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Resum del Treball:

“Catalunya, de l’hort a l’olla” és un projecte que a través d’una web vol apropar la gastronomia 
catalana a tots els ciutadans del món. Aquesta web vol facilitar als seus usuaris productes i 
ingredients catalans per mitjà d’una comanda en la que trobaran una recepta i nombre de 
productes determinats per l’usuari. 

Amb “Catalunya de l’hort a l’olla” es vol aconseguir oferir un producte de qualitat, amb un bon 
servei i una bona experiència d’usuari, per tant, previament a la creació de la web es va fer un 
anàlisi de mercat i una estructuració dels perfils d’usuari per determinar el que era millor per a ells i 
per a desenvolupar un bon mapa de navegació i UX.  

Aquest projecte cobreix part d’una necessitat en la que cada vegada pot tenir més part la 
tecnologia i l’era digital i poden formar la combinació perfecta per solventar el problema. 

Amb un disseny simple i clar per a l’usuari, s’ha complert amb tots els objectius establerts per 
aquest projecte de forma satisfactòria. 

Abstract:

“Catalunya, de l’hort a l’olla” is a project that trough a website wants to gets citizens of the world 
closer to the catalan gastronomy. This website wants to make it easier for its users to get catalan 
products and ingredients via an order where they can find a recipe and a number of specific 
products for the user.  
The objective of “Catalunya, de l’hort a l’olla” is offer a quality product, with a good service and a 
great user experience, so obviously, before doing the website the author of the project did a market 
analysis and a structure of all the possibles users to determine what is better for them and to 
develop a good navigation map and UX. 
This project want to cover a necessity in which tecnology and digital world can be the perfect 
combination to solve the problem. 
With a simple and clear design for the user, the project accomplish with all the objectives that were 
fixed for it in an excellent way. 
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Abstract 

“Catalunya, de l’hort a l’olla” is a project that trough a website wants to gets citizens of the 
world closer to the catalan gastronomy. This website wants to make it easier for its users to 
get catalan products and ingredients via an order where they can find a recipe and a number 
of specific products for the user.  

The objective of “Catalunya, de l’hort a l’olla” is offer a quality product, with a good service 
and a great user experience, so obviously, before doing the website the author of the project 
did a market analysis and a structure of all the possibles users to determine what is better 
for them and to develop a good navigation map and UX. 

This project want to cover a necessity in which tecnology and digital world can be the perfect 
combination to solve the problem.  

With a simple and clear design for the user, the project accomplish with all the objectives 
that were fixed for it in an excellent way.  

Resum 

“Catalunya, de l’hort a l’olla” és un projecte que a través d’una web vol apropar la 
gastronomia catalana a tots els ciutadans del món. Aquesta web vol facilitar als seus usuaris 
productes i ingredients catalans per mitjà d’una comanda en la que trobaran una recepta i 
un nombre de productes determinats per l’usuari. 

Amb “Catalunya de l’hort a l’olla” es vol aconseguir oferir un producte de qualitat, amb un 
bon servei i una bona experiència d’usuari, per tant, previament a la creació de la web es va 
fer un anàlisi de mercat i una estructuració dels perfils d’usuari per determinar el que era 
millor per a ells i per a desenvolupar un bon mapa de navegació i UX.  

Aquest projecte cobreix part d’una necessitat en la que cada vegada pot tenir més part la 
tecnologia i l’era digital i poden formar la combinació perfecta per solventar el problema. 

Amb un disseny simple i clar per a l’usuari, s’ha complert amb tots els objectius establerts 
per aquest projecte de forma satisfactòria.  
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Capítol 1: Introducció 

1.Introducció 

Segons les últimes dades de la Generalitat de Catalunya i Idescat (la web de l’estadística 
oficial de Catalunya), el nombre de ciutadanas catalans que resideixen a l’estranger 
actualment és de 263.034 persones. Cada any, el percenentatge de catalans que se’n van a 
un país estranger és més gran, tenint al continent americà i europeu com a acollidors 
principals, sumant aixi el 96% d’aquesta quantitat. El 4% restant, es troba repartit per la 
resta de contient, Àsia, Àfrica i Oceania.  

Gràcies a aquestes dades podem veure que cada vegada la nostres tradicions i formes de 
vida s’estan estenent més enllà de Catalunya i que cada vegada hi ha més gent que coneix 
la nostra cultura i per tant, més curiosos tenen la necessitat de apropar-s’hi.  

Tot aquest grup de catalans i persones, han estat vivint en una cultura més o menys temps, 
però el suficient per adquirir certs trets de la forma de vida, tradicions i dieta alimentària. 
Vivim en un món que poc a poc, s’està obrint a totes les cultures, que hi ha més 
globalització i són més les motivacions per provar dietes i gastronomia de tots els punts del 
planeta.  

Avui dia, són moltes les ciutats que ofereixen diversitat gastronòmina, en botigues i 
restaurants, com podria ser el producte mexicà, japonès, italià, etc. Tot i que altres 
companyies ofereixen l’enviament de productes catalans a l’estranger i distribueixen certes 
comandes, cap ofereix un producte com el que aquest projecte vol aportar de forma regular 
i sencilla, per tant, seria un avanç per a totes aquelles persones que no troben un lloc per 
provar la dieta catalana. L’autora d’aquest treball, ha viscut 3 anys a l’estranger, i s’ha trobat 
en aquest problema moltes vegades - o bé el producte no era de qualitat, o era molt car o 
simplement, no ha trobat suficient oferta.  

Amb “Catalunya, de l’hort a l’olla”, s’aconsegueix posar en una plana web els elements 
bàsics de la nostra societat i que aporten qualitat i consistència al projecte: dieta, servei, 
comoditat, innovació i l’usuari.  
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D’altra banda, ens trobem en un moment en que les persones ens agrada menjar productes 
de qualitat i podem reconèixer entre un bon ingredient natural i un que no ho és. Amb 
aquesta projecte es vol apropar un producte de luxe - oli, vi, pa amb tomàquet, etc.  

La motivació principal d’aquest projecte és doncs, el conjunt de totes aquestes idees.  
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2. Descripció/Definició 

“Catalunya, de l’hort a l’olla” és el nom d’un projecte que vol apropar, a través d’una 
aplicació web, els productes de la dieta catalana i les seves receptes a tota aquella gent que 
té curiositat o li agrada la dieta mediterrània i catalana i que volen tenir aquests productes 
més aprop seu.  

El projecte, no només garanteix un producte natural de primera qualitat, sino també, té en 
compte aspectes bàsics d’experiència d’usuari per assegurar facilitat i comoditat en tot el 
procés.  

L’usuari demanarà la seva comanda a través de la web, escollint certs aspectes i pagarà al 
final. Al cap d’uns dies, rebrà la seva comanda a casa i podrà gaudir d’un trosset de la 
cultura catalana a través del menjar i la seva dieta.  

Dins de la capsa, l’usuari hi trobarà tots els ingredients prèviament seleccionats i totalment 
naturals, juntament amb la seva corresponent recepta.  

Tot i ser una idea pensava en primer moment per usuaris que es troben fora de Catalunya, i 
que es pot veure promocionada inicialment en les ciutat principals d’Europa, com serien 
ciutats amb molt usuaris potencials com Londres i Berlín (grans ciutats amb milions 
d’habitants i oberts a la multiculturalitat), podria ser un projecte que s’ampliés i arribés a 
diferents continents.  

En el llarg d’aquest projecte, prodem veure la conceptualització de l’empresa, el disseny de 
la interfície web i de la marca i els seus possibles canals de promoció i màrqueting. 

A nivell tècnic, al final d’aquest projecte i com a resultat d’aquest, es tindrà una web 
responsive, adaptada per escriptori i mòbil, que es podrà desenvolupar sense problema i 
que oferirà una molt bona experiència d’usuari, amb una interfície el més sencilla i clara 
possible. 
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3. Objectius generals 

Per començar, tot bon projecte identifica tots els objectius centrals que vol tenir en compte. 
Aquests seran clars i simples, basats en una recerca prèvia i reafirmats en una recerca 
posterior, del projecte que es tracta (el que ajuda a adonar-se de les qüestions rellevants i 
que tenir en compte).  

3.1 Objectius del projecte 

3.1.1 Objectius del projecte - memòria  

En aquest apartat, ens trobem amb els objectius del projecte, pel que fa a la memòria i al 
producte en sí.  

Aquests objectius ajudaran a enquadrar el camí que es vol seguir durant tot el procés i a 
treuren les conclusions pertinents.  

-Revisar tota la literatura i projectes d’altres autors i empreses basats en gastronomia 
catalana.  
-Recollir informació per realitzar un anàlisi de mercat i de perfil d’usuari del projecte adequat 
i d’acord amb les dades analitzades. 
-Definir el conjunt d’objectius i funcionalitats de la web tenint en compte l’usuari i les seves 
necessitats.  
-Dissenyar una web que apropa la gastronomia catalana als usuaris interessats en aquesta. 
-Delimitar uns canals de promoció per la web adaptats a les seves necessitats, valors i línia 
d’empresa.  

3.1.2 Objectius del projecte - producte  

-Facilitar la gastronomia catalana a tots els usuaris a través d’una aplicació web - online. 
-Garantir una bona experiència d’usuari en tot moment en el que l’usuari esta navegant en 
la web en qualsevol dels nivells de navegació. 
-Garantir un bon servei des del primer click, fins que el producte és a casa de l’usuari. 
-Oferir diferents opcions i aspectes dins de la web. 
-Oferir un producte de qualitat i totalment natural i que forma part de la dieta catalana.  
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A continuació, en la taula 1, es pot trobar cada objectiu amb el seu resultat i abast: 

Taula 1 - Objectiu, resultat i abast 

En les següents taules (2 a 6), s’identifiquen les tasques i sector de cada objectiu per tal de 
aprofundir en cada objectiu i facilitar així, la seva posterior planificació en el llarg del 
projecte.  

Taula 2 - Objectiu 1 

Objectius Resultats Abast

Revisar tota la literatura i 
projectes d’altres autors i 
empreses basats en 
gastronomia catalana.

Estat de l’Art Memòria del projecte - 
Presentació

Crear i recollir informació per 
realitzar un anàlisi de mercat i 
de perfil d’usuari del projecte 
adequat i d’acord amb les 
dades analitzades.

Anàlisi de mercat i perfil 
d’usuaris

Memòria del projecte - 
Presentació

Definir el conjunts d’objectius i 
funcionalitats de la web tenint 
en compte l’usuari i les seves 
necessitats.

Objectius i funcionalitats de la 
web

Memòria del projecte - 
Presentació

Dissenyar una web que apropa 
la gastronomia catalana als 
usuaris interessats en aquesta.

Web de gastronomia catalana Producte - Presentació

Delimitar uns canals de 
promoció per la web adaptats a 
les seves necessitats, valors i 
línia d’empresa.

Pla bàsic de màrqueting - 
canals de promoció inicials

Memòria del projecte - 
Presentació
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Objectiu 1 Revisar tota la literatura i projectes d’altres autors i empreses basats en 
gastronomia catalana.

Sector Recerca

Tasques 

 

Tasca principal 

Revisar la literatura sobre 
gastronomia catalana i empreses 
de venda i enviament de 
productes i crear l’Estat de l’Art 
així com tenir clara altres autors i 
projectes anterior a aquest. 

Sub-tasques 

Buscar informació, llibres, tesis, etc. 
Revisar tota la informació. 
Recopilar la informació important. 
Redactar l’Estat de l’Art. 
Escriure la bibliografia.
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Taula 3 - Objectiu 2 

Taula 4 - Objectiu 3 

Taula 5 - Objectiu 4 
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Objectiu 2 Recollir informació per realitzar un anàlisi de mercat i de perfil d’usuari del 
projecte adequat i d’acord amb les dades analitzades. 

Sector Recerca

Tasques 

 

Tasca principal 

Revisar tota la informació sobre 
gastronomia catalana i fer un 
anàlisi de mercat. 
Crear perfils d’usuari de la web.

Sub-tasques 

Buscar informació i recopilar-la. 
Fer l’anàlisi de mercat: anàlisi de mercat, 
competidors, DAFO, etc. 
Crear usuaris potencials de la web.

Objectiu 3 Definir el conjunts d’objectius i funcionalitats de la web tenint en compte l’usuari 
i les seves necessitats.

Sector Part principal - funcions

Tasques 

 

Tasca principal 

Definir les funcionalitats de la web

Sub-tasques 

Tenint en compte la informació dels 
objectius 1 i 2, definir els objectius i 
funcionalitat del producte final, per 
començar el procés cap a la seva navegació 
i disseny. 

Objectiu 4 Dissenyar una web que apropa la gastronomia catalana als usuaris interessats 
en aquesta.

Sector Part principal - disseny

Tasques 

 

Tasca principal 

Disseny de la web

Sub-tasques 

Seleccionar el contingut de la web 
Estructurar el contingut de la web 
Crear mapa de navegació  
Definir pautes del disseny de la web 
(tipografia, colors) 
Crear primers esbossos manuals 
Crear wireframes 
Disseny de la web 
Disseny de les icones 
Disseny dels mock-ups principals 
Disseny dels mock-ups secundàris 
Preparar prototip final
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Taula 6- Objectiu 5 

3.2 Objectius de l’usuari 

Pel que fa als objectius de l’usuari, podriem definir aquests: 

-Registrar-se en una plana web en la que tingui fàcil accés a la gastronomia catalana. 
-Tenir una bona experiència d’usuari durant tot el procés. 
-Aprendre noves receptes de la gastronomia catalana. 
-Conéixer més aliments i productes de la dieta catalana. 
-Iniciar un contacte continuat amb el món de la dieta mediterrània. 
-Accedir als productes i receptes que vol a la plana web i demanar-los. 
-Tenir fàcil accés als productes, comandes i tots els aspectes de la plana. 

-Rebre la seva comanda a casa. 

3.3 Objectius propis 

Els objectius personals de l’autora del treball es troben a continuació:  
-Aplicar tots els coneixements rebuts al llarg del Màster d’Aplicacions Multimèdia, tant a 
nivell del procès creatiu, disseny, concepte i promoció. 
-Dissenyar una aplicació web que apropi i faciliti la gastronomia catalans als usuaris. 
-Crear un projecte que no es troba en el mercat, des de zero i que per tant, cobreixi un punt 
del mercat inexplorat. 
-Crear un disseny que garanteixi una bona experiència d’usuari en tot moment gràcies a la 
bona estructuració de la navegació i els continguts. 
-Obtenir un projecte final que compleixi tots els objectius esmentats en anterioritat. 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Objectiu 5 Delimitar uns canals de promoció per la web adaptats a les seves necessitats, 
valors i línia d’empresa

Sector Part principal - promoció

Tasques 

 

Tasca principal 

Màrqueting i promoció de la web i 
l’empresa

Sub-tasques 

Explicar canals de promoció 
Preparar canals de promoció 
Analitzar pressupos
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4. Metodologia i procés de treball 

L’enfocament qualitatiu s’ha utilitzat des de fa dècades en diferents àmbits de les ciències 
socials, i tot i que, cada vegada és veu més vàlid utilitzar els dos mètodes, quantitatiu i 
qualitatiu, és cert que el mètode qualitatiu és més característic per aquest tipus 
d’investigació basada en l’observació, les entrevistes i les fonts documentals (Baylina, 

1997). 

Des de fa anys, els mètodes qualitatiu i quantitatiu és troben en una lluita i cada autor agafa 
un punt de vista diferent. Actualment, sembla que s’està arribant a la conclusió de que 
ambdós enfocament són correctes i que la seva combinació pot aportar resultats molt 
positius (Meza, 1996).  

La noció de paradigma és definida com aquella que dona imatge a un element de la ciència, 
defineix allò que vol treballar, les preguntes que hauria de contestar i els problemes o regles 
que ha d’interpretar. Així doncs, en el meu cas, parlant del paradigma interpretatiu, té tres 
característiques bàsiques: és una investigació naturalista, té un anàlisi inductiu i compleix 
una perspectiva holística. Tanmateix, també ens diu que les dades seran qualitatives, el 
contacte serà més personal i els sistemes més dinàmics (Morales, 2003). 

Pel que fa a la recollida de dades i la part pràctica, en el present treball, s’utilitza el 
paradigma interpretatiu, perquè aquest estudia la realitat en la seva globalitat sense 
fragmentar-la i la contextualitza: s’interessa per la comprensió de les situacions i persones, 
segueix la via inductiva ja que les categories, explicacions i interpretacions s’elaboren 
partint de les dades i no de teories prèvies, i es centra en les peculiaritats dels subjectes 

mentre elabora lleis generals. 

Quan parlen de la metodologia i procés de treball, “Catalunya, de l’hort a l’olla”, ha estat un 
projecte començat des de zero, des de la seva conceptualització, el seu disseny i els seus 
canals de promoció. 

És per aquest motiu, que ha estat necessari un estudi profund i exhaustiu del mercat, els 
competidors i els seus possibles usuaris, per delimitar un “target” específic i real.  

D’altra banda, l’observació i ús d’altres webs similars o d’un servei proper al d’aquest 
projecte, han facilitat l’adaptació i definició de certs aspectes de disseny i promoció. 
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Per tal de realitzar aspectes d’estudi i d’estat de l’art, s’ha utilitzat una metodologia 
d’observació i revisió sociocultural.  

Aquesta metodologia s’ha utilitzat per a fer una recerca sobre la realitat sociocultural en 
aquest sector. 

Per a realitzar una observació d'aquest tipus s’han utilitzat: 

• Qüestionaris 
• Enquestes 
• Registres d’observació 
• Revisió literària 

D’altra banda, s’ha necessitat l’observació d'un disseny, tècnica de cerca per analitzar una 
web o app i el seu disseny. És convenient seguir un esquema pautat que inclogui els 
diversos factors que permeten fer un anàlisi i una valoració completa dels aspectes 
funcionals, UX, UI, etc. 

A més, qualsevol recerca té un component bibliogràfic. Per tal de complir els objectius de 
revisió de literatura i fer un bon estat de l’art, s’ha utilitzat la cerca bibliogràfica i documental 
en la qual s'ha de localitzar informació continguda en llibres, articles de revistes o diaris, 
arxius, documents escrits o amb imatges. D’altra banda, també s’ha utilitzat la cerca a 
internet d'informació sobre qualsevol tema. 

Pel que fa al projecte, és necessari gestionar i planificar totes les idees i reconèixer els 
recursos bàsics que necessitem per a fer realitat el projecte de la forma més eficient i eficaç 
possible.   

Si ens centrem en els recursos, es pot veure que el projecte s’estableix al voltant de tres 
recursos diferents: els humans, els temporals i els materials (persones, material, diners, 
espais, eines, etc.). Si s’aconsegueix establir relacions i definir bé les tasques, es poden 
adaptar molt millor aquests recursos.  

L’autora del projecte ha marcat la planificació de les accions, ajustat el desenvolupament del 
projecte i ha fet un seguiment dels recursos, garantint la viabilitat del projecte.  
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Planificació del projecte: 
Primer de tot, es començarà per la definició del projecte o conceptualització, fase que 
inclou la presa de requisits i es marcarà i concretarà la consistència del projecte. Les fases 
de planificació i control que es marcaran, tenen vida durant tot el projecte i són molt 
importants.  
En aquesta primera fase molt inicial, és el moment de parlar de les idees i expectatives, 
saber què és vol aconseguir amb la web, quins objectius es tenen marcats i quina és la 
audiència o target.  
A continuació, ja es pot marcar els recursos necessàris i es poden establir les dimensions, 
la qualitat, el temps i el cost del projecte.  
Anàlisi: 
Una vegada s’ha complert aquesta fase, es passa al pla de treball o anàlisi, és a dir, es  
treballa en el projecte, en ell mateix i en la planificació de totes les tasques de disseny i  
desenvolupament. És en aquest apartat, en el que s’organitzan les tasques i el procès que 
es farà servir per acabar tot el projecte. També, es pot començar a definir els membres de 
treball per a l’equip del projectes, els seus rols i les seves tasques. Seria el moment de 
marcar les tasques i dates de lliurament en un calendari, és a dir, la distribució de treball. És 
el moment de pendre certes decisions importants. 
Execució del projecte: 
A partir d’aquest moment, s’està preparat per a començar amb el disseny. Així el 
dissenyador tècnic, passa per un anàlisi de continguts, on decideix la seva estructura, el 
mapa web i funcionalitat (els wireframes, les combinacions cromàtiques, els “flows”, la “UX”, 
etc.) i finalment, en crea una versió final, amb els “mark-ups”, on deixa tot per escrit i marcat 
per als programadors, amb totes les característiques tècniques (píxels, marges, colors, 
fonts…). El disseny ha d’estar llest per a passar a la fase de desenvolupament i que sense 
cap problema, els desenvolupadors puguin entendre-ho tot.  
En la quarta fase del projecte, arribem al moment de desenvolupament o construcció. En 
aquesta fase, els programadors agafen el contingut que arriba de disseny i fan el projecte 
una realitat. 
Seguiment i control del projecte:  
Quan el projecte està creat, s’arriba a dues fases finals molt importants i imprescindibles en 
tot projecte: la fase de proves o verificació i la implementació.  
En la fase de verificació, comprovem que el producte no conté errors de funcionament ni 
“bugs” tècnic. També, els usuaris poden començar a fer una mica de “testing” del projecte i 
es pot treure’n el feedback. 

Un cop acabades aquestes fases, es pot dir que el producte està enllestit i per tant, que ja 
es pot implementar. 

"  / "  22 137



       “Catalunya, de l’hort a l’olla” 
Màster en Aplicacions Multimèdia | Sílvia Coronado Trullols 

 

Així doncs, per la planificació d’aquest projecte s’ha utilitzat una metodologia basada en 
alguns conceptes bàsics d’Àgil, com els sprints per tasques, i adequada principalment a les 
tasques d’aquest projecte per fer-les el màxim d’efectives.  

La gestió àgil de projectes és la nova manera de desenvolupar gestions de projectes, és un 
nou enfocament per a la presa de decisions i pot evitar cert riscos que es trobaven amb la 
gestió clàssica. En aquest cas, en lloc de ser en forma de “cascada” i seqüencial, s’utilitzen 
iteracions, que la formen diferentes mini-tasques i fases de revisió més curtes.  

En aquest caa, es posa per davant de tot, la flexibilitat, els canvis, el valor de la comunicació 
i interacció entres les persones i els productes viables (col·laboració continuada mutua), per 
sobre de l’estructura tancada i rígida, documents de mil fulls i el seguiment d’un pla. 

Amb aquesta gestió, s´ha tingut capacitat de reacció més ràpida, impulsan la innovació i la 
creativitat, milloran les formes de treballar i fins i tot, el rendiment. 
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5. Planificació 

En aquest apartat, es desenvolupa el pla que es seguira durant el llarg del procés i que 
s’utilitzará per aconseguir els objectius marcats, donant una llista de tasques i dates.  

Al tractar-se d’un projecte de tecnologia, s’ha escolit treballar en una metodologia Agile, fent 
servir els sprints. Cada sprint agrupa un conjunt de tasques que s’hauran de revisar i 
complir al final de cada sprint.  

Taula 7 - Planificació per sprints 

Nom Durada Inici Final

PAC 2 13 dies 14/03/17 27/03/17

Cercar informació 2 dies 14/03/17 16/03/17

Crear Estat de l’Art 3 dies 17/03/17 20/03/17

Establir objectius i 
abast

4 dies 21/03/17 25/03/17

Planificar les tasques 3 dies 25/03/17 27/03/17

Final primer sprint

PAC 3 27  dies 28/03/17 24/04/17

Revisar planificació 1 dia 28/03/17 28/03/17

Estructurar memòria 
del TFM - versió 1

1 dia 28/03/17 28/03/17

Triar metodologia de 
treball

1 dia 29/03/17 29/03/17

Estudiar i fer l’anàlisi 
de mercat

6 dies 30/03/17 04/04/17

Estudiar els usuaris 
potencials

3 dies 05/04/17 07/04/17

Crear perfils d’usuaris 2 dies 08/04/17 09/04/17

Definir valors i línies 
d’actuació de 
l’empresa

1 dia 10/04/17 10/04/17

Final segon sprint

Definir funcionalitats de 
la web

3 dies 11/04/17 13/04/17

Seleccionar el 
contingut de la web

2 dies 15/04/17 16/04/17
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Estructurar el contingut 
de la web

2 dies 18/04/17 19/04/17

Crear mapa de 
navegació 

3 dies 20/04/17 22/04/17

Definir pautes del 
disseny de la web 
(tipografia, colors)

2 dies 23/04/17 24/04/17

Final tercer sprint

PAC 4 27 dies 25/04/17 22/05/17

Revisar planificació 1 dia 25/04/17 25/04/17

Estructurar memòria 
del TFM - versió 2

1 dia 26/04/17 26/04/17

Crear primers 
esbossos manuals

2 dies 27/04/17 28/04/17

Crear wireframes 4 dies 29/04/17 02/05/17

Disseny de les icones 2 dies 03/05/17 04/05/17

Revisar funcionalitats, 
contingut de la web

2 dies 05/05/17 06/05/17

Revisar mapa de 
navegació

1 dia 07/05/17 07/05/17

Disseny dels mock-ups 
principals

4 dies 08/05/17 11/05/17

Disseny dels mock-ups 
secundàris

3 dies 12/05/17 14/05/17

Final quart sprint

Preparar prototip final 2 dies 15/05/17 16/05/17

Explicar canals de 
promoció

2 dies 17/05/17 18/05/17

Preparar canals de 
promoció

2 dies 19/05/17 20/05/17

Analitzar pressupost 1 dia 21/05/17 21/05/17

Revisar tots els punts 1 dia 22/05/17 22/05/17

Final cinquè sprint

PAC 5 20 23/05/17 12/06/17

Revisar planificació 1 dia 23/05/17 23/05/17

Estructurar memòria 
del TFM - versió final

1 dia 23/05/17 23/05/17

Tancar el projecte 11 dies 24/05/17 03/06/17
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En la següent taula 8, trobem l’organització en un Diagrama de Gant, de forma més visual i 
gràfica. Cada sprint es un color, seguint aquesta llegenda: 

Sprint 1 
Sprint 2 
Sprint 3 
Sprint 4 
Sprint 5 
Sprint 6 
Final 

Taula 8 - Planificació Diagrama 

Finalitzar memòria 3 dies 04/06/17 06/06/17

Realitzar presentació 6 dies 07/06/17 12/06/17

Final sisè sprint

Defensa del projecte 17 dies 13/06/17 30/06/17

Defensa de les 
preguntes

2 dies A definir A definir

FINAL

PLA PER SETMANES

Tasca 
Principal

Subtasca MARÇ ABRIL MAIG JUNY

PAC 2 Cercar informació

Crear Estat de 
l’Art

Establir objectius i 
abast

Planificar les 
tasques

PAC 3 Revisar 
planificació

Estructurar 
memòria del TFM 
- versió 1
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Triar metodologia 
de treball

Estudiar i fer 
l’anàlisi de mercat

Estudiar els 
usuaris potencials

Crear perfils 
d’usuaris

Definir valors i 
línies d’actuació 
de l’empresa

Definir 
funcionalitats de la 
web

Seleccionar el 
contingut de la 
web

Estructurar el 
contingut de la 
web

Crear mapa de 
navegació 

Definir pautes del 
disseny de la web 
(tipografia, colors)

PAC 4 Revisar 
planificació

Estructurar 
memòria del TFM 
- versió 2

Crear primers 
esbossos manuals

Crear wireframes

Disseny de les 
icones

Disseny dels 
mock-ups 
principals

Disseny dels 
mock-ups 
secundàris

Preparar prototip 
final
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Explicar canals de 
promoció

Preparar canals 
de promoció

Analitzar 
pressupost

PAC 5 Revisar 
planificació

Estructurar 
memòria del TFM 
- versió final

Tancar el projecte

Finalitzar memòria

Realitzar 
presentació

PAC 6 Defensa de les 
preguntes
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6. Pressupost  

A continuació es presenta un pressupost estimat del que suposarà el desenvolupament total 
del projecte. 

Per a crear aquest pressupost, s’ha tingut en compte el cost del personal i recursos en les 
hores que consistueixen un dia (7 hores i mitjà de feina) i s’han estimat mirant valors de 
salari i pressupost aproximats. 

Pel que fa als treballadors, hi ha “n” tasques per a “n” treballadors, en aquest cas:  
-1 responsable que cobra uns 30k euros l’any, per tant, que cobra un salari net de 1.891,3€ 
al mes.  
-1 Analista que cobra uns 25k l’any, per tant, que cobra 1.617,7€ al mes.  
-2 dissenyadors (1 d’UX i 1 d’UI), que cobren 27k, per tant, que cobra un salari de 1.724,6€ 
al mes.  
-3 programadors que cobren 40k euros l’any, per tant, que cobren un salari net de 2.421,7€ 
al mes.  

Tenint en compte els punts anteriors, s’ha calculat aquest punts a continuació calculant preu 
per hores de cada tasca calculat pel preu per hora que guanyen els anteriors empleats: 

Taula 9 - Pressupost del projecte 

Tasca Dies/Hores Preu total
Planificació i gestió del projecte

Definir el projecte 18 hores

Planificar les tasques 12 hores

Establir objectius i abast 12 hores

Definir metodologia de treball 6 hores

Fer seguiment del projecte 20 hores

Revisar els sprints 10 hores

Tancar projecte 8 hores

86 hores, 12 dies en total 1240 euros

Conceptualització
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Crear estat de l’art 12 hores

Estudiar i fer l’anàlisi de 
mercat

24 hores

Estudiar els usuaris 
potencials

20 hores

Crear perfils d’usuaris 15 hores

Definir valors i línies 
d’actuació de l’empresa

15 hores

86 hores, 12 dies en total 1240 euros

Disseny

Definir funcionalitats de la 
web

12 hores

Seleccionar el contingut de 
la web

12 hores

Estructurar el contingut de la 
web

12 hores

Crear mapa de navegació 10 hores

Definir pautes del disseny 
de la web (tipografia, colors)

15 hores

Crear primers esbossos 
manuals

10 hores

Crear wireframes 15 hores

Disseny de les icones 15 hores

Disseny dels mock-ups 
principals

30 hores

Disseny dels mock-ups 
secundàris

15 hores

Preparar prototip final 20 hores

166 hores, 23 dies en total 4500 euros

Desenvolupament

Análisi del projecte i creació 
estructura base de dades

70 hores

Creació d’una api REST al 
backend 

140 hores

Creació del lloc web 
mitjançant un framework 
javascript modern

105 hores
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Creació d’entorn de 
desenvolupament

35 hores

350 hores, 50 dies en total 20000 euros

Promoció i màrqueting

Explicar canals de promoció 20 hores

Preparar canals de 
promoció

20 hores

20 hores, 3 dies en total 2680 euros

Gastos addicionals

Gastos extres 1000 euros

Total 30,660 euros 

Iva 21% 6,438.6 euros

Total final 37,098.6 euros
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7. Estructura de la resta del document 

En els capítols que es troben a continuació, es pot veure el conjunt general de tot el projecte 
i el seu desenvolupament. 

En el capítol 2, es troba l’estat de l’art, i tot el seu estudi de mercat. En aquest apartat,  
s’explica l’estat en el que es troba en l’actualitat el mercat respecte el projecte així com les 
oportunitats de negoci en el mercat actual. En aquest capítol es defineixen els perfils 
d’usuaris i els valors generals del projecte i l’empresa de “Catalunya, de l’hort a l’olla”.  

En el capítol 3, es fa un resum de les funcionalitats de la web i el productes. A més, es 
comencen a fer pincellades sobre disseny, tipografia i colors. S’inicia el procés de disseny, i 
per tant, s’hi troba tots els elements que s’han necessitat per dur a terme i desenvolupar el 
projecte: estructura de la web, contingut i disseny d’interfícies. Finalment, es troben els 
apartats de prototip i eines emprades.  

Al capítol 4 hi ha tota la informació sobre els canals de promoció i el pressupost de 
màrqueting.  

Per acabar en el capítol 5 es troben totes les conclusions i línies de futur. 
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Capítol 2: Anàlisi 

1. Estat de l'art 

El tipus de projecte que es duu a terme en aquest treball, necessita una revisió de l’estat de 

l’art que es divideix en:

-Concretar alguns aspectes de la dieta mediterrània i la dieta catalana.
-Analitzar el comportament del consumidor online envers el consumidor offline.

-Revisar alguns exemples de webs de venda online i de venda de menjar. 

1.1 La dieta Mediterrània 

La dieta Mediterrània és la paraula que defineix la relació entre els hàbits saludables i el 
consum d’aliments variats i nutitrius que es mengen a les zones banyades pel mar 
Mediterrani. Aquesta engloba doncs, un conjunt de cultures, regions, llengües, que 
comparteixen una dieta i gastronomia (Márquez, Bulló, Vizmanos, Casas i Salas, 2008). La 
FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) la reconeix com un model de 
dieta de qualitat i la seva combinació en receptes tenen un gran valor gastronòmic (Castells, 
2008). 

Luján, Torrado & Domingo (1989) expliquen com aquesta gastronomia es basa en aliments 
rics en fibra vegetal (com verdures, llegums, fruits secs, pa, cereals, etc), oli d’oliva, 
vitamina C, obtinguda en les fruites i l’importància del peix, la carn i el iogurt, així com la 
ingesta amb precaució de vins. 

1.1.1 La dieta Catalana 

La gastronomia que trobem a Catalunya, forma part de la dieta mediterrània i fa anys que es 
troba en vigor, però cada vegada la podem trobar en més i més racons de tot el món. La 
dieta catalana marca les pautes d’un bé cultural, un element en plena evolució i 
globalització (Luque & Solanilla, 2013).  
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El gran nombre de catalans que cada any emigren cap a un altres país, segons les últimes 
dades de la Generalitat de Catalunya i Idescat (la web de l’estadística oficial de Catalunya), 
el nombre de ciutadanas catalans que resideixen a l’estranger actualment és de 263.034 
persones. Cada any, el percenentatge de catalans que se’n van a un país estranger és més 
gran, tenint al continent americà i europeu com a acollidors principals, sumant aixi el 96% 
d’aquesta quantitat. El 4% restant, es troba repartit per la resta de contient, Àsia, Àfrica i 
Oceania (Garde, 2016).  

Gràcies a aquestes dades, i al gran nombre de cuiners catalans reconeguts mundialment, 
podem veure que cada vegada la nostres tradicions i formes de vida s’estan estenent més 
enllà de Catalunya i que cada vegada hi ha més gent que coneix la nostra cultura i per tant, 
més curiosos tenen la necessitat de apropar-s’hi (Barba, 2014). 

1.2 El comportament del consumidor 

1.2.1 El comportament del consumidor online 

Una de les maneres que els consumidors s’apropen a les gastronomies és a través de la 
compra online de producte de tot el món i com el consumidor interactua online. 

Schiffman & Kanuk (2005) expliquen com el comportament del consumidor ha canviat des 
de la globalització i l’ús de l’alta tecnologia. En gran mesura, els consumidors reben 
influència d’Internet, en part, per tota la informació que ara tenen a l’abast, a l’hora de 
pendre decisions i observar les opcions de compra. Així doncs, l’impacte de la era digital és 
un fet que no es pot negar, i que cada vegada és més comú en tots els consumidors.  

Un dels elements principals a tenir en compte per qualsevol empresa que vol sortir al 
mercat online, és que el consumidor mai actua igual offline que online. Quan els 
consumidors compren online, aquests són menys susceptibles al preu però són més fidels a 
aspectes com la marca, l’experiència en la web, l’atenció al consumidor, els detalls visuals, 
el UX, etc (Urriza & Cebollada, 2011).  

Totes aquestes idees, cal tenir-les presents en tot moment si es vol formar part d’un mercat 
online tan competitiu i aprop de tots. Les opinions del consumidor, la velocitat d’interacció i 
els beneficis socials i privats afecten al consumidor online, partint de la idea que un 
consumidor que té una opinió més reàcia a internet, no tindrà tanta confiança en internet 
com a mètode de comunicació, i menys, de compra (Martínez, Ortigueira & Pérez, 2006). 
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1.2.2 Alguns exemples de venda online 

Cada any, són moltes les empreses que comencin el seu negoci online o passen de la 

compra offline a donar també, un servei online. En aquest projecte, es destaquen dues de 
les grans empreses de venda: Amazon i eBay.

Amazon, és una empresa nord-americana que disposa d’una web de comerç electrònic i 
servei online. En el seu començament l’any 1994, era un servei de venta de llibres online 
però amb el temps i el seu gran èxit, va anar afegint més i més productes, fins ser, en 
l’actualitat, una de les primeres i més famoses pàgines web d’e-commerce 
(Conceptodefinicion, 2014).   

Mellahi, K., & Johnson, M. (2000), apunten a com una empresa pot ser pionera i pot trobar 
avantatges en ser part del mercat. Amazon es manté en les més populars gràcies a la seva 
innovació constant, la seva ràpida implementació i patentant.  

Figura 1 - Amazon  

D’altra banda, eBay, és un lloc web que està destinat a la subhasta i venta de productes 
online. Aquest, junt amb Amazon, és un dels pioners en aquest sector, creat el 1995, ja que 
va iniciar-se des de ben els inicis d’internet (Fire Revolution, 2010). 

Els dos basen part de les seves ventes en un anàlisi en el que es demostra que aquells 
productes que tenen millors revisions d’altres consumidors o una bona nota a nivell de 
producte, té més ventes, i que per tant, els altres usuaris tenen en compte el que pensen 
altres usuaris de la plana web (Standifird, 2001). 

Figura 2 - Ebay 
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1.2.3 Alguns exemples de venda de productes alimentàris online  

Pel que fa a webs online de productes alimentàris, es destaca Ocado i Mercadona. 

Ocado és una web online que dedica bàsicament tots els seus recursos a ser el millor 
supermercat online que existeix. Des de productes bàsics d’alimentació a productes de 
gamma alta, qualsevol producte que pots trobar al supermercat a la ciutat, es pot trobar en 
aquest supermercat online. Cada mes, Ocado té més i més usuaris, sobretot al Regne Unit. 
Aquest és un exemple fantàstic de supermercat online que es dedica bàsicament a la venta 
a través d’internet i que s’ha guanyat la confiança dels seus usuaris, a través d’internet i el 
seu bon servei online, tot i que el seu fundador, tingui cadenes de supermercats: Waitrose 

(Wilson-Jeanselme & Reynolds, 2006).  

Figura 3 - Ocado 
 

D’altra banda, trobem Mercadona, un altre tipus de supermercat online però que, primer, ha 
tingut supermercat offline i botigues a tot Espanya, i que més tard, s´ha unit a l’era digital 
posant part dels seus productes i facilitant a certs usuaris, la compra online. En aquest cas, 
la confiança dels usuaris, primer passa per la botiga, i ara que la gent ja confia en 
Mercadona, comencen a confiar en la compra online en aquest supermercat (Blanco & 
Gutiérrez, 2010). 

Figura 4 - Mercadona  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Per acabar amb aquest apartat, s´ha volgut parlar de Crosstown, una web que ofereix un 
servei en el que els usuaris poden demanar una comanda de donuts i enviar-se-la a l
´adreça desitjada.  

Aquest servei, ofereix un servei molt similar al d’aquest projecte, cliques per demanar la 
comanda, poses el codi postal, et mostra diferentes botigues disponibles que es tinguin 
aprop i les diferents possibles comandes. 

Demanes la comanda que vols i et porta per a que puguis crear la compta d’usuari. Seria un 
exemple claríssim de com enfocar la web d’aquest projecte, d’una manera sencilla i intuitiva. 

Figura 5 - Crosstown 1  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Figura 6 - Crosstown 2 

Figura 7 - Crosstown 3  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Figura 8 - Crosstown 4 
 

Figura 9 - Crosstown 5  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2. Anàlisi del mercat 

2.1 Estudi de mercat 

Per tal de fer un estudi de mercat acurat, s´ha preparat una enquesta amb 6 preguntes 
bàsiques de gastronomia catalana, l’ús de tecnologia i apps de distribució de productes i de 
conceptes d’ús alimentàri. 

A partir d’aquesta enquesta, es podrà posar en una perspectiva de l’usuari i client potencial, 
i tenia una idea més clara de si la web d’aquest projecte és una aposta acertada. 

Les preguntes que s´han triat i s´han distribuit són en català i anglès i s´han compartit a 
través de Survey Monkey (https://www.surveymonkey.com/). 

Versió en català: 

1. Coneixes la dieta mediterrànea? 

Si 
No 

2. Quants cops a la setmana menges productes de la dieta mediterrànea? 

0-3 cops 
4-7 cops 
8-10 cops 
10 + cops 
Sempre 

3. On acostumes a comprar el menjar? 

Al supermercat 
Al mercat de menjar 
Per internet 

4. Quants cops cuines a casa a la setmana? 

0-3 cops 
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4-7 cops 
8-10 cops 
10 + cops 
Sempre 

5. Utilitzaries una app que et portes els aliments i receptes de la dieta mediterrànea llestos  
per ser cuinats a casa?  

Si  
No 
No estic segur/a 

English version: 

1. Do you know what the mediterranean diet is? 

Yes 
No 

2. How many times a week do you eat food from the mediterranean diet? 

0-3 times 
4-7 times 
8-10 times 
10 + times 
Always 

3. Where do you normally buy food? 

Supermarket 
Food market 
Online 

4. How many times do you cook at home weekly? 

0-3 times 
4-7 times 
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8-10 times 
10 + times 
Always 

5. Would you use an app that send you food and recipes ready to cook at home from the 
mediterranean diet? 

Yes 
No 
I am not sure 

Aquesta enquesta va ser distribuida a persones de tot el món d’entre 18 i 60 anys (https://
www.surveymonkey.co.uk/r/RSVJHTX). A continuació, es pot veure un anàlisis complert de 
l’enquesta i els seus resultats amb 100 respostes: 

1. Coneixes la dieta mediterrànea? 
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Amb aquesta pregunta es volia saber quanta gent coneixia la dieta mediterrànea. Com es 
pot veure, un 94% de les persones coneixen aquesta dieta i saben què és.  

2. Quants cops a la setmana menges productes de la dieta mediterrànea? 

En aquesta pregunta es vol coneixer quanta gent menja productes de la dieta mediterrànea 
a la setmana i quants cops ho fan. La majoria, en mengen entre 4 a 7 vegades a la 
setmana, sent aixi un 33% del grup. La resta es troben entre 0 i 3 cops a 8 i 10 cops.  
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3. On acostumes a comprar el menjar? 
 

Un 85% de persones, encara segueixen preferint comprar els aliments al supermercat. Tot i 
aixi, la majoria de persones van voler apuntar que, per molt que segueixin anant al 
supermercat, cada vegada compren més productes online, i utilitzen més internet per certs 
productes.  
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4. Quants cops cuines a casa a la setmana? 

Amb aquesta pregunta es volia descobrir quanta gent cuina a casa seva i per tant, li estaria 
bé rebre productes a casa. Un punt positiu és que encaixa que la gent torna a cuinar entre 4 
a 7 vegades a la setmana, gairebé el mateix percentatge de gent que pren aliments 
mediterranis. Podem veure que en general, un 76% de persones, mengem entre 4 i més de 
10 vegades a casa.  
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5. Utilitzaries una app que et portes els aliments i receptes de la dieta mediterrànea 
llestos  per ser cuinats a casa? 

En aquesta pregunta, hi ha hagut equitat de respostes. Un 39% assegura que si que ho 
faria, mentres que la resta diuen que no o que no estan segurs.  
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2.2 Oportunitats de negoci 

En aquest apartat, s’hi troba una valoració econòmica del treball. Aquest apartat indica les 
despeses associades al desenvolupament del projecte i el model de negoci que aportarà 
beneficis econonòmics a l’empresa.  

Tenint en compte el pressupost del projecte mostrat a l’apartat 6: Pressupost, s’ha establert 
que el canal de distribució principal s’inciarà a Londres com a punt de llençament i s’anirà 
ampliant a altres ciutats a mesura que vagi evolucionant i creixent. Tenint en compte 
l’estimació del mercat potencial realitzat en l’enquesta a l’apartat anterior, es considera 
oportú i necessàri, testejar el producte en una ciutat en concret.  

Per cada any s’ha realitzat una hipòtesi sobre la quota de mercat resultant que l’empresa 
pretén assolir “X” vendes/comandes. Aquestes hipòtesis han estat formulades amb criteris 
de prudència i han estat considerades raonables en aquest sector. 

Partim de la hipòtesi que l’empresa comença a funcionar l’1 de gener de l'any 1, per la qual 
cosa tots els exercicis són complets. 

Les hipòtesis de les que partim per elaborar les previsions són: 

• Alguns consumidors tenen un consum regular i d’altres irregular. 
• Es manté el mateix percentatge de cada tipus de producte sobre el total d’existències com 

de les vendes de cada producte sobre el total de vendes. 
• No serà fins la seva total distribució que es podrà tenir més clar els guanys reals.  

Taula 10 - Evolució de vendes 

Evolució de 
vendes

Habitants Nombre de 
comandes

Preus 
comanda

Guanys estimats

1 semestre, Any 1 9 millons a 
Londres

20000 Entre 20 i 30 
pounds

Mitjana 25 pounds = 
500000 sense despesa

2 semestre, Any 1 9 millons a 
Londres

40000 Entre 20 i 30 
pounds

Mitjana 25 pounds = 
1000000 sense 
despesa

1 semestre, Any 2 9 millons a 
Londres

100000 Entre 20 i 30 
pounds

Mitjana 25 pounds = 
2500000 sense 
despesa
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2.3 Comparativa de la competència 

En aquest apartat, es dedicarà a fer un estudi de possible competidors tan directes com 
indirectes. Els competidors indirectes, són aquells que són competidors en termes de les 
funcionalitats i servei que ofereixen, pero no s’especifiquen en una gastronomia exacte. 
D’altra banda, els competidors directes faran referència als competidors que directament 
disposen d’una web molt similar a la idea que es desenvolupa en aquest projecte i que 
utilitzen la gastronomia catalana. 

Per començaran, es farà una anàlisi dels competidors indirectes. En aquest cas, Hello Fresh 
i Marley Spoon. 

Aquestes dues empreses es troben a l’estranger, i es dediquen a la venda de comandes a 
domicili en les que s’hi pot trobar una quantitat de receptes (depen el que es tria) i hi van 
tots els productes que es necessiten per realitzar-les inclosos. Aquestes dues empreses, 
venen un mateix servei, en el que ofereixen una comanda setmanal amb unes receptes 
equilibrades, els ingredients en la mesura exacte i receptes fàcils i sencilles per cuinar tu 
mateix a casa.  
Bàsicament, l’usuari obra la web i disposa de diferents tipus de comandes (comanda 
clàssica, vegetarania o familiar), clica en la que considera apropiada, demana una 
comanda, dona les seves dades personals i direcció d’enviament, paga i espera a rebre la 
comanda quan ha demanat (dia i hora). El dia que havia solicitat, rebrà la comanda a casa 
amb les receptes i els ingredients. Les comandes tenen un preu d’entre 39 i 64 pounds, 
segons el nombre de dietes i persones, aproximadament entre 4 i 5 pounds per dieta per 
persona. A partir d’aquell moment, si no ho canceles, cada setmana reps de forma 
automàtica, receptes diferents i variades. 
Alguns dels aspectes positius d’aquestes empreses són: 

-Sistema automatizat 
-Productes i receptes variades 
-Promocions constants 
-Valors d’empresa 
-To de veu molt proper i amistós 

2 semestre, Any 2 9 millons a 
Londres + 
3,5 millons a 
Berlin = 
12.5 millons

200000 Entre 20 i 30 
pounds

Mitjana 25 pounds = 
5000000 sense 
despesa
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-Empaquetat i disseny molt característic, visual i agradable 
-Productes orgànics i naturals 
-Donen molta cura als detalls visuals i les imatges 

Figura 10 - Hello Fresh 1 
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Figura 11 - Hello Fresh 2 i Marley Spoon 

"  / "  50 137



       “Catalunya, de l’hort a l’olla” 
Màster en Aplicacions Multimèdia | Sílvia Coronado Trullols 

 

Figura 12 - Marley Spoon 2 
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Figura 13 - Marley Spoon 3 
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Pel que fa als competidors directes, en aquest cas, es parla de 2 webs en les que es poden 
comprar productes catalans (supermercat online) i es disposa d’enviament a l’estranger. 
En aquest cas, aquestes dues webs són un supermercat online que es dedica a la venta de 
productes catalans. En totes hi tenen un conjunt de categories i tens un carret que es va 
omplint. Quan creus que tens tots els productes, simplement dones les teves dades, pagues 
i esperes a rebreu a casa. El sistema de pagament és similar i segur i garanteix l’enviament 
i rebre la comanda a l’estranger entre 24 i 48 hores. 

Alguns dels aspectes claus d’aquestes empreses són: 

-Enviament a l’estranger 
-Producte català 100% 
-Fàcil i sencill de navegar 
-Bona UX 

Figura 14 - Productes Catalans Web 1 
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Figura 15 - Productes Catalans Web 2 

Figura 16 - Productes Catalans Web 3 
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Figura 17 - Tastets 1 

Figura 18 - Tastets 2 
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Figura 19 - Tastets 3 

Per finalitzar en aquest apartat, es destaca diferents aspectes en ambdos casos. Els 
competidors directes són referents ideals de gastronomia catalana i com hi ha empreses 
que ofereixen enviament a l’estranger, tenint en compte doncs, que hi ha una demanda 
existent. D’altra costat, un servei com el que ofereixen els competidors indirectes és 
essencial a tenir en compte, ja que és un dels punts importants d’aquest projecte. Si 
ajuntem els dos conceptes, es pot trobar un bun punt de sortida per començar a dissenyar 
la web d’aquest projecte, tenint en compte aspestes dels dos tipus de competidors.  
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2.4 Anàlisi DAFO 

En aquest apartat es fa l’anàlisi de les característiques internes del projecte (Febleses i 
Fortaleses) i de la seva situació externa (Amenaces i Oportunitats).  

Taula 11 - Anàlisi DAFO 

Fortaleses Debilitats
La proposta d’empresa i missatge 
L’experiència amb el producte i l’equip 
Idea original 
Bona usabilitat 
Bona experiència d’usuari  
Bon disseny  
Producte de qualitat 
Alta demanda exterior 

Problemes d’enviament 
Retards en els productes 
Problemes de servei a la web 
Possibles errades de servidor 
No novetat en les receptes 
No confiança del client 
Fer una errada de mala reputació 
No prou retorn de la inversió

Oportunitats Amenaces
Innovació 
Pioners 
Boca a boca dels clients 
Aliances i associacions 
Trobar inversió

Altres competidors 
Altres serveis relacionats en gastronomia  
No trobar inversió pel projecte 
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3. Públic objectiu i perfils d’usuari 

3.1 Audiència general 

Sempre que és possible, s’ha de realitzar els estudis d’usuari abans de dissenyar la web i el 
projecte en si mateix i marcar els punts de promoció. Els usuaris són un factor 
importantíssim que s’ha de tenir en compte des de l’inici de la idea, el desenvolupament del 
disseny i el producte final. És a dir, el disseny i els canals de promoció han d’estar centrats i 
al voltant de l’usuari al que es dirigeix el projecte i a més s’ha de tenir en compte, que no 
tots els usuaris són amants de la tecnologia, per tant, no es necessari interfícies i canals 
massa complexos (millor clars i senzills). 

Primerament, per a centrar millor el disseny del perfil d’usuari adequat s’ha contestat a unes 
preguntes bàsiques i essencials de forma breu per acotar millors els primers paràmetres i 
les primeres idees dels usuaris: 

Qui farà servir aquesta interfície?  
L’app anirà destinada a totes aquelles persones que: 
-Principalment, siguin majors de 18 anys i per tant, tinguin accès legal a internet i disposin 
d’una compta bancària per pagar les seves comandes  
-Tinguin mòbil o ordinador i una minima interacció amb tecnologia 
-De forma regular tenen interés en la gastronomia d’altres llocs 
-De forma regular tenen interés en la gastronomia mediterrània i catalana 
-De forma irregular però sovint vulguin disposar de gastronomia catalana 
-Que vulguin disposar de ingredients i receptes a casa  
-Que tinguin interès en la cuina i crear els seus plats 
-Que vulguin tenir productes catalans a la porta de casa  

Què utilitzen per a dur a terme el que fan?  
L’aplicació web estarà centrada en ordinadors, però també pot disposar de web responsive 
pels telèfons intel·ligents, ja que és el millor dispositiu en aquest cas per a la seva utilització 
i comoditat del client.  

Per a què la farà servir?  
Els usuaris d’aquesta aplicació web la faran servir principalment perquè els agrada la cuina, 
i volen disposar d’un producte únic en un sol click.  
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Quines són les seves motivacions?  
Els usuaris han de ser persones que els agrada portar una vida sana i tenen interés per la 
gastronomia catalana i mediterrània i volen tenir aquest producte a casa.  

Un segon factor rellevant a l’hora de decidir com serà lla web, és reconèixer i determinar el 
context en el que serà utilitzada. Amb el descobriment i el “boom” d’utilització dels telèfons 
mòbils, els contextos poden ser molt variats, ja no estem lligats a un ordinador de taula i 
això fa la vida més “bonica” però també, més àmplia i complicada. En l’actualitat, els usuaris 
poden disposar del telèfon mòbil estiguin asseguts, de peu, en calma, en nervis, 
caminant,etc; i a més, poden trobar-se en diferents entorns i la interfície és més reduïda que 
en l’ordinador.  

Ara que ja s’ha fet una breu idea inicial, es defineixen els tres contextos d’ús habituals. 

-Localització o context físic: En aquest cas, és el lloc en què ens trobem. 

-Context d’accés: Actualment, tenim accès a la xarxa gairebè en tot moment, però pot ser, 
que si volem utilitzar la web a l’estranger o en parts del camp o a una altura determinada, 
que el nostre accès es vegi afectat i no tinguem dades. 

-Context modal o estat d’ànim: En principi, l’usuari tindra diferents estats d’ànims. Tot i així, 
podem posar frases motivadores a l’obrir la web per “engrescar” l’usuari i així també 
recordar elements de la marca (com els seus valors). 

Per començar, es faran unes preguntes com amb el inici dels usuaris i es tindrà en compte 
tan la web d’ordinador com la de mòbil en tot moment. 

On faran servir la web?  
Els usuaris faran servir la web fora i dins de casa, normalment en un moment tranquil en el 
que disposin d’uns minuts per demanar la comanda, ja sigui a la feina, al sofà de casa o al 
transport públic.  

Serà un espai públic o privat?  
Ens trobarem en un espai públic, ja que és la via pública i privat en el cas de cases 
particulars, a la oficina, a la feina, etc.  
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Serà de dia o de nit?  
En aquest cas, podem dir que pot ser utilitzada en ambdós casos però en la majoria dels 
casos, de 9 del matí a 11 de la nit.  

Estaran fent una altra cosa al mateix temps?  
No, estaran demanant la seva comanda directament.  

La interacció entre la persona i l’ordinador és la transmissió i transferència d’informació que 
succeeix entre ells. L’usuari té un objectiu i ho realitza amb una acció determinada. En 
aquest cas, l’interacció serà força breu relativament, l’usuari farà la seva comanda i pagarà i 
així cada vegada.  

3.2 Perfil concret d’usuaris potencials 

Figura 20 - Usuari 1  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Figura 21 - Usuari 2 

Figura 22- Usuari 3  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Figura 23 - Usuari 4 

Figura 24 - Usuari 5 
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Figura 25 - Usuari 6 

4. Definició de l’empresa i les seves línies d’actuació 

En aquest punt es vol explicar l’estrategia de l’empresa, la seva proposició i els seus valors 
més rellevants. 
“Catalunya, de l’hort a l’olla”, és un projecte que vol agrupar en una sola web, una 
companyia que ofereix un servei per i per als usuaris, en que uneix la gastronomia catalana 
i la distribueix per tot el món.   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Figura 26 - Projecte 1 
 

Per a conseguir-ho, combina accions com el servei, la innovació i la tecnologia, per a oferir 
als usuaris una web que sigui còmoda i que apropi la cultura catalana en forma de menjar 
en tots els punts que s’oferti.   

Figura 27 - Projecte 2 
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A “Catalunya, de l’hort a l’olla”, s’intenta fer el complexe el més simple possible. Amb una 
interfície creativa, es busca la màxima comoditat de l’usuari així com un bon ús de la 
tecnologia i les dades. 

Amb aliments naturals i orgànics, aquets projecte es consicent i té cura del medi ambient, 
utilitzant productes que respectin la natura.  
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Capítol 3: Disseny 

1. Definició funcionalitats/especificacions del producte/web 

En aquest apartat, es farà un llistat detallat de les característiques, especificacions i 
prestacions principals del producte/servei (p.ex.: multiplataforma, bilingüe, registre d'usuaris, 
sistema de pagaments mitjançant targeta de crèdit, emissió de factures). 

En el moment de decidir les funcionalitats de l’aplicació, s’hauran d’evitar qualsevol tipus 
d’elements que no aportin cap funcionalitat a la web i per tant, que facin “nossa”. S’ha de 
posar tot el que sigui essencial i totalment necessari per als nostres usuaris. A més, s’ha de 
tenir en compte que aquestes siguin indepents, valuoses i el més petites possible. 

En aquest cas, s’anirà en ordre de navegació per fer les funcionalitats més acurades: 

1. Com a usuari de l’ordinador, vull accedir al meu dispositiu i tenir un fàcil accés per 
a disposar de lliure flexibilitat: Serà necessària la seva optimització i la seva creació i 
disseny.  

2. Com a usuari que vol fer una comanda, vull poder veure els diferents plans, mides 
o receptes. A la pantalla inicial, trobariem totes aquestes dades.  

3. Com a usuari que vol fer una comanda oficial, vull poder clicar a una de les 
comanda i reservar-la. Amb aquesta funció, aconseguiriem que els nostres usuaris puguin 
clicar una de les comandes.  

4. Com a usuari que es baixa i accedeix a la web, vull poder registrar-me com a usuari 
per a poder accedir al sistema: En aquesta funció, el que vull és que tot usuari que 
accedeixi a l’app i se la descarregui, pugui registrar-se com a usuari. 

5. Com a usuari vull poder rebre a casa la meva comanda. L’usuari ha de poder posar la 
seva adreça per rebre la comanda a casa. 

6. Com a usuari que vol comprar i pagar la comanda, vull disposar d’un mètode de 
pagament per a pagar. Per a aquelles comandes que l’usuari vol comprar, hem de crear 
una forma de pagament (segur i transparent). 
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7. Com a usuari he de rebre una confirmació de la meva compra i la comanda a casa. 
L’usuari rebrà la comanda a casa amb una capsa als cap d’uns dies que ho confirmarà un 
email.  

8. Com a usuari que vol saber com funciona la web i el servei, vull tenir un apartat en 
el que es parli sobre el servei i que s’ofereix. L’usuari tindrà un apartat al menú de 
navegació en el que es parli de la web i el servei que s’ofereix.  

9. Com a usuari he de saber una  mica de l’empresa i tenir accès a informació sobre 
la companyia. L’usuari tindrà un espai al menú de navegació en el que es parli i doni 
informació de l’empresa. 

10. Com a usuari que té preguntes sobre l’empresa, vull tenir un apartat en el que 
pugui tenir accès a preguntes. L’usuari tindrà un apartat de preguntes freqüents en el que 
podrà resoldre problemes usuals entre tots els usuaris de la comunitat. 

11. Com a usuari que es registra una vegada, vull tenir el meu pergil guardat i 
registrat per no haver de fer-ho cada vegada. L’usuari tindrà el seu usuari registrat per 
defecte i podrà accedir a la seva compta quan vulgui a través de la barra de navegació. 

12. Com a usuari vull poder editar el meu perfil s’usuari. L’usuari disposarà del seu 

perfil a la barra de navegació i un apartat en el que podrà modificar les seves dades de 
registre. 

13. Com a usuari vull poder editar la meva adreça al perfil d’usuari. L’usuari podrà 

editar la seva adreça en tot moment i afegir-ne de noves en el seu perfil d’usuari. 

14. Com a usuari vull poder accedir els meus mètodes de pagament. L’usuari podrà 

editar i afegir diferents mètodes de pagament en el seu perfil d’usuari.  

15. Com a usuari vull poder accedir a les meves antigues reserves i reservar-les de 
nou. L’usuari tindrà un apartat en el seu perfil d’usuari per tal de tenir totes les seves 
reserves registrades i poder tornar a fer aquestes reserves.  
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16. Com a usuari vull poder sortir de la web i del meu usuari en tot moment. L’usuari 

podrà sortir del seu usuari en tot moment clicant el perfil d’usuari i tancant sessió. 

Tot el llistat anterior, són funcions que es podrien incloure a la web. Es remarquen aquestes, 

les que destaquen i són més importants.

Altres característiques a tenir en compte són: 

-La web serà en disseny optimitzat per escriptori i web. 
-La web serà en anglès exclusivament, i amb el temps, podria ser que s’amplies a fer-ho en 
altres idiomes per aquells usuaris que no saben anglès si és necessari.  

-No haurà possibilitat de treballar fora de línia  
-Haurà registre d’usuaris amb la finalitat de fer-ne un control i mantenir-los informats de les 

actualitzacions amb newsletter. A més, serà el sistema de confirmar les seves comandes. 
-El disseny de la interfície serà el més clara i sencilla possible. 

 

2. Selecció i estructura del contingut de la web 

En el moment de desenvolupar el producte, l’autora del treball ha escollit realitzar un 
producte MVP (minimum viable product). Aquest tipus de producte té exactament les 
funcions i navegació justes i necessàries per satisfer el client i no carregar-lo amb “features” 
que no són rellevants i que podrien enlentir el procés de compra o presa de desició. 

El que es vol amb aquest tipus de producte, és que l’usuari en 3 clics pugui tenir la 
comanda feta, enviada i pagada. L’usuari per cada click que fa s’està repensant si fer la 
compra o no fer-la, per tant, com menys passos i clics tingui la web, millor.  

Si es dona un cop d’ull a les funcionalitats de la web, a continuació es farà una explicació 
del contingut que necessita cada apartat. 

En cada plana, hi haurà uns elements bàsics que tindran totes les planes: 

1. Logo 

2. Menú de navegació: How it works, About us, FAQ, perfil d’usuari 
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La resta d’elements seran exposats a continuació en cada funció: 

1. Com a usuari de l’ordinador, vull accedir al meu dispositiu i tenir un fàcil accés per 
a disposar de lliure flexibilitat: 

En aquest punt, l’únic que necessitem és una URL que qualsevol persona pugui utilitzar i 
obrir en el seu ordinador.  

2. Com a usuari que vol fer una comanda, vull poder veure els diferents plans, mides 
o receptes: 

Quan l’usuari obrirà la web, el primer que es troba en la pàgina de portada (homepage) serà 
el logo de la web, juntament amb una frase principal que donarà una idea al usuari de que 
ha de fer i que ofereix la web (què fem, qui som) i els diferents tipus de comandes que pot 
demanar: per una, dues o tres persones i els ingredients. S’inclouran fotos dels productes 
per donar transperència al menjar i els ingredients que s’ofereixen.  

En aquest cas doncs, a banda dels elements bàsics, trobarem una imatge i el següent text: 

“Catalan Food from the farm to your home door” 

A banda, hi veurem el botó per poder clicar i anar a la pantalla següent on es podran veure 
les diferents comandes. 

3. Com a usuari que vol fer una comanda oficial, vull poder clicar a una de les 
comanda i reservar-la: 

Quan s’està a la plana de portada i hi ha els diferents tipus de comandes, l’usuari ha de 
poder clicar en una de les comandes que desitja i visualitzar a continuació, en una pantalla 
amb més detall. En aquesta plana, es veurà una fotografia del producte en concret, 
juntament amb els detalls exactes de la comanda, el preu i un botó per poder procedir a la 
compra. 

En aquesta plana, a banda dels elements bàsics, veurem els 4 plans/capses diferents que 
ofereix el producte amb: 

-El nom de la capsa 
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-Una petita descripció 
-El nombre de persones pel que esta disponible 
-El preu inicial 
-El botó per seleccionar la capsa 

Un exemple seria: 

Cheese Box

Our selection of cheeses with bread and tomato.
2-30 people

Recipe and vegetarian selection for everyone who loves cheese.
Price: from £15

4. Com a usuari que es baixa i accedeix a la web, vull poder registrar-me com a usuari 
per a poder accedir al sistema: 

En el moment en el que ens trobem en el “check-out”, l’usuari ha de poder registrar-se per 
poder posar les seves dades i email per rebre la confirmació de la compra. En aquesta 
plana, l’usuari es podrà registrar amb Facebook o, donar el seu nom i cognoms i un email 
personal en el que podrà confirmar el registre i més tard, rebre la confirmació de la seva 
compra.  
En aquesta plana es demanarà doncs només: un correu i el nom.  

A banda dels elements bàsics doncs, en aquesta plana veurem: 

-Botó per registrar-te com a Google  
-Botó per registrar-te com a Facebook 
-Espai per nom 
-Espai per cognom 
-Espai per email 
-Espai per contrasenya 
-Un botó per clicar i crear la compte 
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5. Com a usuari vull poder rebre a casa la meva comanda: 

Ara que ja s´ha donat les dades inicials, toca poder posar l’adreça en la que l’usuari vol 
rebre la comanda. En aquesta plana es trobarà, sota el registre, un espai en el que es 
poden posar l’adreça, codi postal i ciutat.  

A banda dels elements bàsics doncs, en aquesta plana veurem: 

-Espai per adreça 1 
-Espai per adreça 2 
-Espai per codi postal 
-Espai per ciutat 
-Espai per telèfon 
-Espai per mòbil 
-Espai per notes especials 
-Un botó per guardar i continuar 

6. Com a usuari que vol comprar i pagar la comanda, vull disposar d’un mètode de 
pagament per a pagar: 

Ja només queda l’últim pas, comprar i pagar la comanda. En aquesta pàgina, es pot pagar 
la comanda a través d’un mètode de pagament cada cop més utilitzat per diferentes 
empreses: https://stripe.com/es. 
Stripe és un nou software per pagaments online. Integrant la seva API al projecte, ofereix la 
millor possibilitat de pagament per a l’usuari.  

En aquest apartat, veurem a banda dels elements bàsics, els punts de pagament: 

-Nom a la targeta

-Número de compte
-Validesa

-Codi de seguretat
-Tipus de targeta

-Servei per pagar amb Paypal
-Botó per guardar i continuar i fer el pagament
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7. Com a usuari he de rebre una confirmació de la meva compra i la comanda a casa: 

En aquest últim punt, l’usuari ja ha demanat la seva comanda, realitzat la compra i pagat i 
per tant, ha de rebre un email de confirmació en el que sap que la seva comanda ha estat 
rebuda i que rebrà el seu producte ben aviat.  

En aquesta plana veurem el comunicat conforme hem fet el pagament. Per exemple: 

“Success! 
Your order has been placed!” 

8. Com a usuari que vol saber com funciona la web i el servei, vull tenir un apartat en 

el que es parli sobre el servei i que s’ofereix. L’usuari tindrà un apartat al menú de 
navegació en el que es parli de la web i el servei que s’ofereix.  

En aquest apartat es crearà un apartat en el que s’expliqui què és l’empresa de forma molt 
sencilla i com funciona la web i que s’ofereix. Hi trobarem: 

-Un títol principal 
-Una explicació curta i sencilla 

Els apartats que s’haurien de tractar són: 

“1. Choose from our boxes 
2. Customise your plan

3. What´s in the box?
4. Order and pay easy and fast

5. Enjoy”

9. Com a usuari he de saber una mica de l’empresa i tenir accès a informació sobre la 
companyia. L’usuari tindrà un espai al menú de navegació en el que es parli i doni 
informació de l’empresa. 

En aquest apartat trobarem informació sobre l’empresa: 

-Un títol principal 
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-Una explicació curta i sencilla 

El contingut podria ser alguna cosa com: 

“Catalan food from the farm to your home door 

At Pa&Tomaca, we deliver delicious Catalan recipes and fresh ingredients for you to 
discover every taste and flavour.”

10. Com a usuari que té preguntes sobre l’empresa, vull tenir un apartat en el que 
pugui tenir accès a preguntes. L’usuari tindrà un apartat de preguntes freqüents en el que 
podrà resoldre problemes usuals entre tots els usuaris de la comunitat. 

En aquest punt del menú de navegació, trobarem accès a preguntes freqüents dels usuaris. 
Hi trobarem: 

-Un apartat en el que hi haurà les diferents preguntes i es podran seleccionar. 
-Un apartat amb l’explicació de cada pregunta. 

11. Com a usuari que es registra una vegada, vull tenir el meu pergil guardat i 
registrat per no haver de fer-ho cada vegada. L’usuari tindrà el seu usuari registrat per 
defecte i podrà accedir a la seva compta quan vulgui a través de la barra de navegació. 

Quan anem al perfil d’usuari i ens registrem per primera vegada voldrem que les dades es 
quedin registrades i no haver de fer-ho cada vegada. En aquest apartat, simplement dir que 
l’usuari es quedarà registrat i que apareixerà una petita boleta al costat del menú de 
navegació que desplegarà un pop-up amb les seccions de: 

-Editar perfil 
-Editar adreça 
-Editar pagaments 
-Els meus “bookings” 
-“Sign out” 
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12. Com a usuari vull poder editar el meu perfil s’usuari. L’usuari disposarà del seu 

perfil a la barra de navegació i un apartat en el que podrà modificar les seves dades de 
registre. 

En el primer punt del perfil d’usuari, podrem veure els diferents punt per editar el nostre 
usuari. En aquest cas: 

-El nom 
-El cognom 
-L’email 
-La contrasenya 

13. Com a usuari vull poder editar la meva adreça al perfil d’usuari. L’usuari podrà 

editar la seva adreça en tot moment i afegir-ne de noves en el seu perfil d’usuari. 

En aquest punt, trobem diferentes de les nostres adreces guardades les que podem 
seleccionar, editar o editar. En la plana d’editar, podem veure: 

-Espai per adreça 1 
-Espai per adreça 2 
-Espai per codi postal 
-Espai per ciutat 
-Espai per telèfon 
-Espai per mòbil 
-Espai per notes especials 
-Un botó per guardar i continuar 

14. Com a usuari vull poder accedir els meus mètodes de pagament. L’usuari podrà 

editar i afegir diferents mètodes de pagament en el seu perfil d’usuari.  

Igual que en el punt anterior, trobarem els nostres diferents mètodes de pagament i una 
manera de seleccionar, editar i afegir nous pagaments amb els elements de: 

-Nom a la targeta
-Número de compte

-Validesa
-Codi de seguretat
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-Tipus de targeta
-Servei per pagar amb Paypal

-Botó per guardar i continuar i fer el pagament

15. Com a usuari vull poder accedir a les meves antigues reserves i reservar-les de 
nou. L’usuari tindrà un apartat en el seu perfil d’usuari per tal de tenir totes les seves 
reserves registrades i poder tornar a fer aquestes reserves.  

En aquesta plana, com sempre, a banda dels elements bàsics, podrem veure: 

-Les nostres antigues reserves 
-El nom de la capsa 
-La data 
-El preu pagat 
-Un botó per reservar de nou  

16. Com a usuari vull poder sortir de la web i del meu usuari en tot moment. L’usuari 

podrà sortir del seu usuari en tot moment clicant el perfil d’usuari i tancant sessió. 

En el botó del perfil, en el pop-up, l’últim punt servirà per poder sortir i tancar la sessió. 
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3. Disseny gràfic i interfícies 

3.1 Estils 

En aquest apartat es fa una definició de la línia gràfica del treball, els elements bàsics, com 
la paleta de colors, la tipografia i les icones. 

3.1.1 Paleta de colors 

En aquesta web, s’ha volgut utilitzar una gamma cromàtica que representés i englobés els 
valors de l’empresa, així com la imatge que vol donar i transmetre. A la web, el menjar té 
molta força i per tant les fotografies dels productes han de tenir una rellevància marcada, 
per tant, els colors que acompanyen la web, no poden ser extremadament intensos ni 
destacar per sobre del que ens interessi que l’usuari tingui com a prioritat visual. 

Per donar una idea dels valors que es volen representar i d’un producte orgànic, natural i 
del camps, s’han volgut utilitzar colors verdosos i blancs per recordar al camp, la natura, el 
producte mediterràni, la salut, la muntanya, l’aire pur, els vegetals, l’oli d’oliva, etc. 

Els colors bàsics que s’ha utilitzat en el disseny de la web són:  

Figura 28 - Gamma cromàtica 
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Figura 29 - Gamma cromàtica 2 

3.1.2 Paleta tipogràfica, grandària i estil de fonts 

Donant un cop d’ull a les normes de material design de Google (https://material.io/
guidelines/style/typography.html#), s’ha volgut escollir una tipografia fàcil de llegir i clara. La 
Gotham SSm.  

Salut, sa, menjar 

gastronomia catalana 
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verd, vegetals, oli d’oliva  

dieta mediterrànea 

mar, aire, muntanya  

natura, camp, arbre  

pa, orgànic 

Salut, sa, menjar 

gastronomia catalana 

Pel que fa al seu estil i grandària: 

Gotham SSm Extra Light 

Gotham SSm Light 

Gotham SSm Book 

Gotham SSm Medium 

Gotham SSm Bold 

Gotham SSm Black 
Gotham SSm Extra Light Italic 

Gotham SSm Light Italic 

Gotham SSm Book Italic 
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Gotham SSm Medium Italic 

Gotham SSm Bold Italic 

Gotham SSm Black Italic 

Scripts triats: 

H1:                Gotham SSm 

H2:                 Gotham SSm 

Subheading:   Gotham SSm 

Body:              Gotham SSm 

Caption:          Gotham SSm 

Footer:            Gotham SSm 
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3.1.3 Logos, botons i altres elements gràfics 

En el moment de triar el nom de l’empresa i crear el logo es va pensar i fer un recull de 
diferents noms i possibles combinacions, parlant i tractant temes de menjar, eines, 
combinacions de llengua anglesa i catalana, utilitzant el Cat de Catalunya, etc. 

A continuació es deixen alguns exemples i una llista de noms: 

catmenu 
cateat 
catready 
just cat 
catfood 
foodcat 
cat fork 
cat spoon 
catalan spoon 
5 forks 
catalan coop 
catalan cuisine 
typical catalan 

Farm 
Land 
Food 

Cat Fresh 
Cat Local 
Cat Box 
Cat taste 
Cat flavour 

Can… 
Masia 

"  / "  80 137



       “Catalunya, de l’hort a l’olla” 
Màster en Aplicacions Multimèdia | Sílvia Coronado Trullols 

 
eines del camp 

Pa 
Tomaca 
Tomaquet 
Enciam 
Farina 
Pa i Tomaca 
Bread with tomato 
Bread & Tomato 
Pa&Tomaca 

Finalment, es va escollir Pa&Tomaca, perquè era un nom que combinava perfectament 
l’essència del servei i del producte i remarcava l’element principal de la web i l’empresa: un 
bon pa amb tomàquet. 

Figura 30: Logo pa&tomaca 
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A més, a continuació s’exposen alguns dels icones i botons que s’utilitzaran per crear el 
disseny final: 

Figura 31: icones 
 

Figura 32: icones-2 
 

"  / "  82 137



       “Catalunya, de l’hort a l’olla” 
Màster en Aplicacions Multimèdia | Sílvia Coronado Trullols 

 

3.2 Usabilitat/UX 

En aquest apartat, es parla sobre com s'han aplicat principis i tècniques d'usabilitat i 
experiència d'usuari al treball realitzat. 

En el temes de navegació, en aquest projecte s’ha intentat fer una UX molt sencilla en el 
que els usuaris facin els passos mínims per aconseguir el que volen, el producte final. Amb 
uns 3 clics, l’usuari estarà a les portes de comprar el producte i no tindrà temps per pensar-
s’ho, ja que serà un procés molt ràpid per a ell.  

Un cop l’usuari es troba a la plana principal, ja té una petita explicació de la web i el projecte 
i seguidament, els diferents plans per a que pugui escollir el que més s’adequa a les seves 
necessitats.  

A continuació, quan clica el pla que vol, surt una pantalla en la que pot veure més 
especificacions i detalls del producte, pero sempre de forma molt simple. El següent pas, ja 
és registrar dades i pagar. Simple, ràpid i transparent. 

Per tant el que es vol en aquesta web és bàsicament que l’usuari faci la comanda: 
-Informació del negoci 
-Seleccionar ingredients 
-Pagar 

A banda, trobem un seguit de planes com la de about us que ens porten més informació 
sobre l’empresa i el servei que s’ofereix a banda de les seves xarxes socials i tots els punts 
per editar el teu perfil complet. 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Figura 33: mapa de navegació 

A continuació, s’exposa un arbre de navegació exclusiu per tots els punts de la one page-
landing page.  

Figura 34: mapa de navegació - 2  
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4. Esbossos inicials 

Aquest apartat i finals al final del capítol es dedica exclusivament a explicar tots els detalls 
del procés de disseny des dels esbossos inicials al mock-ups finals. 

Una vegada seleccionat el contingut i tenint una idea clara de l’estructura, s’han realitzat els 
primers esbossos a mà del que hauria de ser la web i com estructurar tot el que s’havia 
tractat abans, en el paper. 

A continuació, es mostren 4 exemples d´esbossos manuals i es deixen a la carpeta del 
material del tfm, la resta de esbossos (un total de 20 esbossos diferents de les diferents 
idees i pantalles).  

El que s´ha treballat i realitzat en els esbossos manuals han estat conceptes de 
posicionament i possibles opcions de cada pantalla desprès d´haver treballat en el mapa de 
navegació amb més detall. 

Per cada pantalla, depen la seva complexitat o importància, s´han donat entre 2 a 4 opcions 
diferents.  
Exemple 1. Select box 
Figura 35: Select box 
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En aquest esbós es tracta el tema de com seleccionar una de les capses i seguir endavant 
per continuar amb els detalls de la capsa i usuari. Mantenint sempre el Logo a la part 
superior esquerre, s’ha jugat en diferents tipus de menú de navegació, posant-lo al costat 
del logo o a la part superior dreta. També, s’ha pensat si afegir les xarxes socials en aquets 
punt o simplement fer-ho sencill i només posar-les a l’apartat d’ “about us”.  

Parlant de la part principal del disseny, hi ha 4 opcions diferents que juguen amb diferents 
elements, formes i posicions: 

1. Podem veure el títol de la capsa, el seus detalls i una imatge del producte, i a la part 
dreta, un botó per seleccionar aquesta capsa. Si el que volem es veure la següent capsa, 
només hem de fer SWIPE amb el ratolí i anirem a la següent capsa. També, s’hi inclou el 
footer i el copyright. 
2. En aquest apartat, ja trobem les 4 capses directament. Amb una foto cada una, veiem el 
seu títol sota la imatge i una petita explicació de cada una. A continuació, hi ha el botó de 
seleccionar.  
3. En el punt 3, podem dir que es tracta exactament de la mateixa forma que el punt 2, però 
ara, hi incloïm un punt important: la barra que es troba damunt de les capses, una barra que 
ens mostra les 5 parts del procés que veiem al mapa de navegació - en aquest cas, el 
primer punt de seleccionar capsa.  
4. Per acabar, l’opció 4 ens ofereix una versió diferent a les anteriors, comparant les altres 3 
opcions. Mantenim la barra de posició, però ara no trobem les 4 capses sino una capsa sola 
en la que podem fer swipe i veure les demés i en el que la imatge és la protagonista.  

Exemple 2. Create account 
Figura 36: create account 
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En aquest esbós, s’ha pensat sobre la pantalla on l’usuari crear la seva compte per primera 
vegada quan ja ha seleccionat la capsa i el número de persones per les que vol ingredients. 
Seguint jugant amb el logo i el menú de navegació, en aquest cas es mostres diferents 
opcions de com l’usuari ha d’introduir les seves dades personals per crear una compta: 

1. En aquesta primera opció, es juga amb la idea de tenir en una banda els espais per posar 
el nom, el cognom, email, etc; i després, a la part dreta, un apartat en la que es resumeix la 
compra que s’esta fent. També, s’hi inclou el footer i el copyright. 
2. En aquest punt 2, tenim exactament el mateix concepte pero afegint la barra de posició a 
la part superior dels detalls i posant el botó de “next” al final a la part central.  
3. En aquesta última opció, s’ha volgut treure el resum de la compra per deixar espai per al 
que es important en aquest punt: crear la compta de l’usuari. La part esquerra es per els 
usuaris que vulguin crear la seva compra a traves de gmail o facebook i la part dreta, per 
aquells que volen omplir els detalls per ells mateixos. Finalment, trobem el botó “next” a la 
part inferior dreta.  

Exemple 3. About us 
Figura 37: about us 

  
En aquesta plana es vol ensenyar dos opcions diferents per a la pantalla “about us”. 
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1. En aquesta primer punt, es vol mostra una imatge molt gran a la part esquerra i al costat 
un text que l’acompanyi que parli sobre l’empresa i el producte. En aquest punt, al costat del 
menú de navegació trobem un botó per ordenar una capsa.  
2. En el punt dos, la imatge es posa de fons i el text va per damunt juntament amb un botó 
per veure els diferents plans/capses que s’ofereixen. També, s’hi inclou el footer i el 
copyright.  

Exemple 4. Home page / One page 
Figura 38: homepage/onepage 
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En aquest últim exemple que s’ofereix, s’ensenya el resultat final de després de pensar en 
diferent maneres de  mostrar la “homepage”. Finalment, s’ha decidit de fer una pàgina sola 
amb un “scroll down” en la que apareixen diferents apartats de la homepage i juntament, 
altres apartats importants de la web. En aquesta plana podem veure: 

1. El primer que es veu és la primera idea que es tenia per fer la “homepage”. Una foto amb 
un text principal i un botó per començar a seleccionar els diferents plans.   
2. La plana per seleccionar una capsa, finalment, s’ha escollit el mostrar les 4 capses 
directament. S’ha de dir que, quan a l’apartat 1 es clica a seleccionar, ens porta a la mateixa 
plana. 
3. La plana de “about us” amb una imatge a la part esquerra i el text a la dreta. 
4. Alguns comentaris dels clients que s’han tingut a base com de testimonis del producte. 
5. La plana per parlar de “how it works” amb una imatge a la part esquerra i el text a la 
dreta. 
6. Algun dels llocs on la web ha sortit o alguns diaris o altres empreses que recomanen el 
producte. 
7. Un apartat per oferir descomptes a nous clients. 
8. Finalment, la part pel footer, les xarxes socials i el copyright. 

5. Wireframes 

Per tal de passar a net els esbossos inicials s’ha utilitzat Sketch, una eina per fer dissenys, 
UX i UI.  
Gràcies a aquest wireframes, es pot veure la web d’una manera més neta i clara i acabar de 
retocar certs aspectes bàsics que s’havien passat per alt al fer-los a mà. A més, s´ha escollit 
una opció de les que s´havien proposat i començar a posar textos i moure idees. En alguns 
dels wireframes es poden veure ja alguns detalls més perfilats de disseny i s’ha volgut 
ensenyar tal qual havia quedat perque ha estat part del procés de creació i de 
desenvolupament del disseny. 
En aquest punt, s’ensenyen tots els wireframes enumerats per ordre amb el seu títol 
corresponent, i en el punt 6, es mostraran els mock-ups amb totes les seves explicacions 
finals. 
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1. One page/landing page 
Figura 39: One page/landing page 
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2. Select box 
Figura 40: select box 

3. Select people 
Figura 41: select people 
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4. Create account 
Figura 42: create account 

5. Select address 
Figura 43: select address 
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6. Payment details 
Figura 44: payment details 

7. Confirmation 
Figura 45: confirmation 
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8. How it works 
Figura 46: how it works 

9. About us 
Figura 47: about us 
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10. FAQ 
Figura 48: FAQ 

11. Edit profile 
Figura 49: edit profile 
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12. Edit address 
Figura 50: edit address 

13. Edit address 1 
Figura 51: edit address 1 
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14. Address fix 
Figura 52: address fix 

15. My Bookings 
Figura 53: my bookings 
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16. Payment details 
Figura 54: payment details 

17. Edit payment 
Figura 55: edit payment 
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6. Mock-ups  

Tenint en compte els wireframes i portant-los com a referent, s’han realitzat els mock-ups 
principals i secundàris amb Sketch.  

S’inclouen imatges amb una resolució llegible per al format d'aquest document i amb una 
explicació de la plana què és i com s’ha arribat fins alli, i a banda, una carpeta amb alta 
resolució.  

1. One page/landing page 
Figura 56: onepage/landingpage 
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En aquesta primera plana serà la landing page i serà una one page amb tota la informació 
principal. L’usuari farà “scroll” i es trobarà en les diferents parts principals de la web. 

Per començar, s´han escollit imatges que reflecteixen els valors i l’essència de l’empresa i el 
projecte, en el que l’element principal és el pa i els aliments. A la primera zona, es veu una 
imatge principal, amb el logo i el menú de navegació i un “statement” de la companyia, on 
amb una paraula es resumeix la idea essencial del servei i on pots clicar per començar la 
teva comanda. 

A continuació, per els que ja coneixen la plana, es pot anar directament a seleccionar una 
de les capses, en les que s´ha escrit el seu nom acompanyant d’una descripció, imatge i el 
botó per seleccionar. 

Altres aspectes a destacar, són el how it works i el about us, on apareix una imatge i el text 
sobreposat o a la banda dreta.  

A continuació, 3 testimonis de clients, webs que donen referències de la web, descomptes i 
el footer. 

S´ha triat aquesta estructura perquè és la opció més neta i clara per als usuaris, ells saben 
on són en tot moment i poden llegir sense cap click, de quin servei es tracta i posteriorment, 
passar a fer la seva comanda. 

Les tonalitats clares, ús de blanc i verd i les imatges, donen vida a tot el disseny web i el 
gris, fa que es doni menys intensitat en certs aspectes que no són de tant importància per a 
l’usuari.  

Sempre utilitzant botons i tipografia arrodonida, així és dona un nivell de duressa molt baix: 
el que es vol és que l’usuari li sigui fàcil navegar i en cap moment s´”atabali” amb els colors 
o massa informació.  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2. Select box 
Figura 57: select box 

En aquesta plana, s´han utilitzat 4 quadrats per superposar les imatges ben alineades. A 
continuació, el text i el botó per seleccionar la comanda.  

A la part superior, s´ha escollit utilitzar el gris per la barra, donant el color verd de la gamma 
cromàtica per marcar el punt en el què es troba l’usuari. En aquest cas, a select box.  

A la cantonada, s´ha escollit una rodona petita amb una fletxeta, per mostrar l’usuari i la 
seva fotografia. Si es clica a la fotografia, apareix un “drawer” amb altre informació de la que 
se parlarà posteriorment. 

Seguint amb la mateixa idea en tota la web i donar-li consistència, s’utilitza colors verds, la 
imatge és la protagonista, i es busca l´harmonia de colors.  
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3. Select people 
Figura 58: select people 

Seguint la idea anterior, en aquesta plana s´han utilitzat les icones del pa, per donar efecte 
de que a mesura que poses més persones, més aliment tindràs. 
En aquest punt ja s´ha avançat el color de la barra superior ja que ens trobem en el següent 
pas del procés.  
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4. Create account 
Figura 59: create account 
 

Aprofitant els colors de Google i Facebook, he posat el seu registre amb els colors que ells 
ofereixen, ja que així és molt ràpid i visual i la gent detecta enseguida de que es tracta.  
A la part dreta, trobem on es pot registrar l’usuari de forma manual i a la barra superior, 
avançada perquè ja es troba en “create account”. 

Com sempre, mantenint la consistència de colors i botons i zones arrodonides.  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5. Select address 
Figura 60: select address 
 

Igual que en l’apartat anterior, ens trobem amb aquests espais arrodonits per posar les 
nostres dades, en aquest cas, l’adreça d’enviament de la comanda.  
Sempre utilitzant Gotham com a tipografia principal, es juga amb els colors per destecar el 
que de veritat importa per al usuari, en aquest cas, saber on es troba de la barra superior, el 
que es demana en aquesta plana i el text que l’usuari ha escrit resalta per sobre del text de 
la web.  

Per acabar, tenim els botons que igual que els altres, tenen aquest color verd per destacar 
que és una acció requerida i correcte.  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6. Payment details 
Figura 61: payment details 

És el moment de fer el pagament, i el usuari disposa d’una banda en la que veu la seva 
factura desglossada, i una zona en la que es poden afegir “tips” on s´ha jugat amb els 
botons verds per al més i el menys. 
El total, es veu ben clar i gran per no tenir problemes de confusió. 

A la part esquerra, es segueix amb els espais arrodonits i el botó verd per poder pagar. 

Finalment, en aquest punt, trobem tota la barra de color verd, ja que ens trobem al final del 
procés. 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7. Confirmation 
Figura 62: confirmation 

A mode de “pop-up”, ens apareix una pantalla de confirmació damunt de la pantalla de 
pagament. 
El que s´ha fet per aconseguir aquest contrast i que la part del darrere no sigui confusa o 
intrusiva, es afegir un quadre negre darrere i donar-li una opacitat del 20%, fet que ens 
permet veure el que hi ha darrere però sense ser tan instrusiu amb el pop-up i que sigui el 
que resalti ja que és el que realment importa a l’usuari.  

El pop-up és arrodonit i té sombra per les vores, donant així una sensació de inclusió dins la 
pantalla.  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8. How it works 
Figura 63: how it works 

En aquesta pantalla s´ha volgut jugar amb la forma del logo per posar el títol perquè sigui 
l’apartat que més destaca.  
A continuació, sha utlitzat la negreta per destacar les preguntes de cada apartat i el regular 
per les respostes. 
La imatge es el que acompanya el text i dona el color a tota la pantalla. 
A la part del menú de navegació, es destaca en verd i amb una petita línia sota per que 
l’usuari sapigue en quin punt es troba.  

El botó d’order es troba en color verd al costat del menú de navegació per continuar amb el 
call-to-action.  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9. About us 
Figura 64: about us 

En aquesta plana, igual que l’anterior, s´ha jugat amb la imatge i el seu significat i el que 
expressa per companyar el text. El text que s´ha redactat parla de la gastronomia catalana i 
tot el que pot aportar.  
A sota, trobem les icones de les xarxes socials i com abans, el text i el títol, juguem amb el 
logo i la negreta. 
About us es troba remarcat en verd i amb la linia verda i el botó d’order es troba en color 
verd al costat del menú de navegació per continuar amb el call-to-action. 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10. FAQ 
Figura 65: FAQ 
 

En aquest cas, s´ha creat aquesta plana per tal de explicar les possibles qüestions 
principals que els usuaris poden tenir. Des de com canviar els detalls personals a saber si el 
seu pagament és segur, s’explica per passos com fer cada acció i una pantalla del lloc on s
´han de dirigir. 

FAQ es troba remarcat en verd i amb la linia verda i el botó d’order es troba en color verd al 
costat del menú de navegació per continuar amb el call-to-action. 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11. Edit profile 
Figura 66: edit profile 
 

Aquesta pantalla només s´ha afegit per ensenyar com quan s’apreta la fletxeta del perfil 
aparix aquest petit calaixet en la que dins trobem 5 apartats diferents que s’explicaran a 
continuació.  

Una funció important d’aquest caleixet és poder mantenir l’usuari amb la seva compta en tot 
moment en contacte i a més, en l’últim punt, podem tancar la sessió.  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11. Edit profile - 1 
Figura 67: edit profile - 1 

 

La primera part d’aquest calaixet és la part on l’usuari pot editar el seu perfil, canviant el seu 
nom, cognom, email o fins i tot, resetejar la contrasenya.  

L’usuari troba a la part esquerra cada punt d’aquest calaixet on hi pot navegar clicant, i on el 
nom de la pantalla en la que es troben, està en negreta per ressaltar.  

Els botons en aquest cas, n’hi ha un de verd i un de vermell per eliminar aquesta funció o el 
contingut. 
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12. Edit address 
Figura 68: edit address 
 

En aquest punt del calaixet, podem editar l’adreça de la comanda, en aquest cas, veiem 2 
de les adreces que ja tenim marcades i una capsa en la que podem afegir una nova adreça 
clicant a la icona de més. 

Si anem al llapicet que es troba en cada capsa plena, anirem a la següent plana que 
s’explixa a continuació.  

"  / "  112 137



       “Catalunya, de l’hort a l’olla” 
Màster en Aplicacions Multimèdia | Sílvia Coronado Trullols 

 

13. Edit address 1 
Figura 69: edit address 1 

Aquesta es la plana que després de clicar el llapicet ens dirigeix on podem afegir una nova 
adreça o simplement modificar una de les que ja tenim setejades. 

Com en l’apartat de editar el perfil, trobem zones arrodonides i el botó de verd i vermell 
depen si voler guardar o eliminar. 
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14. Address fix 
Figura 70: address fix 
 

Per defecte doncs, la priemra vegada que fem una comanda, ens apareix que omplim 
l’adreça en la que la volem rebre pero una vegada ja tenim una o més adreces setejades, 
quan ens trobem en aquell moment del procés, ja apareixen les adreces i només cal que la 
seleccionem i ens portarà a la plana on fem el pagament.  
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15. My Bookings 
Figura 71: my bookings 
 

En aquest apartat és on podem veure les comandes que hem fet en anterioritat ordenades 
per nom, data, número de persones, preu i finalment, en color verd podem clicar si volem 
repetir la mateixa comanda, i no haver de fer tot el procés. Simplement, ens portarà 
directament al pagament.  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16. Payment details 
Figura 72: payment details 
 

Per acabar, trobem l’apartat de pagament, on ens trobem en el mateix cas que el de 
l’adreça, en la que podem editar o veure les comptes que ja tenim i afegir-ne de noves.  

Si cliquem al més, podem afegir i si cliquem al llapicet, ens dirigeix a la pantalla que trobem 
a continuació.  
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17. Edit payment 
Figura 73: edit payment 

En aquesta plana podem afegir i editar les comptes que ja tenim guardades per realitzar el 
pagament. En aquest cas, per qüestions de seguretat, quedaran guardades en el menú de 
pagament en el seu procés, pero sempre es demanarà que es doni el codi de seguretat per 
evitar possibles mal usos de la compta dels usuaris i donar conformitat del pagament. 
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7. Prototip 

A continuació, es presenta el prototip creats després del llarg del procés de disseny i just 
abans del seu desenvolupament. El prototip ha estat amb una compta de Marvelapp i el link 
on es pot veure és el següent: 

https://marvelapp.com/1ici9he 
 

8. Eines 

Per dur a terme aquest projecte s’ha fet servir, a més de paper, bolígraf i llapis, diverses 
eines que s’anomenen a continuació per odinador:  

• Sketch per a la creació de diagrames de navegació, disseny de wireframes i mock-ups. 

• Adobe Illustrator per la creació del logo i algunes icones.  

• Microsoft Word per la redacció de textos i crear els informes de projecte i de la memòria.  

• Microsoft PowerPoint per alguns gràfics, imatges i presentació del projecte.  

• Marvelapp per la creació del prototip. 

• Software de gravació de l’ordinador per a gravar la veu.  

• iMovie per la presentació acadèmica 

• Quick Time Player per la gravació del Screen Cast 
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Capítol 4: Canals de promoció 

1. Canals de promoció 

1.1 Introducció i objectius  

Aquest apartat s´ha dividit en 3 blocs diferents: primer s’expliquen possibles factors que 
tenen rellevància a l´hora de promocionar una empresa, després quins canals s’han tingut 
en compte per aquest projecte i finalment, una possible versió de pressupost.  

A l’hora de promocionar una empresa, si s’analitza com creix i perquè la gent la utilitza cal 
tenir en compte els següents factors: 

1. Boca a Boca: És evident que aquest és un dels més importants. Si algun usuari que 
coneix l’empresa o esta al seu cercle (amics, company de feina, familiars…) utilitza una 
web en concret i la recomana, segurament quan altres usuaris tinguin la necessitat 
d’utilitzar un servei en concret, preferiran utilitzar un servei del que ja tenen referències 
o almenys, coneix experiència d’algú que ja l’ha emprat.  

2. Marketing online: Avui en dia, plenament necessari en qualsevol empresa, el marketing 
online engloba des de totes les xarxes socials, al email màrqueting, base de dades,etc. 
Aquest tipus de món, cada vegada té més usuaris de totes les edats i sexes, i és per 
tant, un factor bàsic per arribar al públic i audiencia que es vol aconseguir. 

3. Marketing offline: Com l’anterior punt, però en aquest cas fent referència a tot el que té 
a veure amb relacions públiques, diaris, publicitat, televisió, trucades, etc. Un altre espai 
que ara mateix és vital per qualsevol empresa. 

4. Empresa en ella mateixa: És lògic que segons l’empresa de la que es tracti, els usuaris 
ja tenen més tranquilitat i més predisposició d’utilitzar (ni que sigui la primera vegada) la 
web o servei. Per exemple, si es pensa en Google, si Google compra un servei en 
concret, és més fàcil que els usuaris l’utilitzin, perquè forma part de Google i la gent li 
agrada el que és conegut per a ells.  

5. Qualitat: Per suposat, si un servei té tots els punts anteriors però no ofereix una bona 
qualitat, els usuaris deixaran d’usar-la i per tant, s’haurà d’acabar retirant del mercat.  
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6. Transperència i/o confiança: Aquest punt va molt lligat amb el punt 4. Quan una 
empresa és transperent i transmet confiança a l’usuari, mostra qui són, on són i l’usuari 
fins i tot pot trucar per qualsevol dubte, fa que es sentin més segurs en el moment de 
descàrregar-la (sobretot si són usuaris en que has d’introduir dades i dades bancàries). 

7. Integració amb l’aparell i dispositius: Si es tenen aplicacions o webs que són per iOS o 
Android o per diferents navegadors pero no ofereixen els dos dispositius o navegadors 
és evident que hi ha un percentatge d’usuaris que no estem cobrint i s’estan perdent. 

8. Nombre d’usuaris/Popularitat: Si es posa com exemple en concret el tema de la 
missatgeria instantània, hi ha molts serveis com Telegram, Viber, WhatsApp, Skype, 
Slack, etc; però com s’ha pogut veure, el més utilitzat en general per comunicar-se amb 
amics, família o companys és el WhatsApp i després per tenir contacte, les xarxes 
socials. La raó és per la seva popularitat. 

9. Comoditat o UX: Un altre punt important és la qualitat del servei. Als usuaris els agrada 
un disseny bàsic, amb un bon UX, que sigui còmode i intuitiu, etc.  

10. Preu: El model de negoci de cada empresa es l’últim factor de la llista però no el menys 
important.  

L’objectiu d’aquesta campanya de màrqueting es pot definir per diferents objectius: 

-Crear coneixement de la marca 
-Mostrar els valors i actitud de la empresa 
-Crear relacions amb clients i usuaris 
-Recolectar opinió dels usuaris 
-Millorar el SEO 
-Generar possibles usuaris  
-Establir noves relacions, contactes, sponsors, inversors, associacions, etc. 
-Mostrar confiança i transperència 
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Taula 12: Objectius de màrqueting 

1.2 Canals de promoció principals 

Per el projecte “Catalunya, de l´hort a l’olla”, s’ha tingut en compte els següents canals de 
promoció: 

1. Xarxes socials: Ara mateix, un dels canals més importants, per no dir el més utilitzat i 
que rep més impacte diàriament. Facebook, Twitter, Instagram... tots són canals amb 
millons i millons d’usuaris actius i que la gent utilitza cada dia a gairebé totes hores. En 
el cas d’aqust projecte, sembla molt necessari tenir una pàgina de Facebook, Twitter i 
Instagram per penjar novetats del producte, de la marca, fotografies de gent consumint 
el nostre producte, un video corporatiu i donar sensació d’una marca consolidada. A 
banda de tota la promoció que es pogués fer per les xarxes socials, penjant novetats, 
consells per una vida saludable i per  
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Objectius • Crear una campanya/producte/servei d’èxit que es llançi i es desenvolupi a 
llarg termini 


• Construir relacions i aconseguir clients fidels 

• Aconseguir reconeixement de la marca en el sector de la gastronomia 

catalana

Target Usuaris i Contextos - Tecnologia - Innovació

Sectors Campanyes, Màrqueting, Marca, Servei, Events

Aproximació 

•Inversió alta 
•Impacte real 

 

Events 

Un cada tres mesos: 

-Febrer 
-Maig 
-Agost 
-Novembre

Social Media 

-Blogs 
-Newsletter 
-Web 
-SM channels 
• Twitter

• Facebook

• Instagram

• LinkedIn

• Pinterest

• Google +

Campanyes de màrqueting 
adicionals 

Relacions Públiques 

-TV 
-Diaris
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suposat, promocionant la web, se li podria demanar als usuaris compartir la seva 
experiència a les seves xarxes socials, així com, la possibilitat de convidar amics de les 
seves xarxes socials i rebre descomptes. D’aquesta manera, els mateixos usuaris ajudarien 
a expendir la promoció. El següent quadre fa un resum de les xarxes socials que es faran 
servir: 

Taula 13: Xarxes socials 
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Linkedin             Twitter

Motiu: Empresa / Branding/ Professional Motiu: Empresa / Branding/ Professional

Freqüència: 1 per dia. Freqüència: 2 per dia.

Què:  
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors

Què: 
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors

Instagram           Facebook

Motiu: Social / Visual Motiu: Social / Usuaris / Plataforma més gran/ 
Dominant el terreny de social media

Freqüència: 1 per dia. Freqüència: 2 per dia.

Què: 
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors

Què: 
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors

Pinterest  Google +

Motiu: Social / Visual Motiu: Empresa / Branding/ Professional

Freqüència: 1 per dia. Freqüència: 2 per dia.

Què: 
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors

Què:  
Sobre la web i la empresa 
Tetsimonis 
Tallers 
Events 
Idees divertides i menjars 
Valors
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Per tal d’analitzar aquests canals correctament, s’han de tenir en compte si el que es busca 
es generar usuaris o crear relacions amb els usuaris. D’aquesta manera, es mesuraran les 
següents mètriques: 

Taula 14: Mètriques de màrqueting 

2. Newsletters: Quan un usuari es registra a la web, haurà de posar les seves dades i el 
seu correu electrònic. Gràcies a això, se li podrà enviar una newsletter mensual, amb 
novetats, promocions i descomptes, una manera de recordar a l’usuari sobre la marca i 
sobre el producte en ell mateix, així, sempre ens té presents.  

3. PR (TV, diaris i Radio): Fins ara, s’ha parlat i contat que els possibles usuaris es troben 
en xarxes socials i que miren el seu correu cada dia. També es pot fer un anunci de 
televisió, al diari o a la radio. No caldria que fos res molt exagerat, un vídeo que cridés 

l’atenció, una fotografia i un bon lema, etc.  

4. Publicitat offline i online: El que es vol remarcar en aquest punt es tot allò que no s’ha 

tocat ens els punts anteriors. Publicitat com cartells publicitaris, fullets informatius, etc.  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Per generar usuaris analitzarem… Per crear relacions amb els usuaris 
analitzarem…

• Nombre de fans 
• Nombre de seguidors 
• Clicks a la web 
• Impressions 
• Visites a la plana

• Nombre i qualitat dels comentaris 
• Nombre i qualitat dels likes 
• Utilitzar hashtags 
• Retweets or etiquetes 
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En el següent quadre, s’explica com es podria tractar un any sencer des del seu llençament 
i quines possibles activitats extres pot comportar: 

Taula 15: Calendari de màrqueting 
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Activitat Canal Tema
Freqüènci
a

Any 2017

Gen Feb Ma
r

Ab
r

Ma
i Jun Jul Ag

o
Sep

t
Oc
t Nov De

c

Website Website

Revisar 
contingut, 
informació, 
etc.

Continua

Website Google 
Analytics

Anàlisi de 
trafic, punts 
d’aquisició, 
comportamen
t de l’usuari, 
etc.

Continua

Website SEO
Metada de la 
web, heading, 
keywords, etc.

Continua

Events Events a 
participar

Intentar fer 
d’sponsors i 
promoure la 
web

Un per 
cada 
trimestre

Social 
Media

FB, TW, 
IG…

Posts i 
imatges Diari

Social 
Media Youtube Videos Mensual

Newsletter

Campaig
n Monitor 
/ 
Salesforc
e

Email 
marketing Mensual

Campanye
s de 
màrquetin
g

TV, Post, 
etc

Campanyes 
addicionals

Un per 
cada 
trimestre
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3.3 Pressupost de màrqueting 

Tenint en compte el punt anterior, ara es marcarà una possible versió de pressupost de 
màrqueting, que conjuntament amb el pressupost de la web, farien el preu total d’inversió 
inicial que es necessita per desenvolupar la web i fer crèixer la empresa en el seu 
llençament. 

En aquest quadre, es poden veure els diferents canals que s’han escollit i basat en costos 
de projectes externes i en costos d’eines necessàries, s’ha fet la següent estimació: 

Taula 16: Pressupost de màrqueting 
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Element Comentari Cost

Campanyes de 
màrqueting

4 a l’any, una per semestre €15,000

Networking Gastos addicionals en contactes €600

Events Costos generals event €20,000

Videos Videos mensuals €3,000

Newsletter/articles Costos de eines i enviar €4,000

Social media Campanyes €3,000
Gastos en 
promocions i 
descomptes

Gastos addicionals €10,000

Total €55,600
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Capítol 5: Conclusions i línies de futur 

1. Conclusions 

En aquest apartat, l’autora escriu les seves conclusions personals sobre el projecte realitzat, 
el procés de treball i els resultats obtinguts. 

“Catalunya, de l’hort a l’olla” ha estat un projecte que m’ha enriquit a nivell personal i 
professional i en molts aspectes de la meva vida qüotidiana.  

A nivell personal, m’ha demostrat i ensenyat com és possible poder tenir una idea i dur-la a 
terme, desenvolupar-la i combinar-lo amb la teva pròpia feina, tasques diàries i vida social. 
He pogut crèixer personalment amb aquest projecte i el dia a dia i la il·lusió l’ha fet crèixer 
juntament amb mi, per a ser el que és avui. 

A nivell professional, era la primera vegada que duia a terme un projecte tecnològic des del 
seu punt inicial fins a un punt tan avançat, utilitzant així molts dels aprenentatges que he 
rebut durant els meus semestres a la UOC i posant en pràctica lliçons d’algunes 
assignatures, en les que he pogut veure´n el seu ús real. Des del concepte i planificació, 
fins al seu disseny i promoció, tots els conceptes, programes i continguts que he après a la 
UOC, m´han servit per estar més segura de la meva feina. 

“Catalunya, de l’hort a l’olla” va ser un projecte que des del seu inici va ser realitzat i pensat 
per a que fos real, per tant, s’ha intentat complir des d’un bon inici en tots els objectius que 
es van marcar. Puc dir, ara per ara, que els cinc objectius marcats pel treball s´han complert 
satisfactòriament.  

Pel que fa als objectius que es van marcar per als usuaris, es pot dir que s’ha aconseguit 
realitzar-lo correctament, aprofitant els objectius per crear una bona web cobrint tots ells.  

Per acabar, pel que fa als meus objectius, he pogut aplicar molts dels coneixements 
d’aquest màster, he realitzat un disseny web - tasca que era tot un repte per a mí, ja que era 
la primera que creava una web sencera - i s’ha aconseguit, al nivell possible, garantir una 
bona experiència per a l’usuari en tot moment. 
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Parlant de la planificació del projecte, tot i que s’han seguit els sprints i les tasques per a 
cada part del projecte, han estat necessàris alguns retocs constants per aconseguir el 
resultat final. Alguns aspectes que es creien possibles fer en menys dies, finalment, van 
costar més - com el disseny o l’anàlisi de mercat -, mentres que altres tasques, han resultat 
més simples i no s´han necessitat tants dies. Al final, l’ajustament d’aquestes tasques i la 
planificació en sprints, han ajudat a fer-ho més simple i poder acabar les tasques de la 
forma desitjada.  

Si observo ara la planificació inicial i la final, me n’adono que part de l’èxit i finalització 
correcta del projecte ha estat marcar una bona estratègia des del primer dia i seguir-lo a 
bon ritme, fent canvis quan fos necessàris i sempre, si el canvi fos per positiu.  

Per concloure, m’agradaria dir que la suma de tots els apartats anterior més les ganes i 
l’empenta per realitzar aquest projecte, han estat el que ha portat a la culminació total del 
projecte i la idea s’ha complert en gran mesura. Ara toca seguir endavant i acabar portant-
ho a la llum.  
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2. Línies de futur 

En aquest apartat del treball es parla sobre les possibles ampliacions a futur del treball, i/o 
llista de millores a realitzar en hipotètiques futures versions del producte/servei. 

Tenint en compte que des del primer moment s’ha tractat aquest projecte com un possible 
projecte real i per a que es pogués dur a terme en un futur, aquest és el punt en el que parla 
de possibles ampliacions en el servei/web i de com seguir endavant en fases futures. 

Per començar, una vegada es tingués un prototip complert i amb totes prestacions 
bàsiques, s’hauria de desenvolupar el projecte. S’hauria de buscar els desenvolupadors per 
a crear i fer realitat el prototip de la web.  

A continuació, s’hauria de parlar en diferent comunitats, granjes i serveis d’enviaments a 
domicili per començar a tractar temes de logística per garantir la segona part del servei i 
d’enviament de la comanda. 

A més, s’haurien de buscar maneres per tirar endavant el projecte i rebre ajuda des d’alguns 
punts i sectors diferents. En aquest cas, es podria: 

• Buscar alguna universitat que volgués incorporar el projecte en el seu currículum i així 
rebre ajuda a través de l’universitat.  

• Buscar inversió en diferents agències d’inversió, inversors particulars, angel list, etc. 
• Buscar alguna entitat que volgués subvencionar el projecte per el seu interès. 
• Buscar gent que volgués patrocinar, subvencionar, financiar o col.laborar amb el projecte. 

Pel que fa al projecte en ell mateix, es podria introduir diferents aspectes rellevants, com per 
exemple: 

• Desenvolupar una app d’acompanyament, la qual disposi de les mateixes funcionalitats 
però en una app. 

• Afegir més pressupost de màrqueting, i d’aquesta manera ampliar els llocs offline i online 
on es pot aconseguir nous clients. 

• Tenir més característiques en la interfícia, per guardar dades, comandes i afegir noves 
funcionalitats. 
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• Introduir noves receptes i comandes, evidentment, en la mesura del possible, si el 

producte tingués sortida, es podria introduir l’escudella, fricandó, etc; fins i tot, si podrien 
introduir postres, com la crema catalana. 

Per tal de continuar amb el projecte es tindran en compte tots aquests punts i sobretot, 
sempre amb la mateixa il.lusió que el primer dia.  
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Annexos 

Annexo A: Lliurables del projecte 

Dins la carpeta que s’adjunta amb el material del projecte es poden trobar la llista d'arxius 
següents: 

1. Mapes de navegació 
2. Esbossos manuals 
3. Wireframes 
4. Mock-ups 
5. Material extra del projecte 
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