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Internet s’ha convertit en un nou espai de 
comunicació, consulta i relació entre els 
usuaris. 
 
Un entorn obligat a satisfer les enormes 
exigències tècniques, però també ha 
respondre les expectatives dels usuaris 
que demanen, cada cop més, una 
comunicació clara, directa i eficaç. 

Situació 



Tota aquella persona practicant de 
l’escalada i/o l’alpinisme en totes les seves 
modalitats al territori català 

Target 



Punt de 
partida 

Blogs personals 

• Ressenyes 

Mitjans de 
comunicació 
especialitzats 

• Informació d’actualitat 

Botigues 
especialitzades 

• Compra de material 

Organismes públics 

• Notificacions oficials 

Clubs de muntanya 

• Sobretot de forma 
presencial 

Marques 

• Productes i promoció 
equips d’èlit 

On i què es busca actualment? 



Dispersió de les 
ressenyes 

existent a la xarxa 

Falta Valor afegit 

• Predicció 
meteorològica 

• Informació interès 

• Albergs o zones de 
bivac 

Informació i 
actualització de 

novetats no 
sempre fàcil de 

trobar 

Centralitzar i unificar la informació 

Mancances 
existents 



1) Plataforma de referència de consulta, 
intercanvi i divulgació d’informació 
relacionada amb la pràctica de l’escalada i 
l’alpinisme a Catalunya. 

2) Gran directori de ressenyes. 

3) Oferir un servei clar, útil i funcional a la 
comunitat. 

4) Assolir una plataforma amb una solució 
tecnològica compacta, eficaç i escalable. 

 

Objectius 



Escalada.CAT 

Ressenyes 

Opinions 
d’altres 

escaladors 

Informació 
meteorològica 

Multidispositiu Vídeos 

Informació 
actualitzada 

Solució 
tecnològica 

actual 

Què 
presento? 



Arquitectura 
de 

continguts 

Escalada.CAT 

Buscador 
Ressenyes 

Noticies Esdeveniments Escalada.TV Comunitat 

Funcionalitats 

Afegir una 
ressenya 

Noticies 
Exprès 

Widget e-
Mailing 

Opcions 
Footer 

Contacte 

Qui som 

Comunicar 
una incidència 



1) Enllaçar a plataformes externes (blogs) 

2) Oferir informació relacional 
 Predicció meteorològica 

 Butlletí d’allaus 

Opinions d’altres escaladors 

Opcions per dormir / pernoctar 

3) Mantenir actualitzada la informació 
 Els usuaris podran actualitzar la informació 

pujant noves ressenyes 

 

 

Directori de 
Ressenyes 



 

 

Directori de 
Ressenyes 



1) Agregador de noticies dels principals portal 
de divulgació. 

2) Portals especialitzats en les pràctiques 
esportives 

3) No es faran noticies pròpies 

Noticies 



1) Oferir un portal on poder centralitzar tota la 
oferta audiovisual que es presenta en els 
nombrosos festivals de muntanya que tenen 
lloc arreu. 

2) Especial atenció a les produccions catalanes. 

3) FASE1. Utilitzar un Player propi inserint 
vídeos de Youtube i de Vimeo. 
 Permet ingressos per inserció de publicitat 

4) FASE2. PAY per View. Possibilitat d’oferir 
reproducció sota pagament. Això implicaria 
un acord amb les principals productores. 

Escalada.TV 



Wireframes 

http://www.escalada.cat/TFM/WF/home.html


1) Gestor de continguts (CMS) – Wordpress 
 Solució contrastada de mercat 

 Escalable 

 Àmplia comunitat desenvolupadora de plugins 

2) Atenció a la Usabilitat i Accessibilitat 

3) Suport multinavegador 

4) Responsive Web Design 

5) SEO i optimització WEB 

 

Solució 
tecnològica 



1) Objectius 
 Consolidar la marca ESCALDA.CAT 

 Espai de referència per a la comunitat on anar a 
cercar informació relacionada amb la pràctica 
de l’escalada i l’alpinisme 

 Punt de cerca de ressenyes 

2) Activació canals social 

3) Impactar als influencers 

4) Nota de premsa als mitjans 

Pla de 
màrqueting 



 

 

Pressupost 

PERFIL TOTAL 

DESENVOLUPADOR 1.920 € 

DISSENY 704 € 

MAQUETADOR 576 € 

COSTOS EXTERNS TOTAL 

ALLOTJAMENT 132 € 

DOMINI 20 € 

TOTAL PROJECTE 3.352 € 



Gràcies per la  
vostre atenció 
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