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A continuació es presenta un passeig per les següents seccions: 
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:: Meteo i webcams 
:: Vídeos 
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:: Accés restringit 
:: Projecció de futur 
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Introducció 

piriSPORT és una web sobre els esports de muntanya.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
S’hi pot trobar la descripció dels itineraris, informació sobre les tècniques 
que cal dominar, els refugis que ens trobarem, el material que cal portar, la 
meteorologia prevista, i tots aquells factors imprescindibles perquè l’activitat 
sigui satisfactòria. 
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Introducció 

També permet conèixer un material abans de comprar-lo i s’indica on es pot 
comprar, també es pot saber la meteorologia prevista, o les tècniques 
necessàries per al desenvolupament de l’activitat que ens interessi. 
 
Cada activitat es pot consultar de forma interactiva mitjançant un mapa de 
Google Maps, de forma visual i molt còmoda. 
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Introducció 

Tothom que ho vulgui pot ampliar els continguts amb els seus propis 
coneixements, i així poder compartir les seves experiències amb la resta de 
comunitat d’amants d’aquestes activitats. 
  
La quantitat d’informació i la facilitat amb la que es presenta, evita que 
s’hagin de consultar diferents pàgines web. 
 
 
 

piriSPORT és un portal de referència. 
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Estructura de la web 

Totes les pàgines de la web mantenen la mateixa estructura: 
 
:: Zona superior: s’hi troba el logotip, la zona d’usuaris i la ruta de la pàgina 
actual. 

:: Zona esquerra: Menú per accedir a 
tots els continguts. 
 
:: Zona dreta: Animació i accés a les 
xarxes socials. 
 
:: Zona central: Continguts relacionats 
amb la pàgina on ens trobem. 
 
:: Zona inferior: Informació de piriSPORT 
i enllaços relacionats. 
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Blocs temàtics 

A través del menú podem navegar per els diferents blocs 
temàtics dels que consta la web. 
 
Al clicar-hi al damunt, es despleguen els diferents 
continguts que podem consultar. 
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Consulta d’activitats 

La manera de consultar les activitats en els diferents blocs temàtics segueix 
la mateixa metodologia. 
 

- Selecciona el bloc temàtic: 
 
 
 
 

- Seleccionar l’activitat en el mapa,  
      en el cercador o en el llistat inferior,  
      on hi apareixen totes les activitats: 

 
 
 
Una vegada seleccionada, ja es mostra la informació detallada. 
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Opcions de cerca 

Dins dels blocs temàtics podem consultar les diferents activitats per mitjà de 
dues opcions de cerca: 

Cerca per lletres 
Podem escriure lletres, i veurem 
qualsevol activitat que contingui aquestes 
lletres introduïdes. 

Cerca per posició geogràfica 
Podem seleccionar la zona geogràfica on 
es vol desenvolupar l’activitat i ens 
mostrarà un mapa amb la posició de totes 
les activitats que s’hi troben. 
Fent clic a una activitat, se’ns obrirà la 
seva descripció ampliada. 
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Meteo i webcams 

A l’apartat Meteo es pot trobar informació sobre l’estat actual de la 
meteorologia i la previsió de la seva evolució. 
 
Aquesta informació és molt important abans de dicidir l’activitat a realitzar. 
 
Un altre apartat molt important és el de Webcams, que ofereix una imatge 
en temps real de l’estat de la zona indicada. 

El fet de poder veure una imatge, és de 
gran valor afegir perquè aporta 
informació de l’estat del mantell 
nivològic. 
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Videos 

Un altra dels apartats destacats és 
l’apartat de vídeos. 

 
Aquest és un apartat comú a tots els 
blocs temàtics i conté vídeos relacionats 
amb cada bloc. 
 
Els usuaris registrats poden incloure 
vídeos tan sols introduint un títol i el 
codi del vídeo de Youtube. 
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Marketing 

Per donar popularitat a la web i mantenir informats a tots aquells que ho 
desitgin, s’han creat perfils de la web a les xarxes socials amb més tràfic, i 
també es dóna la opció de registrar-se a un butlletí per rebre informació 
sobre les actualitzacions de la web. 

Facebook i Twitter 
S’han incorporat 2 widgets de Facebook i 
Twitter, enllaçats amb els perfils de piriSPORT, 
per seguir la activitat des de la web. 

Butlletí de noticies 
Si es vol rebre informació de la web tan sols 
s’ha d’omplir aquest petit formulari. 
Al moment de registrar-se com usuari de la 
web, també es dóna la opció de rebre aquest 
tipus d’informació. 
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Accés restringit 

Qualsevol persona que accedeix a la web pot consultar tota la informació 
que conté. Però si, a més a més, es vol afegir informació l’usuari cal que 
estigui registrat.  
El registre es pot fer amb el menú que es troba a la part superior: 
 
 
 
Una vegada l’usuari s’ha registrat, el format canvia i es mostra un apartat 
amb el seu nom, la seva imatge, un enllaç per entrar al seu perfil i la opció 
per desconnectar-se. 
 
 
 
Si l’usuari que hi accedeix és administrador de la pàgina, hi apareix també un 
enllaç per canviar opcions globals de la web. 
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Projecció de futur 

Un dels factors que faran créixer la web i posicionar-
la com una web de referència pel què fa als esports 
de muntanya, serà la quantitat d’informació que 
contingui. 
  

Per aquest motiu s’haurà d’anar omplint de 
continguts mitjançant els formularis que hi ha 
creats per a tal efecte. 
 

Tots aquests formularis compten amb petits editors 
de text per fer més còmode la inserció de text i 
estan validats per no permetre informació 
malintencionada. 

També caldrà estudiar la possibilitat d’obrir nous apartats com Running, BTT, 
una secció d’enllaços a webs relacionades i una secció de fòrums on els 
usuaris puguin intercanviar informació. 
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Conclusions 

piriSPORT agradarà tant a usuaris esporàdics de les activitats de muntanya 
com a usuaris experimentats. 
 
El disseny de la pàgina, la facilitat per trobar-hi informació, i la relació que 
s’hi estableix entre totes les disciplines de muntanya, farà que aquesta sigui 
una web de referència, per a consultar abans de fer qualsevol activitat. 
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