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1. TRACTAMENT 
Descoviu! és un producte transmèdia genèric que s’haurà de 

d’adaptar i caracteritzar en cada territori en el qual s’apliqui, segons 

l’oferta de la zona i les seves especificitats. En aquest document es 

descriuen els trets comuns del producte que serviran d’eix vertebrador 

de totes les possibles versions que se’n derivin. 

 

LEMA 
Quina serà la teva aventura a [nom de la zona interessada]? 

 

HISTÒRIA DE FONS I CONTEXT 
L’experiència Descoviu! és una manera única i exclusiva que té el 

turista que visita un territori de conèixer-lo, gaudir-lo, interactuar-hi i 

viure’l. Es tracta d’una vivència que el mateix visitant anirà dissenyant i 

descobrint durant la seva estada, convertint-se en l’autèntic 

protagonista de la seva història i, per tant, modificant-ne la trama amb 

les seves accions i decisions. 

La interfície principal amb la que interactuarà el turista/usuari i que 

servirà de fil conductor i de guia és una plataforma al núvol, accessible 

des d’un navegador web o des d’una app descarregada al dispositiu 

Android o iOS de l’usuari. La seva intervenció amb l’entorn, però, no es 

limitarà a aquest canal, sinó que s’efectuarà mitjançant diferents 

instruments tant analògics com digitals que li proporcionaran una 

experiència turística singular i híper-personalitzada. 

Actualment no trobem al mercat cap producte amb vocació 

transmèdia i multiplataforma orientat a millorar l’experiència turística 

dels visitants. Els organismes del sector disposen d’eines 

eminentment clàssiques posades a l’abast del seu públic, cosa que 

impossibilita la generació d’experiències innovadores. 

Es disposa de moltíssima informació a punt per a ser utilitzada (dades 

massives) de la qual ni els consells comarcals, ni les oficines 

d’informació turística ni els ajuntaments ni les empreses privades 

n’estan traient partit amb aquesta finalitat. 

Descoviu! pretén assolir un doble objectiu: aprofitar la immersió dels 

visitants a la zona per a potenciar el desenvolupament econòmic, 

ecològic i social del territori, i fer-ho d’una forma sostenible. La 

plataforma, doncs, aspira a integrar tots els agents (tant 

tradicionalment turístics com els que fins ara no s’hi consideraven) en 

un projecte comú i generador de riquesa per al conjunt. 

En aquest sentit, es preveuen plataformes secundàries heterogènies i 

geolocalitzades en múltiples localitzacions: Internet, establiments 

d’agroturisme, restaurants, seus de productors locals, empreses de 

turisme actiu, museus i centres d’interpretació, biblioteques, 

instal·lacions esportives, etc. Aquestes no es limiten a ser punts 

d’accés a informacions addicionals, sinó que formen part de la 

narració i n’alteren les trames.  
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SINOPSI 
El turista/usuari crea el seu perfil a la plataforma principal (a través de 

l’aplicació web o descarregant-se l’app), descriu quines són les seves 

característiques i interessos, les dates de la seva estada i si ja té 

activitats programades o hores no disponibles durant aquest període. 

A partir d’aquesta informació, la tecnologia de l’aplicació, basada en 

la intel·ligència artificial, oferirà a l’usuari una sèrie d’activitats, llocs on 

menjar, indrets per visitar, etc. que s’adaptin als seus interessos, 

disponibilitat i pressupost. Addicionalment, se l’informarà de si cal fer 

reserves prèvies, de si ha de portar algun tipus de vestuari o equip 

concret, de si haurà de pagar un preu per les activitats o de qualsevol 

altre tipus d’informació pràctica necessària. 

En un inici, l’usuari pot decidir veure tot el pla proposat per a valorar-lo 

i fer les modificacions que cregui convenients o, la que seria l’opció 

més interessant, conèixer només la primera de les activitats. 

A partir d’aquí comença “la seva aventura”, que anirà “escrivint” a 

mesura que avanci en la trama. Per tant, no existeix una trama principal 

definida prèviament, sinó que cada turista es converteix en el 

protagonista d’una història que comença de zero i que s’anirà generant 

amb les seves intervencions. 

Quan un usuari participi d’una activitat proposada (ja sigui fer una ruta 

de Geocaching, assistir a un festival de teatre còmic, dinar en un 

restaurant o fer un tast de vins en un celler), en aquella localització 

trobarà un element que forma part de la narració transmediàtica de la 

qual està sent part activa. Per exemple, visionar un audiovisual exclusiu 

per a usuaris de Descoviu! en un quiosc interactiu o rebre una targeta 

amb un codi del qual encara es desconeix la utilitat de mans del 

personal del centre. 

Aquestes intervencions en plataformes secundàries seran introduïdes 

a la plataforma principal (de manera automàtica sempre que sigui 

possible) per a que s’incorporin a la narració i permetin la continuació 

de les trames amb coherència. 

Després de finalitzar cada activitat i d’haver estat introduïda, a l’usuari 

se li plantejaran diferents opcions per a continuar el trajecte, a mode 

dels llibres de “Tria la teva aventura”. És a dir, el to narratiu vol ser 

literari i cerca la immersió del turista/usuari en un relat amb notes de 

novel·la d’aventures i misteri. Per tant, aquest haurà d’escollir una de 

les opcions segons el seu estat emocional i/o físic o la valoració de les 

activitats realitzades prèviament, però no coneixerà la descripció 

exacta de les noves propostes fins que no en seleccioni una i les 

indicacions el portin fins a la localització (física o a la Xarxa). 

Quan el visitant exhaureix els dies i dóna per finalitzada la seva 

experiència, l’aplicació genera una història multimèdia de les vivències. 

Aquest resum podrà ser descarregat i emmagatzemat al dispositiu de 

l’usuari, restar als servidors del propietari de la plataforma per a la seva 

consulta posterior o ser compartit en xarxes socials. 

La finalitat de disposar d’aquest extracte de l’estada és convertir-se en 

un souvenir interactiu per al visitant, amb la voluntat de propiciar la seva 

comunicació en les plataformes digitals que utilitzi i arribar per aquests 

canals al nostre públic potencial. 
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PLOT POINTS 
Ens trobem davant d’un servei multiplataforma que té una estructura 

narrativa, però aquesta no es troba predefinida abans que l’usuari hi 

intervingui, ja que ell és l’element entorn el qual gira tota la trama. Per 

tant, per a cada usuari concret, amb les seves especificitats, hi haurà 

una història única. 

Per aquesta raó, els elements centrals del relat, els fets significatius o 

plot points que fan que l’acció prengui una nova línia de 

desenvolupament, es creen dinàmicament a mesura que el 

turista/usuari fa accions (participa a les propostes que se li fan) i pren 

decisions (escull opcions dins la trama), ja sigui al món real o al virtual. 

Els tipus de plot points que poden provocar els usuaris són els 

següents: 

1. Selecció d’una opció de les disponibles després d’haver 

realitzat una activitat i accedir de nou a la plataforma principal. 

2. Realització d’una activitat de la qual se n’obté un objecte o 

informació no esperats (p. ex. una targeta amb un codi QR, una 

indicació verbal sobre una atracció turística propera poc 

coneguda, un lot de productes gastronòmics per a fer el proper 

àpat...) 

3. Decisió de no realitzar una activitat (amb antelació o a l’últim 

moment) 

4. Impossibilitat de realitzar una activitat per alguna causa de 

força major. 

5. Altres situacions no previstes. 

 

CARACTERITZACIÓ I ACTITUD 
Es tracta d’un servei basat en la narració però, a diferència de les 

històries convencionals, no existeixen protagonistes de ficció que la 

vertebrin, sinó que els mateixos usuaris assumeixen el rol de 

protagonistes. Per tant, la caracterització de cada personatge es 

crearà en base als trets reals de cada usuari, introduïts per ell mateix 

en el seu perfil. 

L’experiència Descoviu!, malgrat les seves peculiaritats d’interacció 

amb múltiples elements de mons reals i virtuals, d’un molt elevat nivell 

de personalització i de la cocreació per part de l’usuari, ha de generar 

una atmosfera específica i comuna per a tots els relats que es 

produeixin. 

L’estil narratiu serà el de les novel·les d’aventures, emfasitzant els 

components de misteri, viatge, acció contínua i sorpresa. El to d’aquest 

gènere ha d’envoltar tots els elements que formen part de l’experiència, 

des dels textos, a la imatge gràfica o als productes audiovisuals. 

Per a recrear aquelles primeres narracions interactives que van ser els 

llibres de “Tria la teva aventura”, el contingut textual de la plataforma 

principal està escrit en segona persona, col·locant al lector-usuari en 

l’epicentre de l’acció. Així mateix, els guions tenen forma novel·lesca, i 

les metàfores hi juguen un paper cabdal. 
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GUIONS 
El guió de la plataforma principal té forma textual literària, mentre que 

a la resta de plataformes complementàries aquesta variarà en funció 

de la naturalesa de cadascuna (audiovisual, gràfica, etc.) 

EXEMPLE DE GUIÓ PRINCIPAL (PLATAFORMA WEB I APP) 

La primavera acarona el nou dia que comença a [nom del poble on 

s’allotja l’usuari]. Poc a poc, els carrers es van omplint amb els sons 

familiars de la gent que comença la jornada. La flaire de pa acabat de 

fer serpenteja des del forn fins a cada racó de la vila, i se sent el renillar 

d’un cavall a la distància. 

D’entre les cortines del gran finestral, notes com t’arriba un càlid raig de 

sol a la cara, que et fa obrir els ulls encara endormiscats. T’incorpores 

lentament i recordes que avui és el dia en què començarà la teva 

investigació. La Universitat de Barcelona t’ha fet venir expressament des 

de Nova York perquè saben que tu ets el científic més preparat per a 

aquesta missió: descobrir quin estrany animal és el que s’ha vist en els 

darrers temps per aquests paratges, que destrossa les collites i deixa 

petjades de formes impossibles. 

Prepares la bossa amb el material i avises els teus col·legues per a que 

es reuneixin amb tu. Ja ho teniu tot a punt per marxar. Com a cap de la 

investigació, els dónes les primeres indicacions: 

A. “El primer que hem de fer és conèixer el terreny.” 

B. “És molt important saber què menja aquesta bèstia.” 

C. “Ens han contractat per trobar un animal que ningú coneix 

encara. Hauríem de fer un estudi de la fauna de la zona.”  

ARGUMENTS/GUIONS CENTRATS EN L’USUARI 
INDIVIDUS/GRUPS D’USUARIS HIPOTÈTICS (PSICOGRAFIES) 

1. Família de quatre membres, formada per dos progenitors i dos 

fills de 8 i 11 anys 

Aquest perfil d’usuari té interès en participar en activitats aptes per a 

tota la família, que puguin ser realitzades per individus de totes les 

edats o exclusivament per al públic infantil. 

Provenen de Barcelona. 

En tractar-se d’una unitat familiar, prioritzen l’economia i cerquen 

l’oferta cultural, lúdica i esportiva amb un equilibri entre la qualitat i el 

preu. Les activitats gratuïtes tenen un paper rellevant en els seus plans 

de viatge.  

La participació en l’experiència transmèdia és un al·licient per a la seva 

estada turística, ja que els permet interactuar de manera diferent entre 

els membres de la pròpia família, exercint uns rols diferents dels reals 

i enfortint així els vincles entre ells. 

S’allotgen en un hostal i la seva estada és d’un cap de setmana (2 nits). 

 

2. Grup de tres amics d’entre 20 i 30 anys 

Cadascun d’ells prové d’una ciutat diferent de Catalunya, totes elles de 

mida mitjana. 

És un perfil molt més aventurer, amb ganes de participar en activitats 

realment diferents i divertides. Poder adquisitiu relativament elevat 
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(cada membre es fa càrrec de les seves pròpies despeses, no són 

membres dependents entre ells). 

Interès per la tecnologia i alt grau de coneixement de la mateixa. Pot 

ser un usuari molt exigent, s’ha de vetllar per a que el seu interès en la 

plataforma no decaigui durant l’estada. 

Molt actiu en les xarxes socials, és un públic que probablement 

compartirà continguts amb els seus contactes, de manera efectiva. 

Vol participar d’experiències actives relacionades amb els esports 

d’aventura o similars i en la vida nocturna. 

La seva estada es perllonga una setmana (6 nits) i tenen previst allotjar-

se en diferents tipus establiments (apartaments turístics i càmpings). 

 

3. Parella de 60 anys 

Provinents d’una ciutat mitjana francesa, amb molta experiència 

viatjant per tot el món. 

Tenen un poder adquisitiu força alt, interès per la cultura, la 

gastronomia i l’enologia i els estils de vida saludables. Cerca de 

tranquil·litat i d’experiències enriquidores a nivell intel·lectual i de 

benestar físic. 

L’ús de la tecnologia i dels dispositius mòbils no és una prioritat, i 

haver-los d’utilitzar constantment per a poder gaudir d’una experiència 

pot significar un handicap. 

Vol viure el lloc que visita a través del contacte personal amb els 

habitants de la zona, participant de la seva vida quotidiana. Vol ser més 

viatger que turista. 

S’allotgen durant quinze dies en una casa particular, amb els 

propietaris dels quals han fet un intercanvi. 

 

4. Viatger solitari pels volts de la quarantena 

Home amb elevat poder adquisitiu, independent i amant de la 

improvisació. Informàtic de professió, aficionat a les sèries televisives, 

als jocs d’ordinador i a la cultura nipona. Viu a l’àrea metropolitana de 

Barcelona. 

Requereix d’esdeveniments on pugui participar-hi de manera 

individual, i té un interès relatiu en fer noves amistats o coneixences. 

Les experiències amb base tecnològica li criden molt l’atenció, però no 

són una característica indispensable per a atreure’l. Li interessa 

bàsicament la novetat, fer coses que mai ha provat de fer. 

S’allotjarà durant un cap de setmana en un establiment d’agroturisme. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. ESPECIFICACIONS FUNCIONALS

FORMULARI MULTIPLATAFORMA 
1. Novel·la interactiva: relat literari amb contingut no-lineal, 

l’estructura principal del qual depèn en gran mesura de les 

eleccions del mateix lector-usuari. 

2. Serveis basats en les localitzacions: elements de la història 

físics o virtuals geolocalitzats en el món real utilitzant sistemes 

GPS o marcadors. 

3. Serious games: jocs amb escenaris en el món real dissenyats 

per a complir una sèrie d’objectius més enllà del pur 

entreteniment, sovint amb intenció educativa, artística, 

publicitària o terapèutica. 

4. Instal·lacions  físiques:  qualsevol intervenció que té l’origen o 

es desenvolupa a l’entorn d’un element físic fix (com un quiosc 

interactiu o una aplicació de realitat augmentada sobre un 

objecte artístic). 

5. Geocaching: joc que consisteix en trobar un objecte amagat 

en algun punt geogràfic a partir de les seves coordenades, 

amb l'ajuda d'un receptor de GPS. 

6. Videojocs casuals: videojocs amb poca complexitat, pensats 

per a que l’usuari n’aprengui la dinàmica de forma ràpida i per 

a jugar-hi en tongades curtes. 

7. Llocs web estàtics:  llocs web que s’utilitzen com a part de la 

narrativa, ja siguin exclusius de la mateixa o estiguin 

disponibles per a altres finalitats per al públic en general. 

8. Webisodis: produccions audiovisuals breus que es transmeten 

per Internet, i formen part d’una sèrie. 

9. Àudio: Documents sonors que poden aportar informació (com 

una audioguia) o servir per a qualsevol altre tipus de finalitat. 

10. Interacció humana: acció recíproca entre els usuaris i d’altres 

persones que formen part del relat, ja sigui originàriament (amb 

teatralització o sense) o de forma espontània, que pot implicar 

l’intercanvi d’objectes físics. 

11. Social media storytelling: ús de les xarxes socials per a oferir 

més profunditat narrativa, cercant alhora la promoció del 

projecte amb estratègies de participació dels usuaris. 

  

REGLES D’ENGAGEMENT 
L’usuari que es registra a la plataforma accedeix a una interfície 

estèticament cuidada, que des del primer moment el transportarà al 

món d’aventures en el que se submergirà a mesura que interactuï amb 

ella. Una vegada introduïdes les dades i creat el personatge o grup de 

personatges protagonistes, es troba amb la imatge d’un llibre 

d’aventures tancat; un llibre que encara està per escriure. L’obre amb 

un clic i la primera pàgina, que està en blanc, es comença a escriure. 

El contingut textual és breu, fàcil de llegir i àgil. No ha de suposar cap 

esforç per al lector-usuari, no se li ha de fer feixuc (ni abans, ni després 

de llegir-lo). Amb aquesta finalitat i per a enriquir l’estructura visual, hi 
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haurà il·lustracions, gràfics o fotografies acompanyant el text sempre 

que sigui possible. 

A la part inferior de la pàgina, el lector trobarà les diferents opcions per 

a continuar la narració, d’entre les quals n’haurà de seleccionar una (2-

4 possibilitats). 

Cada vegada que el lector tria una de les opcions, passa a la següent 

pàgina del llibre, on pot trobar, a més del text que segueix la història 

narrativa, elements (interactius o no) molt diversos, segons l’activitat 

que li sigui proposada. Alguns exemples: 

1. Mapes amb punts geolocalitzats on cal dirigir-se (en la majoria 

dels casos aquest element hi serà). 

2. Videojocs casuals que cal superar abans de descobrir el mapa 

o l’activitat que caldrà realitzar. 

3. Enllaços a llocs web externs o a números de telèfon on cal fer 

una reserva. 

4. Enllaços a llocs web que formen part de la història, on s’hi ha 

de cercar informació o interactuar-hi d’alguna manera. 

5. Càpsules audiovisuals. 

6. Documents sonors amb locucions o amb música o sons. 

7. Espais per a penjar-hi arxius provinents del dispositiu de 

l’usuari, com fotografies o vídeos. 

8. Aplicacions integrades de realitat augmentada. 

La novel·la interactiva s’anirà creant a partir de les pàgines que s’aniran 

escrivint, seguint aquesta dinàmica: 

1. El lector-usuari llegeix un fragment de text. 

2. Escull una de les opcions per a seguir avançant en el relat. 

3. Interactua amb els elements que la mateixa plataforma li 

proposa, sovint introduint-hi continguts. 

4. L’usuari-lector es dirigeix físicament al lloc que se li indica. 

5. Participa d’una activitat i/o fa una intervenció en alguna 

plataforma secundària. 

6. Accedeix de nou a la plataforma principal i segueix avançant 

en la història. 

Les plataformes secundàries, tot i ser extremadament heterogènies en 

la forma, han de mantenir el mateix to que la principal, donant al 

protagonista la sensació de conjunt i de coherència narrativa i 

experimental de principi a fi. 

A continuació es presenta la interacció de l’usuari en algunes possibles 

plataformes secundàries: 

1. Un capítol de la novel·la fa que el protagonista assisteixi a un 

espectacle de circ, amb la indicació de mostrar-li una imatge 

al personal de les taquilles des del telèfon intel·ligent. 

La persona encarregada de la taquilla és un element que forma 

part de l’experiència, i li indicarà a l’usuari que al sortir de 

l’espectacle s’ha de fer una fotografia amb el pallasso i pujar-

la a la plataforma. 

Quan l’usuari ho faci, la novel·la interactiva se seguirà 

“escrivint” i li proposarà noves opcions per a seguir avançant. 

En cas que no s’hagi aconseguit el repte plantejat, el 

protagonista també ho informarà, i la història se seguirà creant 

de la mateixa manera però seguint noves línies dramàtiques. 
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2. L’usuari arriba a un quiosc interactiu instal·lat a l’entrada d’un 

centre d’interpretació dedicat a l’ofici terrisser. Ha de navegar-

hi per a extreure’n informació concreta sobre les peces més 

típiques, i d’aquesta manera poder completar un test a la 

plataforma principal. 

Amb el test completat, es generen les noves opcions per 

avançar. 

 

3. Els protagonistes dinen en un restaurant (proposat per la 

plataforma o no) i, a l’acabar, han d’introduir el menú que han 

pres a la plataforma, per tal de poder finalitzar un joc. 

 

 

PLATAFORMES I CANALS 
- Plataforma principal 

- Quioscos interactius 

- Codis QR 

- Amagatalls de Geocaching 

- Elements del món real 

- Llocs web 

- Xarxes socials 

 

 

 

VISIÓ GENERAL DEL SERVEI 
PLATAFORMA PRINCIPAL 

- Aplicació web accessible a través d’un navegador o mitjançant 

una app, on es crearà la novel·la interactiva que vertebra tots 

els elements del projecte transmèdia. 

 

PLATAFORMES SECUNDÀRIES 

- Quioscos interactius: tot i que en alguns casos podrien estar 

creats expressament per al projecte, la majoria d’aquestes 

intervencions estaran instal·lades per a altres finalitats i 

Descoviu! n’aprofitarà l’existència per a enriquir el projecte amb 

els seus continguts. 

El canal d’accés és la interfície del mateix quiosc (pantalla tàctil, 

polsadors, trackballs o ratolins de bola, etc. L’accés als seus 

continguts, per tant, s’ha de produir in situ. 

- Codis QR: poden estar impresos en estructures físiques 

estables (panells informatius, aparadors d’establiments, etc.) o 

en fulletons, targetes, prospectes o altres productes impresos. 

El canal d’accés pot ser qualsevol app instal·lada al dispositiu 

mòbil per a llegir aquest tipus de codis o una API integrada a 

la mateixa plataforma principal. 

- Amagatalls de Geocaching: els contenidors que hi ha amagats 

per tota la geografia catalana i que formen part d’aquest joc 

poden contenir objectes o suports de continguts que conformin 
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el projecte. Hi ha la possibilitat d’aprofitar amagatalls ja 

existents o crear amagatalls nous expressament i/o sèries 

d’amagatalls. 

Per a participar de la recerca de geocatxés és necessari un 

GPS o un dispositiu mòbil amb eines de geolocalització, així 

com l’app oficial de Geocaching o apps alternatives (per 

exemple, C:Geo). 

- Elements del món real: aquest tipus de plataformes abasten un 

ventall molt divers, que pot incloure des de persones que 

representen un paper i interactuen amb els usuaris fins a peces 

escultòriques, espais naturals, establiments comercials o 

instal·lacions esportives. 

Cal estar físicament al mateix espai que aquests elements i 

intervenir-hi simplement amb els sentits i les eines de 

comunicació humanes. 

- Llocs web: allotjats en els propis servidors de la plataforma, 

poden incloure tot tipus de continguts multimèdia, que 

formaran part de les trames narratives. El seu accés es farà 

mitjançant navegadors web, sempre amb el requeriment de 

disposar d’una “porta d’accés” prèvia, com pot ser la lectura 

d’un codi QR o disposar de la URL (que s’haurà aconseguit 

prèviament en el decurs de la història interactiva). 

- Xarxes socials: Es disposarà de les més populars, com són 

Facebook, Twitter, Instagram i YouTube, a més de les que 

considerin més oportunes en cada territori i realitat. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VIATGE DE L’USUARI 
La línia de temps que es presenta a continuació és un exemple d’un possible viatge d’usuari o el recorregut que aquest faria per les plataformes 

transmèdia. Aquest viatge disposarà de més o menys elements segons la seva aplicació concreta a cada territori amb les seves peculiaritats.

 



 

 

ESDEVENIMENTS CLAU 
Els esdeveniments clau i els seus corresponents call to action que fan 

avançar l’usuari en el viatge representat en el quadre anterior serien els 

següents: 

1. i 2. En el primer capítol de la novel·la interactiva és dirigit cap a 

l’oficina de turisme, on trobarà dues plataformes 

complementàries: el personal de l’oficina i un quiosc interactiu. 

Té llibertat per a escollir-ne un o l’altre. 

3. Si opta pel quiosc interactiu, després de completar les accions 

requerides, el mateix contingut li indicarà que es dirigeixi al 

personal. Si opta per parlar amb el personal, aquest finalment 

el convidarà a utilitzar el quiosc. 

4. El personal de l’oficina entregarà una targeta de visita que 

inclou un codi QR. 

5. El codi QR porta l’usuari a un lloc web on hi ha un videojoc 

casual que haurà de superar amb èxit. 

6. El premi d’haver resolt el joc és una finestra de realitat 

augmentada que haurà d’aplicar sobre els animals de la granja 

on l’usuari es trobarà en aquell moment. 

7. L’aplicació de la realitat augmentada farà avançar la novel·la 

interactiva al capítol 2. 

8. La finalització de la consulta al quiosc interactiu també farà 

avançar la narració de la plataforma principal. 

9. El relat de la novel·la empenyerà l’usuari a fer una recopilació 

d’informació sobre el terreny. 

10. La informació extreta de l’aplicació de realitat augmentada 

també portaran l’usuari a seguir recopilant informació in situ. 

11. La narració farà que l’usuari arribi a un quiosc interactiu situat 

en un centre d’interpretació. 

12. El recull de dades del treball de camp també finalitza al centre 

d’interpretació. 

13. L’usuari pot ser que es dirigeixi al personal del centre abans 

que interactuar amb el quiosc. 

14. El personal del centre convidarà l’usuari a utilitzar el quiosc 

interactiu. 

15. El personal presentarà un portal web sobre rutes per la zona. 

16. El quiosc interactiu farà que l’usuari avanci en la lectura/creació 

de la novel·la. 

17. La narració portarà l’usuari a realitzar la recerca d’una sèrie de 

catxés. 

18. El personal del centre presentarà a l’usuari la sèrie de catxés. 

19. El personal també mostrarà al visitant una instal·lació on es 

poden escoltar una sèrie de llegendes en format sonor. 

20. El portal informatiu també informarà de l’existència de la 

instal·lació. 

21. El portal informatiu exposarà els detalls de la sèrie de 

geocatxés. 

22. Els geoamagatalls aportaran dades que faran tornar l’usuari a 

la novel·la per a fer-la avançar fins al seu desenllaç. 

23. Una vegada finalitzada la narració i, per tant, l’experiència, 

l’usuari tindrà la possibilitat de publicar-ne un resum 

multimèdia  a les xarxes socials. 

24. En els diferents estadis de la narració i quan es generin 

recursos multimèdia hi haurà la possibilitat de compartir-ho a 

les xarxes socials.  



 

 

3. ESPECIFICACIONS DEL DISSENY 

DISSENY ESTÈTIC 
La plataforma principal és la que crearà l’ambientació general de 

l’experiència, ja que és l’únic element que es manté en totes les etapes 

del viatge de l’usuari i l’únic sobre el qual en tenim el control estètic 

total. 

En tant que sigui possible, la resta de plataformes i canals s’ajustaran 

a les directrius exposades en els següents apartats d’aquest 

document, per tal d’afavorir la cohesió estètics de tot l’univers 

transmèdia. 

 

INTRODUCCIÓ A LES DIRECTRIUS DE BRANDING I DISSENY 
Descoviu! és una marca que transmet valors de sostenibilitat, ecologia 

i responsabilitat, a la vegada que desprèn sensació de joventut, 

dinamisme i activitat, sempre dins un entorn que ha de recordar 

l’essència de les novel·les d’aventures. 

Aquest look & feel es generarà amb l’aplicació dels elements gràfics 

que es descriuen a continuació a totes les plataformes i canals de 

comunicació en la mesura que sigui possible. 

Cal apuntar que aquestes directrius són genèriques i no són 

inamovibles quan el producte sigui adoptat en un territori concret i es 

desenvolupi en aquest entorn específic. En cadascun d’aquests casos 

l’equip de disseny farà un estudi per a adaptar els elements gràfics, 

sonors i audiovisuals al que demani el client. 

El resultat de l’adaptació de la marca ha de ser una prolongació de 

l’essència estètica de Descoviu! amb els elements de la imatge de 

marca pròpia de la que disposi el territori. 

Pel que fa al nom del producte versionat, aquest sempre es formarà 

per la marca principal seguida del nom de la zona interessada: 

Descoviu! + nom territori 

Exemples: 

Descoviu! El Bages 

Descoviu! L’Alta Anoia 

Descoviu! El delta del Llobregat 
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GUIA D’ESTIL VISUAL 
Per a mantenir els pilars del look & feel esmentats en l’apartat anterior, 

es descriuen a continuació les directrius d’implementació estètica del 

disseny (que, com s’ha descrit, seran susceptibles de sofrir alteracions 

en cas que el client així ho demandi, tal com s’especifica al final 

d’aquest apartat.). 

 

IDENTIFICADORS GRÀFICS: SÍMBOL I LOGOTIP 

La presentació visual principal del nom de la marca és un emblema 

que combina logotip (part escrita) i símbol gràfic (part d’imatge): 

 

Segons l’ús que s’hagi de fer d’aquest identificador gràfic, se’n podran 

utilitzar diferents adaptacions: 

 

 
Descripció Exemple d’ús 

 

Logotip sense 

símbol gràfic. 

“Mosca” 

incrustada en una 

producció 

audiovisual. 

 

Símbol gràfic en 

solitari. 

Element decoratiu 

en una targeta de 

visita, per a que 

l’usuari la relacioni 

amb l’experiència. 

 

Fragment del 

símbol gràfic. 

Favicon (icona de 

web). 
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FONTS TIPOGRÀFIQUES 

S’estableix la font FISHfingers (creada per Brittney Murphy –

www.brittneymurphydesign.com–) com a font preferent per als títols i 

subtítols. 

 

 

 

Per afavorir la llegibilitat, aquesta font sempre s’aplicarà en 

majúscules. 

 

Per a complementar la font principal, si cal acompanyar els títols 

principals d’altres elements textuals de similar condició jeràrquica, com 

a font secundària s’utilitzarà la Bakery, propietat d’StereoType. 

 



16 

 

Els textos situats en un nivell terciari (els textos principal del contingut) 

es presentaran en la tipografia Swis 721, acceptant-se la utilització de 

qualsevol dels 30 estils disponibles però amb preferència per la versió 

Lt BT (light). 

 

GAMA CROMÀTICA 

S’estableixen tres colors corporatius: blau-cian, verd i verd clar. 

S’usaran preferentment aquests colors en qualsevol de les 

combinacions possibles entre ells. 

 

 PANTONE Valors RGB Valors CMYK 

 

3242 C 

R: 106 

G: 206 

B: 207 

C: 77 

M: 0 

Y: 33 

K: 0 

 

361 C 

R: 112 

G: 168 

B: 59 

C: 76 

M: 9 

Y: 99 

K: 0 

 

380 C 

R: 221 

G: 226 

B: 82 

C: 25 

M: 1 

Y: 86 

K: 0 

 

Els colors de fons de les aplicacions gràfiques seran clars, i s’utilitzarà 

preferentment el color blanc pur (R: 255, G: 255, B: 255) o lleugerament 

trencat amb una tonalitat groguenca o marronosa. 

Els textos principals s’aplicaran en color negre o en qualsevol altre 

color que es consideri oportú, però sempre molt fosc per a generar 

contrast estètic amb el fons i llegibilitat. 
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ÚS D’ALTRES ELEMENTS GRÀFICS 

Sempre que s’hagin de dissenyar interfícies que incloguin elements 

gràfics decoratius o funcionals (botons, quadres de text, etc.), aquests 

seguiran les directrius següents: 

 

Les línies rectes podran tenir un traç estàndard de gruix regular o 

un format per punts. 

 

Es prioritzarà la utilització de circumferències plenes o creus 

(amb el mateix estil que la del símbol gràfic) com a elements 

decoratius. 

 

Es defugiran les formes rígides, mantenint la sensació de fluïdesa 

i dinamisme. Predominaran les formes orgàniques i flexibles. 

 

Les imatges que s’incorporin a les composicions tindran puntes 

arrodonides a les cantonades sempre que sigui possible. 

  

 

Els fons sobre els quals es col·locaran els elements gràfics seran 

neutres, sense il·lustracions ni estampats. Estaran enriquits per l’ús de 

textures que aportaran volum i dinamisme i potenciaran la cohesió del 

conjunt. Les textures prioritàries seran aquelles que simulin paper 

antic, essent també vàlides aquelles que per la naturalesa dels 

continguts s’hi avinguin (elements naturals com sorra o aigua, parets 

de pedra, etc.) 

 

Textura de paper Textura de terra 
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FOTOGRAFIA 

La creació i utilització d’imatge real (fotografia i vídeo) es regiran per 

unes directrius establertes pel que fa a la il·luminació i a 

l’enquadrament i composició: 

 

Il·luminació 

 

Les imatges es presentaran lleugerament sobreexposades i amb 

predomini de tons càlids, generant l’aparença de destenyit però 

conservant la major part de qualitat i el detall. 

 

 

Enquadrament i composició 

 

 

El context i la finalitat de cada imatge fixa o pla d’un document 

audiovisual seran els elements que acabaran determinant els 

enquadraments i composicions. 

Les imatges que només tinguin una finalitat estètica o decorativa 

presentaran una composició lliure o dinàmica, en la qual dominin 

els contrastos, evitant simetries i equilibris propis de les 

composicions clàssiques. 
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ADAPTACIÓ DE LA IDENTITAT GRÀFICA A LES DIVERSES VERSIONS 

DEL PRODUCTE 

Tal com s’ha apuntat anteriorment, les exigències de cada client poden 

modificar l’ús dels elements gràfics de la marca descrit, sobretot en els 

casos que es desitgi mantenir la identitat de la marca del client. 

En cada cas, els professionals encarregats de la direcció artística 

d’ambdues parts hauran de pactar una nova guia d’estil visual que 

combini les dues marques. 

Com a línies generals, es fan algunes propostes: 

1. Es mantindran els identificadors gràfics, afegint el nom del 

territori amb la font tipogràfica secundària (Bakery). 

 

 

2. Es permet el canvi de la gama cromàtica, afavorint la 

coherència i unitat amb cada zona. Exemple d’ús de nous 

colors: 

 

 

3. Les fonts tipogràfiques es mantindran en la mesura del 

possible. 
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EXEMPLES D’APLICACIÓ 

Producció audiovisual 

 

 

Codi QR imprès a la part posterior d’un objecte 

 

 

Pàgina de la novel·la interactiva 
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DISSENY D’ESTILS EN DIFERENTS MITJANS 
Tot i que el gruix de la identitat del producte rau en els components 

visuals, en tractar-se d’un projecte multimèdia, hem de tenir presents 

també altres elements que es perceben pels altres sentits (oïda, 

tacte...) 

Cal destacar en aquest apartat les característiques que han de tenir els 

elements sonors que intervinguin en les diverses plataformes: 

1. Música: a la plataforma principal hi haurà una banda sonora 

que acompanyarà l’acte de la lectura, si així ho estableix 

l’usuari-lector en les preferències. Es tracta de peces musicals 

originals, creades expressament per a aquest producte. 

Aquest fil musical servirà també d’acompanyament a les 

petites produccions audiovisuals o als videojocs que no 

disposin de peces específiques. 

 

2. Efectes sonors: els efectes sonors que s’activen quan els 

usuaris fan alguna acció en alguna de les plataformes, com pot 

ser prémer un botó o fer lliscar un agafador, també són 

originals. S’hauran de fer servir en totes les plataformes i canals 

per a contribuir a la cohesió i la unitat. 

 

Les transicions entre pantalles sempre es faran amb una petita 

animació que eviti les transicions brusques o per tall. De la mateixa 

manera, cada vegada que un element aparegui o desaparegui d’una 

pantalla ho farà suaument i amb una petita animació d’anticipació. 
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WIREFRAMES 
Els wireframes que es presenten en aquest apartat corresponen als 

més rellevants de la plataforma principal (novel·la interactiva), en les 

seves versions per a escriptori i per a dispositiu mòbil. 

 

INICI 
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PÀGINA AMB CONTINGUT TEXTUAL 
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PÀGINA AMB CONTINGUT AUDIOVISUAL 
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PÀGINA AMB CONTINGUT TEXTUAL I UNA APLICACIÓ INTERACTIVA 
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PÀGINA FINAL DE CAPÍTOL AMB POSSIBILITATS DE COMPARTIR 

CONTINGUTS A LES XARXES SOCIALS 

 

 

 



 

 

LLISTA D’ACTIUS/BÉNS COMPLETA 
Per tal de facilitar les tasques de l’equip de producció, a continuació 

es relacionen els béns que s’han de produir. En el cas d’aquest 

document, es tracta d’una llista genèrica que servirà com a exemple i 

guia per a l’elaboració dels projectes executius que s’elaborin cada 

vegada que Descoviu! sigui contractat per un client. 

Quan s’elabori una llista amb aplicació real, caldrà destacar aquells 

elements o subproductes segons si tenen una necessitat de disseny 

i/o producció propis. 

 

Exemple de llista: 

 

- Novel·la interactiva amb disseny responsive 

- Càpsula audiovisual sobre castells 

- Càpsula audiovisual sobre animals de granja 

- Videojoc sobre animals de granja 

- Videojoc sobre productes elaborats 

- Videojoc en format de formulari sobre cultura general 

- Lloc web dedicat a rutes de senderisme 

- Petits objectes de paper per a amagar en geoamagatalls 

- Targetes de visita amb un codi QR 

- Codi QR en vinil per a instal·lar en un finestral 

- Fulletó informatiu imprès 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

4. ESPECIFICACIONS TECNOLÒGIQUES 

LA MÀGIA SUBJACENT EN LA TECNOLOGIA 
Si bé les tecnologies aplicades a aquest projecte no són noves, l’ús 

que se’n fa i l’entrecreuament de les mateixes li aporten un caràcter 

innovador. 

La forma com s’ofereixen els serveis multiplataforma a l’usuari, que 

alhora estarà gaudint d’una experiència turística convencional, el 

converteixen en un producte diferenciat de tota la resta que podem 

trobar avui en dia al mercat. 

 

 

VISIÓ TECNOLÒGICA DE LA PLATAFORMA 
La plataforma principal està allotjada als servidors del proveïdor del 

servei, i és accessible mitjançant un navegador d’Internet o una app 

per a dispositius mòbils amb sistema operatiu iOS i Android. 

Tot i això, per tal de poder participar de l’experiència, és indispensable 

que els usuaris posseeixin de dispositius mòbils amb connexió a 

Internet (tauletes o telèfons intel·ligents amb els sistemes operatius 

esmentats). 

La resta de plataformes seran accessibles a l’usuari mitjançant els 

mateixos dispositius o sense necessitat de cap tipus d’aplicació 

tecnològica. 

Fent-ne una visió general, Descoviu! fa ús o podria fer ús de les 

següents tecnologies i sistemes: 

1. Programari (software) 

 Sistema de gestió de base de dades (SQL) 

 App iOS i Android 

 Llocs web tradicionals basats en HTML5 que poden 

incloure elements multimèdia de tota mena 

 Videojocs en 2D i 3D 

 Aplicacions de realitat augmentada 

 Generadors i lectors de codis QR 

 Produccions audiovisuals 

 Gravacions musicals i sonores 

 

2. Equips (hardware) 

 Dispositius mòbils dels usuaris 

 Quioscos interactius (monitors amb pantalla tàctil i PC 

integrat) 

 Altaveus i equips de reproducció d’àudio 

 Wearables 

 Navegadors GPS 

 Televisors connectats 

 Projectors i pantalles de projecció 
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3. Tecnologies de comunicació 

 Connexió a Internet 

 Wi-Fi 

 Bluetooth 

 NFC 

 GPS 

 Telefonia mòbil i fixa 

 

 

4. Elements no tecnològics 

 Comunicació humana 

 Espais i objectes físics al món real 

 

INFRAESTRUCTURA: CODIFICACIÓ I PROGRAMACIÓ 
A continuació s’especifiquen els formats i llenguatges que s’utilitzaran 

preferentment per tal d’evitar incompatibilitats i afavorir l’accessibilitat 

de tots els usuaris i dispositius: 

1. Novel·la interactiva: és la columna vertebral del producte, ha de 

ser accessible mitjançant sistemes operatius iOS, Android o 

des de qualsevol navegador web (Internet Explorer, Edge, 

Firefox, Chrome, Safari...) 

Per tant, s’haurà de programar en Swift, Java i HTML5. 

 

2. Videojocs casuals: per a tots els videojocs que formin part de 

qualsevol de les plataformes allotjades en servidors propis, es 

recomana fer servir el motor Unreal Engine i WiMi5. 

3. Llocs web estàtics i aplicacions en quioscos interactius o 

qualsevol altre hardware offline:  tots els llocs web o aplicacions 

instal·lades en màquines sense connexió a Internet es 

programaran preferentment en HTML5, evitant programacions 

en Flash per a afavorir l’accessibilitat des de qualsevol 

dispositiu. 

 

4. Webisodis i altres càpsules audiovisuals: s’optarà pels formats 

MP4 i MOV. 

 

5. Produccions d’àudio: el format prioritari serà l’MP3. 

 

6. Imatges fixes: les imatges podran estar en formats JPG, PNG 

o GIF. 

 

7. Serveis existents: les plataformes s’interconnectaran amb els 

serveis de les xarxes socials (Facebook, Twitter, Instagram, 

etc.), Google Maps, Geocaching o qualsevol altre servei que 

permetin la compatibilitat amb el sistema. 

 

METODOLOGIA DELS DISPOSITIUS 
Quan es desenvolupi el producte per a la seva implementació, es 

tindrà en compte sempre l’última versió existent de la llibreria SDK, tant 

de iOS com d’Android. Així mateix, els desenvolupadors han d’estar al 

dia de qualsevol canvi de versió de la llibreria SDK d’ambdues 

plataformes. 



 

 

ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
Totes les dades, ja siguin introduïdes per l’organisme client o pels usuaris finals, estan estructurades a l’entorn d’una base de dades a la plataforma 

principal. Les informacions que puguin ser introduïdes per altres vies, com podrien ser les plataformes secundàries, el dispositiu mòbil de l’usuari o 

qualsevol altre, sempre seran incorporades a la mateixa base de dades. 

A continuació es detalla la relació de les taules del sistema gestor de base de dades (SQL) necessàries per al correcte funcionament de la plataforma: 

 



 

 

GESTIÓ D’USUARIS 
Quan els usuaris registrats accedeixin a la plataforma es crearà un 

registre de connexió a la base de dades indicant la data, l’hora, la 

posició GPS i el temps de connexió. 

Si el servidor detecta moltes connexions de diferents usuaris s’haurà 

d’alliberar espai temporal per poder gestionar totes les peticions que 

l’aplicació requereixi, per tal de no col·lapsar el servidor. 

 

GESTIÓ DE CONTINGUTS, BACK-OFFICE I SERVIDORS 
SERVIDORS 

Per l’òptim funcionament de la plataforma principal es requerirà l’ús de 

dues màquines físiques a les instal·lacions del client o de l’empresa 

desenvolupadora, amb un clúster de WM-WARE amb cabina 

d’emmagatzematge amb servidors virtuals. 

Exemple d’equips físics per a un sistema òptim: 

- Servidors HP ProLiant DL360 Gen9 

- Cabina d’emmagatzematge HPE MSA 2040 Storage 

Es recomana, com a mínim, separar en  diferents màquines virtuals el 

sistema gestor de base de dades de la part operativa de l’aplicació. 

 

BACK-OFFICE I GESTIÓ DE CONTINGUTS 

La plataforma comptarà amb una interfície visual i molt intuïtiva per 

facilitar la gestió dels continguts pel propi client de manera senzilla i 

àgil. Aquest panell de control serà accessible mitjançant la connexió 

directa al servidor a través d’Internet o per una intranet web 

desenvolupada per aquesta finalitat si així ho considera. 

El disseny d’aquest back-office s’adaptarà per a cada client i oferirà 

una estructura modular totalment variable. 

 

CÒPIES SEGURETAT 

Les còpies de seguretat dels servidors es realitzaran en una torre de 

sistemes de còpies ubicada a la mateixa ubicació que els servidors. 

Es recomana establir un sistema automàtic que faci còpies 

periòdicament de totes les dades i aplicacions que es trobin als 

servidors, així com realitzar una còpia mensual en discos durs externs. 

 

 

 

 

 

  

-%09http:/www.hp.com/hpinfo/newsroom/press_kits/2014/ComputeEra/HP_ProLiantDL360Gen9Server_DataSheet.pdf
https://www.hpe.com/h20195/v2/GetPDF.aspx/c04123144


 

 

5. PLA DE NEGOCI I MÀRQUETING 

OBJECTIUS 
Podem definir diferents objectius que es volen aconseguir amb aquest 

producte segons diferents punts de vista: 

1. Econòmic: l’objectiu primordial és aconseguir contractacions 

dins dels primers sis mesos des de l’inici de les campanyes de 

màrqueting i/o comunicació. 

 

2. Des del punt de vista del client: 

- Oferir-li un producte que li ofereixi un retorn a mig 

termini. 

- Impulsar la participació activa dels mateixos agents 

turístics. 

- Crear un eix que vertebri tota la informació disponible i 

el seu accés. 

 

3. Des del punt de vista dels usuaris finals: 

- Crear una vinculació estreta entre els usuaris-turistes i 

l’entorn en el qual estan interactuant. 

- Estimular la comunitat per a que sigui participativa tant 

en l’àmbit online com en l’offline. 

- Oferir un servei altament personalitzat. 

 

 

 

4. Des del punt de vista de l’equip de desenvolupament: 

- Experimentar amb usuaris que mai han participat en un 

producte transmèdia. 

- Dissenyar serveis dinàmics i vinculats a territoris 

concrets, fomentant la creativitat constant. 

- Conformar nous equips de treball heterogenis i 

canviants, formats per personal propi i per personal de 

l’equip del client. 

- Construir comunitats a partir d’un producte propi. 

 

 

MODEL DE NEGOCI I TARGET D’AUDIÈNCIA 
El producte Descoviu! està dissenyat per a ser adquirit per organismes 

turístics que vulguin explotar-lo. Quan un client adquireix el producte, 

aquest s’ha de personalitzar per a la seva implantació, per la qual cosa 

és necessària la creació d’equips de treball mixtes formats per 

personal de l’empresa desenvolupadora i del client. Aquests equips es 

mantindran durant tot el període d’explotació del producte, ja que 

requereix un manteniment permanent. 

El client és qui costejarà totes les despeses i els salaris, a més 

d’abonar el preu de la llicència per a l’explotació del producte. 
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El client és també qui finalment establirà el seu model de finançament, 

podent optar a un gran ventall de possibilitats, per exemple: 

- Destinar una partida del seu pressupost periòdic a 

aquesta finalitat 

- Repercutir-ne el cost als usuaris finals (els turistes) 

- Introducció de publicitat 

- Venda de dades anònimes dels usuaris 

 

MÀRQUETING 
El tipus de públic potencial d’aquest producte fa que les polítiques de 

màrqueting hagin de ser molt específiques i sectoritzades. S’ha 

d’aconseguir un tipus de contractacions que suposa la implicació del 

client i del seu equip durant tota la vida d’explotació, tal com 

s’especifica en la secció següent. Per aquest motiu, s’han de dissenyar 

estratègies molt concretes que fomentin la creació de sinèrgies entre 

els diferents agents que hauran de col·laborar: l’empresa 

desenvolupadora i el client. 

S’estima dur a terme les següents accions: 

- Cites comercials amb els responsables de comunicació o 

departaments similars de les organitzacions. 

- Presentació del producte en actes públics dins 

d’esdeveniments del sector: fòrums turístics, jornades 

empresarials, etc. 

- Presència com a expositors en fires sectorials. 

 

EQUIP DE TREBALL 
Els equips de producció de cada implantació de Descoviu! s’haurà de 

dissenyar segons les característiques del client i del territori que 

abastarà el projecte, la complexitat del mateix i el pressupost. 

En qualsevol dels casos, però, hi haurà d’haver tres tipus de personal 

per a l’òptima producció del producte i per al manteniment posterior: 

- Personal de l’empresa desenvolupadora 

- Personal del client 

- Col·laboradors externs, puntuals o recurrents 

 

Un exemple d’equip humà podria ser el següent: 

- Personal de l’empresa desenvolupadora: cap de projecte, 

productor, director artístic, dissenyadors multimèdia, arquitecte 

de sistemes, programadors, il·lustradors, guionistes. 

- Personal del client: director de continguts, coordinadors, 

especialistes en recursos turístics, un programador, cap de 

promoció i màrqueting. 

- Col·laboradors externs: especialistes en els continguts 

(historiadors, biòlegs, gastrònoms, etc.) 

Sempre es tractarà d’equips multidisciplinaris i molt heterogenis, per la 

qual cosa serà de vital importància escollir un líder del projecte amb 

les aptituds idònies per al dur a terme la seva tasca en un entorn 

complex. 
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ESTAT DEL PROJECTE I PROPERS PASSOS 
Actualment el projecte ha completat la fase de disseny. S’espera poder 

introduir-lo en programes de mentoria o de cerca de fonts de 

finançament per tal de poder desenvolupar-ne una versió de 

demostració que serveixi de carta de presentació per tal de poder ser 

introduït al mercat a mig termini. 

 

DRETS D’AUTOR, PROPIETAT INTEL·LECTUAL I LLICÈNCIES 
La propietat del producte transmèdia (incloent tots els recursos: 

software, hardware, recursos multimèdia, etc.) és de l’empresa 

desenvolupadora, oferint llicències d’ús als clients que l’implementin. 

Pel que fa als continguts que els usuaris generin amb les seves 

intervencions, cada client haurà de definir les condicions legals dels 

mateixos (qui n’ostentarà els drets d’explotació, quins permisos se 

cediran als usuaris cocreadors, etc.) Aquestes condicions s’hauran 

d’especificar de forma clara i accessible en totes les plataformes que 

es facin servir, donant compliment així amb la LSSI-CE (Llei de Serveis 

de la Societat de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic). 

També s’haurà de tenir en compte la LOPD (Llei de Protecció de Dades 

de Caràcter Personal) en tots els tractaments de dades personals que 

es derivin de la utilització del producte.  
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6. FASES D’IMPLEMENTACIÓ DEL PRODUCTE EN UN TERRITORI 

PROCEDIMENT PER A LA IMPLEMENTACIÓ 
A l’hora de desenvolupar el producte per a ser explotat en un territori, 

l’empresa desenvolupadora i propietària del producte presentarà el pla 

d’acció al client. Les fases d’aquest pla són les següents: 

- Creació dels equips de treball 

Encara que l’estructura no sigui definitiva, el primer pas que cal 

fer és definir els equips de treball primaris, indicant el personal 

de cada una de les entitats que s’hi involucrarà. 

Es farà una presentació formal del projecte, amb els 

corresponents cronograma i repartiment de tasques, funcions 

i responsabilitats. 

- Inventari de recursos turístics 

Es recolliran tots els recursos turístics existents al territori i que 

es vulguin incorporar a la proposta i s’introduirà tota la 

informació a la base de dades. 

- Definició de plataformes i continguts 

S’establiran les plataformes secundàries i es relacionaran amb 

els recursos turístics catalogats. Es procedirà a l’elaboració 

dels guions i a la recopilació i disseny dels elements multimèdia 

que els guions requereixin. 

- Programació de la plataforma principal i de les secundàries 

 

- Sortida al mercat i manteniment 

Els equips de treball no es dissoldran quan el producte estigui 

en funcionament, sinó que evolucionaran i es mantindran 

actius mentre sigui vigent per tal de cobrir-ne el manteniment i 

l’actualització (tant tecnològica com de continguts i de 

formació dels agents que hi intervenen.)  

 


