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La idea 

• La idea que m’ha dut a triar aquest treball final ha estat a 
gràcies als coneixements adquirits durant el grau per poder 
crear una plataforma web on poder distribuir continguts. 

• Des d’un inici he volgut crear un lloc web per a compartir 
continguts  ja que penso que són un bé escàs i que cal 
potenciar-los.  



El públic objectiu 

• La idea del projecte esta enfocada sobre Catalunya i el 
procés independentista que esta vivint actualment la nostra 
societat. És una aposta de futur, que si surt bé i el procés 
tira endavant, té un públic potencial que ja compte amb 
més de tres milions de persones el qual en són el seu públic 
objectiu.  

• Aquesta plataforma pretén englobar tot el que es troba a 
Catalunya, principalment categoritzat pel turisme, la 
societat i la cultura que son els principals valors d’aquest 
petit país.  
 

Catalunya 



Plataforma e-commerce 

• A partir d’aquestes idees ha sorgit “Catalunya Multimèdia”, 
una plataforma e-commerce, és a dir, una botiga online 
d’imatges i vídeos, on els propis usuaris en poden ser 
venedors i beneficiaris dels seus propis productes.  

• La plataforma esta pensada perquè persones que realitzin 
bones fotografies, aficionats i experts del món del vídeo i 
audiovisual, dissenyadors creatius d’il·lustracions puguin 
penjar els seus treballs per compartir-los amb altres 
persones i lucrar-se. 
 



La plataforma 

El lloc web consta de diverses parts: 
• La primera és una part on t’explica què és 

Catalunya Multimèdia, que hi pots fer i com 
funciona. 

• La segona part és una botiga online, on com 
qualsevol botiga, cerques i selecciones els 
productes que t’agraden posant-los al carret de 
la compra, on finalitzes el procés registrant-te i 
pagant (si n’és el cas), i descarregant els 
productes adquirits. 

• La part final consisteix en publicar continguts a 
la plataforma, per fer-ho, cal que estiguis 
registrat i et converteixis en venedor.  
 



Requisits tècnics 

• Per aconseguir realitzar el projecte, he utilitzat un 
hosting web, de les ofertes disponibles he  elegit un 
anomenat OVH perquè ofereix serveix que compleixen 
en escreix les necessitats del producte, son seriosos i 
tenen uns preus molt competitius. 

• Per construir la plataforma, he utilitzat wordpress com 
a gestor de continguts, amb diversos  extencions i 
moltes configuracions fins a arribar a aconseguir el 
resultat desitjat.  

 



Què hi pots torbar? 

T’interessa Catalunya? 
A Catalunya Multimèdia podeu trobar tot tipus d’imatges i vídeos que poden 
ser del vostre interès. 
La cultura 
• Catalunya és un petit país amb molta cultura i Catalunya Multimèdia 

pretén recollir-la tota per totes aquelles persones que tant els interessa.  
La societat 
• Tenim la sort de dipsosar d’una societat avançada on els temes de societat 

van més enllà de les típiques notícies que podem trobar en els mitjans de 
comunicació. 

El turisme 
• Som un dels destins turístics més privilegiats, per què no compartim les 

nostres experiències a Catalunya Multimèdia? 



La botiga 

• Botiga d’imatges i 
vídeos 



El contingut 



Catalunya Multimèdia 

http://cataloniamultimedia.com/ 
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