Premiere al format de vídeo requerit amb Adobe Media Encoder CS6 

 

Figura 36: Captura de pantalla treballant amb Adobe Media Encoder CS6 . 
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Annex 5. Llibre d’estil 

Llibre d’estil 
SÈRIE: SAMCLA: 18 anys i +     

Client: SAMCLA-ESIC, S.L.  

Disseny: En quan a idea principal d’aquests quatre capítols és que cada 

escena sigui com la pàgina d’un llibre, per tant les transicions entre 

escena i escena serà un “passar pàgina” per tal que la història vagi 

avançant. 

Autor: David Vilella Riera                                                

Data: 20/04/2020 

Logotips i anagrames 

Logotip sèrie 4 capítols 

 

  

   

Icona capítol 1 

 

Icona capítol 2 

 

Icona capítol 3 

 

Icona capítol 4 

 

    

Logotip actual 

 

Logotip reduït actual 

 

Logotip antic 

 

   

Logotip producte SAMCLA INFINITE 

 

Logotip producte SAMCLA HOME 

 

 

Paleta de colors 

descripció Carta PANTONE 
 solid coated 

hexadecimal RGB mostra 

Vermell  PANTONE 485C  #dd291e R:221 G:41 B:30  

 

Blau marí PANTONE 295C 
 

#002e5f R:0 G:46 B:90  

 

Gris fosc  PANTONE 447C 
 

#3b3d38 R:59 G:61 B:56  

 

Gris clar  PANTONE 428C 
 

#c3c3c3 R:195 G:195 B:195  

 

Blanc            PANTONE 7541C 
 

#ffffff R:255 G:255 B:255  

 

Negre PANTONE 426C 
 

#000000 R:255 G:255 B:255  

 

Paleta tipogràfica i mida de fonts (Es mostra només a mida 12pt) 

Sony Sketch EF  

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Sony Sketch EF  

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Arial 

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Arial 

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Arial Rounded MT Bold 

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 

Arial Rounded MT Bold 

ABCÇDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

Abcçdefghijklmnopqrstuvwxyz 
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Fons, icones i altres elements gràfics.  

Requadre subtítols narrador principal

 

Requadre subtítols Manel Claus 

 

Requadre subtítols Jordi Samon 

 

Marcador ubicacions 

 

Tablet 

 

Mòbil 

 

Televisor  

 

Rètols Capítol 3 
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Annex 6. DAFO 

Primerament farem l’anàlisi de les fortaleses i debilitats: 

DIMENSIÓ INTERNA 

Punts forts Punts dèbils 

- Producte personalitzat i a mida. 

- Qualitat del producte/servei. 

- Equip amb molta motivació i sense males 

costums com succeeix en grans empreses. 

- Equip amb formació i experiència demostrada 

per realitzar el producte /  servei amb una notable 

qualitat tan tècnica com humana. 

- La ubicació geogràfica en el Maresme a 30 

quilòmetres de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona.  

- Inversió en equips de digitalització i càmeres 

segons el nivell de facturació. 

- Possibilitat de treballar sense atenció al públic 

permanent. 

- Coneixement de l’àrea de l’arxivística. 

- Poca visió comercial i coneixement escàs del 

mercat. 

- Poca experiència en la direcció d’empreses. 

- Poca visió empresarial. 

 

 

A continuació farem l’anàlisi de les amenaces i oportunitats que venen de fora: 

DIMENSIÓ EXTERNA 

Amenaces Oportunitats 

- Aparició permanent de equips de digitalització 

més sofisticats i més ràpids. 

- Aparició permanent de càmeres fotogràfiques  

més sofisticades i més ràpides. 

- Moltes empreses competint en el mateix 

mercat. 

-Alta necessitat per part d’institucions públiques 

de digitalització.  

-La situació per recuperar-nos de la pandèmia 

patida durant aquest any 2020 obre un escenari 

molt favorable per a la digitalització. Ens referim 

en l’àmbit d’arxius, museus, i tot el mon cultural 

en general. 

-Facilitats per part de l’estat cap a 

l’emprenedoria. 

-Facilitats que sorgiran gràcies a l’augment de les 

línees de crèdit. 

 

Així doncs destacaríem d’aquest anàlisi 2 aspectes  en primer lloc el primer dels punts forts com és la 

personalització del producte, la qual cosa creiem que en un món cada cop més globalitzat el producte 

quan més personalitzat millor per obrir-se mercat a petita escala. 

 

En segon lloc i dins del context global que s’acaba aquest projecte (ens referim al desconfinament 

progressiu a Espanya degut a la pandèmia del Coronavirus) creiem s’obre un escenari molt favorable 

per la digitalització i l’augment de línies de crèdit. 
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Annex 7. Drets d’imatge 

En ser la història real de dos emprenedors i el fet d’haver-nos cedit per el treball moltes fotografies 

tan personals com d’empresa en les quals apareixien treballadors, familiars i ells mateixos, el que es 

va fer va ser demanar el consentiment per a la publicació de les fotografies mitjançant el següent 

formulari: 

AUTORITZACIÓ PER LA PUBLICACIÓ D’IMATGES  

PER DAVID VILELLA RIERA 

EN EL MARC DEL SEU TREBALL FINAL DEL GRAU EN MULTIMÈDIA 

SAMCLA: 18 ANYS i més d’un procés d’emprenedoria  

Donat que el dret a la pròpia imatge està reconeguda a l’article 18 de la Constitució Espanyola i 

regulat per la llei 1/1982, de 5 de maig, sobre el dret  a l’honor, a la intimitat  personal i  familiar  i 

a la pròpia imatge i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril 

de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques en el que respecta al tractament de dades 

personals i  a la lliure circulació d’aquestes dades, 

 

David Vilella Riera us demana el seu consentiment per poder publicar en el Repositori O2 de la 

Universitat Oberta de Catalunya algunes imatges en les qual vostè apareix individualment i que 

m’ha cedit la empresa Samcla-Esic, S.L per la realització del meu Treball Final de Grau de 

Multimèdia.  

 

El Treball Final de Grau “SAMCLA: 18 anys d’un procés d’emprenedoria” ha consistit en la 

idea, guionatge, producció i postproducció de 4 capítols en format vídeo d’uns 10 minuts.  

Capítol 1. Idea de Negoci: Des de la infantesa dels protagonistes fins a la posta en marxa. 

Capítol 2. Posta en Marxa: Des de la fundació (setembre del 2002) fins a finals de l’any 2007. 

Capítol 3. Consolidació i creixement: Des de l’any 2008 fins l’any 2019. 

Capítol 4. Lideratge: Es tracta de les expectatives que tenen per traslladar la Seu de l’empresa, 

dels valors de l’empresa i com visualitzen el seu producte en el futur.  

 

El Sr./Sra. _________________________________________amb DNI_____________________ 

autoritzo a David Vilella Riera. 

 

A ___________, a ____  de ______________  del  2020.     

Signatura: 

 

 

 

 

Per els treballadors de la companyia i companys d’algunes empreses on varen treballar se’ls va 

difuminar les cares per agilitzar el treball i no haver-los de fer signar. Per la gent que apareix en actes 

públics i premsa no s’exigeix aquest consentiment, i per tant no es difumina les cares. Finalment per 

els familiars dels emprenedors es deixa a les mans dels emprenedors el seu consentiment.   
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Annex 8. Bibliografia 

Com a recurs útil per a conèixer més sobre el muntatge i edició s’ha utilitzat el llibre (Marín, Muntatge 

i Edició - PID_00249103, 2017) corresponent als materials de l’assignatura de Vídeo del Grau en 

Multimèdia de la UOC. 

 

Marín, A. (2017). El guió - PID_00249104. FUOC. 

Marín, A. (2017). Llenguatge Audiovisual - PID_00249102. FUOC. 

Marín, A. (2017). Muntatge i Edició - PID_00249103. FUOC. 

Marin, A. (2017). Vídeo: àudio i ritme - PID_00236707. FUOC. 

 

A continuació s’adjunten webs i vídeos d’ Internet utilitzats i útils per l’aprenentatge en la realització 

d’aquest treball. Per l’aprenentatge d’After Effects: 

Fredega Producciones (espanyol) [en línia] [consultat: març del 2019].  

Disponible a Internet: https://www.youtube.com/channel/UCaKLwlYXI_LAe0gj7DfneGw 

Para qué son las cámaras en After Effects y cómo se usan (espanyol) [en línia] [consultat: març del 

2019]. Disponible a Internet: https://www.youtube.com/watch?v=TBLdLDStD0U 

Trazos en tiempo real (pincel) - After Effects al instante (espanyol) [en línia] [consultat: març del 

2019].  Disponible a Internet: https://www.youtube.com/watch?v=3l8D--s-HLo 

Foto Slideshow Tutorial After Effects (espanyol) [en línia] [consultat: abril del 2019]. 

 Disponible a Internet: https://www.youtube.com/watch?v=oe5nabMPkMM 

Simple Slideshow After Effects Tutorial (espanyol) [en línia] [consultat: abril  del 2019]. Disponible a 

Internet: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cY19yemSaXQ&feature=emb_logo 

Presentación Moderna (Slideshow) - Tutorial After Effects (espanyol) [en línia] [consultat: abril del 

2019]. Disponible a Internet: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ru6d2myR72g&feature=emb_logo 

Slideshow [Transición de imágenes] - Tutorial After Effects (espanyol)  [en línia] [consultat: abril del 

2019]. Disponible a Internet: 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SrCqLlAqtEg&feature=emb_logo 

Slideshow Simple - Tutorial After Effects (espanyol)  [en línia] [consultat: abril del 2019]. Disponible a 

Internet: https://www.youtube.com/watch?v=hi4ro3-g8y4 

Crear presentaciones con imágenes en poco tiempo (truco) en After Effects (espanyol)  [en 

línia] [consultat: abril del 2019]. Disponible a Internet: https://www.youtube.com/watch?v=3cBmw0Mb3b0 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCaKLwlYXI_LAe0gj7DfneGw
https://www.youtube.com/watch?v=TBLdLDStD0U
https://www.youtube.com/watch?v=3l8D--s-HLo
https://www.youtube.com/watch?v=oe5nabMPkMM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=cY19yemSaXQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=ru6d2myR72g&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=SrCqLlAqtEg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=hi4ro3-g8y4
https://www.youtube.com/watch?v=3cBmw0Mb3b0
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Annex 9. Vita 

El meu nom és David Vilella Riera, vaig néixer l’any 1969 a Mataró que ha estat on he viscut durant 

tota la meva vida. Com molta gent de la comarca del Maresme, vaig créixer en el nucli d’una família 

dedicada plenament al sector Tèxtil. Durant la meva adolescència i joventut vaig estar vinculat al mon 

del lleure com molta gent de la ciutat. I precisament en aquest entorn és on vaig conèixer a un dels 

dos protagonistes de la història d’emprenedoria que s’explica en aquest TFG.   

 

En quan a formació, vaig estudiar des de l’E.G.B. (Educació General Bàsica) fins al C.O.U (Curs 

d’orientació Universitària) a l’Escola Pia de Mataró, coneguda popularment com a Escola Pia Santa 

Anna.  Durant aquests anys vaig estudiar Francès en l’escola privada Freta i Anglès al International 

House. També vaig cursar estudis de música i piano a l’Escola de Música Liceu Mataró. 

 

L’any 1987 vaig començar la carrera d’Enginyeria Industrial a l’E.T.S.E.I.B. (Escola Tècnica Superior 

d’Enginyeria Industrial de Barcelona) on vaig completar els 2 primers cursos comuns a totes les 

especialitats. Posteriorment em vaig traslladar a l’E.T.S.E.I.T (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 

Industrial de Terrassa) per completar la carrera d’Enginyeria Industrial especialitat tèxtil químic. 

 

L’any 1999 vaig començar a conviure amb qui ja era la meva parella des de l’any 1994 (la Núria) i el 

2005 va néixer la nostra única filla Berta, les dues persones sens dubte més importants de la meva 

vida.  

 

Laboralment des de l’any 1998 fins el tancament el juliol del 2013, vaig estar vinculat a l’empresa 

familiar. Durant els primers anys exercia com a Responsable del Departament Tècnic i a partir del 

2005  aproximadament com a Tècnic Especialista en Compres i relació amb proveïdors (cerca, 

negociació, i seguiment de proveïdors xinesos).  Els darrers anys treballant a l’empresa, i 

concretament l’any 2011 decideixo iniciar un procés de reorientació professional començant els 

estudis del Grau de Multimèdia a la U.O.C. El perquè d’aquest Grau es justifica perquè sempre m’ha 

agradat molt la fotografia i la tecnologia. Amb el temps a la U.O.C he descobert un altre manera 

d’aprendre que m’ha captivat, la qual durant la meva època d’estudiant era impensable.  

 

Actualment i des de l’any 2017 estic treballant a l’Ajuntament de Barcelona concretament a l’Arxiu 

Municipal Contemporani de Barcelona la qual cosa m’ha fet conèixer tot el món de la gestió 

documental i la conservació que es fa en els Arxius i de vital importància per no perdre mai la 

Memòria Històrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


