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Aquest treball i el seu contingut estan subjectes a la llicència Creative Commons 

Reconeixement – NoComercial – SenseObraDerivada 3.0 Espanya, i se’n prohibeix 

qualsevol ús diferent d’allò que autoritza aquesta llicència o del que disposin les 

normatives de protecció de la propietat intel·lectual vigents. 

 

En concret, l’autora de l’obra concedeix una llicència que inclou els drets següents: 

 Dret de reproduir, distribuir i comunicar públicament l'obra o la prestació. 
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Resum 

Catalunya representa una gran potència turística a nivell global que ofereix un ventall 

d’oferta extremadament diversificat i ric. Paradoxalment, al mercat no predominen les 

eines que aglutinin els recursos turístics d’una forma interessant i útil per al visitant, ni 

les iniciatives públiques o privades que facin un pas més enllà amb la intenció de 

convertir els canals d’informació turística en experiències per si mateixos. 

Amb aquest treball de fi de grau (TFG) es presenta Descoviu!, un producte multimèdia i 

multiplataforma (transmèdia), que té com a finalitat oferir als turistes una nova manera 

de viure l’estada en una zona, de forma més activa, intensa i personalitzada. La proposta 

s’articula al voltant d’una aplicació (web i app), en forma de novel·la interactiva de la 

qual els usuaris-turistes en són els protagonistes. La trama argumental transcendeix els 

límits de l’aplicació, ja que la narració es genera dinàmicament amb les activitats que 

cada usuari realitza al món real i amb les decisions que aquest pren dins l’aplicació 

durant el període que participa de l’experiència. 

La plataforma principal es complementa amb múltiples plataformes satèl·lit, tant 

analògiques com digitals, o inclús personals, que es troben també a la Xarxa o 

físicament als punts d’interès turístic, posant així a l’abast de l’usuari nombrosos canals 

de comunicació bidireccional que fomenten la participació activa. 

L’abast d’aquest TFG comprèn la conceptualització del producte, és a dir, la fase de 

disseny del mateix. Així doncs, s’ha elaborat la documentació que configura la base en 

totes les seves vessants per al possible desenvolupament tecnològic de la proposta. 
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Abstract 

Catalonia is a very attractive tourist destination around the world that offers an extremely 

diversified and rich range of activities. Paradoxically, there are no predominating tools 

on the market that bring together tourist resources in an interesting and useful way for 

visitors, not even public or private initiatives that go one step further with the aim of 

turning tourist information channels into experiences in and of themselves. 

This final project presents Descoviu!, a multimedia and multiplatform (transmedia) 

product that seeks to provide tourists with a new, more active, more intense and more 

personalised way of experiencing their stay in an area. The proposal is based on an 

application (web and app) in the form of an interactive novel in which the users-tourists 

are the main characters. The plot transcends the limits of the application, since the story 

is created dynamically with the activities that each user does in the real world and with 

the decisions that the user takes within the application during the period in which he or 

she participates in the experience. 

The main platform is complemented by multiple satellite platforms, both analogue and 

digital, or even personal, that are found on the network or physically at tourist attractions, 

thus making available to users an array of bidirectional communication channels which 

foster active participation. 

The scope of this final project includes conceptualisation of the product, i.e., the 

designing of the product. Hence, the documents forming the basis of the product in all 

aspects in order to allow for possible technological development of the proposal have 

been prepared. 

 

 

 

 

 

Keywords: 

End-of-degree Project, Multimedia, Rural Tourism, Application, App, Internet, 

Transmedia, Territory, Experience, Adventure, Activity 

  



6 
 

Índex 

1. Introducció ........................................................................................................ 9 

2. Descripció ....................................................................................................... 10 

3. Objectius ......................................................................................................... 12 

 Principals ................................................................................................. 12 

 Secundaris .............................................................................................. 12 

4. Marc teòric ...................................................................................................... 13 

 Escenari .................................................................................................. 13 

 Altres projectes similars o relacionats ..................................................... 15 

5. Continguts ...................................................................................................... 20 

6. Metodologia .................................................................................................... 23 

7. Planificació ..................................................................................................... 24 

 Dates clau ............................................................................................... 24 

 Pla de fites ............................................................................................... 24 

 Tasques ................................................................................................... 25 

 Diagrama de Gantt .................................................................................. 31 

8. Procés de treball ............................................................................................. 32 

9. Prototips ......................................................................................................... 35 

10. Guions ............................................................................................................ 43 

 Story-line (o idea) .................................................................................... 43 

 Sinopsi ..................................................................................................... 43 

 Disseny de la interactivitat ....................................................................... 44 

 Disseny de la navegació ......................................................................... 44 

11. Perfils d’usuari ................................................................................................ 46 

12. Projecció a futur .............................................................................................. 48 

13. Pressupost ...................................................................................................... 49 

 Pressupost 1: Desenvolupament ............................................................ 50 

 Pressupost 2: Adaptació, manteniment i dinamització ............................ 50 

14. Anàlisi de mercat i viabilitat ............................................................................ 51 

 La demanda (o mercat) ........................................................................... 51 

 L’oferta (o competència) .......................................................................... 54 



7 
 

15. Pla de màrqueting .......................................................................................... 56 

 Objectius ................................................................................................. 56 

 Definició de les polítiques de màrqueting ................................................ 57 

16. Conclusions .................................................................................................... 60 

Annex 1: Lliurables del projecte ............................................................................. 61 

Annex 2: Resum executiu ...................................................................................... 62 

Annex 3: Estudi de mercat: entrevistes ................................................................. 64 

1. Imma Espel ................................................................................................. 64 

2. Joan Vinyes Sabata .................................................................................... 66 

Annex 4: Glossari .................................................................................................. 69 

Annex 5: Bibliografia i bibliografia web .................................................................. 73 

Annex 6: Vita ......................................................................................................... 77 

 

  



8 
 

Figures i taules 

Índex de figures 

Figura 1: Fluxos d’informació turística .......................................................................... 15 

Figura 2: Lloc web de Bages Turisme (www.bagesturisme.net) .................................. 16 

Figura 3: lloc web “Viu el Jussà” (www.viujussa.cat) .................................................... 17 

Figura 4: Presentació de l’app Visit Catalunya (descarregable a 

http://visit.catalunya.com/) ............................................................................................ 17 

Figura 5: Producte “Tourist”, d’Itinerarium (http://www.itinerarium.com/tourist/) .......... 18 

Figura 6: Definició d’activitats o tasques (1/6) .............................................................. 25 

Figura 7: Definició d’activitats o tasques (2/6) .............................................................. 26 

Figura 8: Definició d’activitats o tasques (3/6) .............................................................. 27 

Figura 9: Definició d’activitats o tasques (4/6) .............................................................. 28 

Figura 10: Definició d’activitats o tasques (5/6) ............................................................ 29 

Figura 11: Definició d’activitats o tasques (6/6) ............................................................ 30 

Figura 12: Diagrama de Gantt ...................................................................................... 31 

Figura 13: Lloc web del Fòrum TurisTIC ...................................................................... 33 

Figura 14: “Globalització inversa”, ponència del Sr. Javier Córdoba ............................ 33 

Figura 15: Wireframe de la pàgina d’inici (versió escriptori). ........................................ 35 

Figura 16: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual (versió escriptori). .............. 35 

Figura 17: Wireframe d’una pàgina amb contingut audiovisual (versió escriptori). ...... 36 

Figura 18: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual i interactiu (v. escriptori). ... 36 

Figura 19: Wireframe d’una pàgina final de capítol (versió escriptori). ......................... 37 

Figura 20: Wireframe de la pàgina d’inici (versió mòbil). .............................................. 38 

Figura 21: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual (versió mòbil). .................... 39 

Figura 22: Wireframe d’una pàgina amb contingut audiovisual (versió mòbil). ............ 40 

Figura 23: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual i interactiu (versió mòbil). .. 41 

Figura 24: Wireframe d’una pàgina final de capítol (versió mòbil). ............................... 42 

Figura 25: Lloc web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat ................................. 54 

Figura 26: Exemple d’aplicacions de la imatge corporativa .......................................... 57 

 

Índex de taules 

Taula 1: Dates clau del projecte ................................................................................... 24 

  



9 
 

1. Introducció 

En els darrers temps, la tipologia del turisme s’ha diversificat de forma extraordinària, 

donant lloc a un gran ventall d’estils de viatgers que defugen els cànons clàssics del 

turista de mar o de muntanya. El nou viatger vol ser part activa de la destinació i cerca 

viure experiències úniques que li estimulin els cinc sentits. També converteix els seus 

interessos en l’objectiu últim del viatge, escollint amb aquesta finalitat itineraris o llocs 

que disposin d’elements orientats a les seves prioritats: oferta gastronòmica, rutes 

enològiques, destinacions d’interès fotogràfic, activitats esportives, festes tradicionals, 

benestar i salut, etc. 

Paral·lelament, cada territori, poble o ciutat es reivindica com a destí interessant 

susceptible de ser visitat i gaudit. En aquest sentit, les destinacions turístiques 

tradicionals, si bé es mantenen en el seu estatus privilegiat dins el mercat, han deixat 

espai per a noves propostes més diversificades i amb models més sostenibles. 

Partint d’aquesta realitat, i apassionada pel meu territori, actualment estic treballant en 

la posada en marxa d’un establiment de turisme rural a la comarca de l’Anoia. El projecte 

encara es troba en un estadi molt incipient, però sempre he partit de la base de no 

limitar-me a crear una empresa amb un negoci més o menys rendible, sinó a aportar 

valor a l’entorn i al visitant. 

Així doncs, pretenc complementar la proposta d’allotjament amb serveis i activitats que 

promoguin i apel·lin el turisme actiu i sostenible, fomentant que els viatgers que ens 

visitin visquin realment la comarca de manera única i personalitzada. I la finalitat és 

doble, ja que alhora es busca el desenvolupament de l’activitat econòmica i social del 

territori. 

Aquesta idea de negoci s’ha anat gestant paral·lelament als meus anys d’estudi del Grau 

de Multimèdia i, finalment, els dos itineraris han convergit en un punt que considero prou  

interessant com per a que culminin en un Treball Final de Grau (TFG) cohesionat. Crec 

que aplicant els coneixements adquirits en les diferents assignatures cursades obtindré 

com a resultat una proposta multidisciplinària basada en les TIC única en l’àmbit del 

turisme. 

Encaro el projecte amb un esperit obert i amb ganes d’investigar en profunditat dues 

temàtiques que m’entusiasmen: les noves tecnologies i el meu entorn geogràfic. I 

s’espera obtenir com a resultat el desenvolupament teòric complet d’una proposta 

transmèdia, a punt per a la seva aplicació pràctica. 

El propòsit és ambiciós... i  apassionant.  
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2. Descripció 

Amb aquest TFG es presenta la base teòrica de Descoviu!, una plataforma transmèdia 

i multimèdia que combina elements tant digitals com analògics, amb la finalitat d’oferir 

una experiència innovadora i híper-personalitzada als clients d’un establiment de 

turisme rural (o visitants d’una zona) i de dinamitzar el territori on aquest s’ubica. 

L’eina es conceptualitza com un instrument ofert paral·lelament per l’establiment que 

n’és titular i també per la resta d’actors que hi participen: administracions públiques, 

entitats culturals, productors locals, etc. No obstant, si aquest producte es volgués 

comercialitzar, per la seva naturalesa i per l’estimació dels costos de desenvolupament 

i manteniment, el seu públic objectiu serien probablement les institucions turístiques 

(públiques o privades) que el vulguin oferir als seus visitants, sense descartar els 

allotjaments d’agroturisme i similars. 

 

Dins del marc d’aquest treball s’ha dut a terme una recerca exhaustiva en els camps del 

turisme, la tecnologia i la innovació col·laborativa, i s’ha desenvolupat tota la part teòrica 

de la producció transmèdia. En aquest sentit, s’han establert els elements que formen 

part de la proposta i se n’han definit la narrativa, el disseny de la interacció, els agents 

socials que hi intervenen i la interconnexió entre tots els components. 

No s’han plantejat límits conceptuals pel que fa als elements susceptibles de constituir 

el producte, partint de la base que totes les tecnologies podrien ser vàlides (Internet, 

Bluetooth, realitat augmentada...), així com tots els dispositius electrònics (telèfons 

intel·ligents, wearables, receptors de ràdio...) o qualsevol objecte físic (obra d’art, estri, 

llibre...), mitjà, format o model discursiu (dinàmiques de joc, activitats creatives...) 

 

Cal apuntar que el punt més fort en innovació d’aquest projecte és la introducció del 

transmèdia en l’àmbit del turisme, que proporciona un canvi substancial en la manera 

com els recursos turístics i culturals es consumeixen i es produeixen. El 

visitant/consumidor passa a ser part activa de tot el procés, cercant activament 

continguts a través de múltiples plataformes i enriquint-los amb la seva pròpia vivència. 

No hi haurà dos visitants que visquin l’experiència turística de la mateixa manera, ja que 

cadascun d’ells destriarà el camí entre la informació que més s’adapti als seus 

interessos i n’anirà generant la narrativa. 

Tots els elements de contingut, per tant, es trobaran dispersos en diferents mitjans i s’hi 

arribarà seguint rutes heterogènies de forma sistemàtica, alhora que els diferents canals 
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de distribució s’integraran per tal de generar una experiència coordinada. Cadascun dels 

canals o mitjans que en formaran part contribuiran a enriquir i diferenciar la història de 

cada relat concret, començant pel mateix usuari que es converteix en l’eix a partir del 

qual girarà la narració/vivència. 

 

En una primera fase, centrada en la recerca de la idea, s’han definit les plataformes de 

software principals i secundàries i el fil conductor narratiu, que representen els 

fonaments a partir dels quals s’ha desenvolupat tot el projecte. 

Pel que fa al programari, s’estableix una estructura multiplataforma allotjada al núvol, 

accessible des d’un navegador web i també com a aplicació mòbil per als sistemes 

operatius Android i iOS. Respecte als continguts, l’espina dorsal és una base de dades 

que inclou tota la informació sobre l’oferta turística de la zona (procedent de les dades 

massives -big data- existents, les informacions recollides pels estaments turístics a partir 

dels seus llocs web i altres canals, etc.), que es creuarà amb les dades dels 

usuaris/visitants per a oferir-los una experiència feta a mida. 

 

Respecte a la definició de l’abast, aquest treball comprèn la primera de les tres fases 

del procés clàssic de creació d’un producte multimèdia: el disseny. En aquesta etapa 

s’hi inclouen la definició d’objectius, el pressupost, la concepció del producte, el disseny 

de la interfície, el pla de treball i la creació del guió. Tots aquests elements s’unifiquen 

en la bíblia transmèdia, el document que recull tota la informació necessària per a 

l’execució del projecte. 
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3. Objectius 

 Principals 

Els objectius clau d’aquest treball són els que es refereixen a continuació: 

 Definir un producte transmèdia innovador que permeti la interacció entre els 

visitants a una zona i els diferents elements d’aquesta (socials, turístics, 

gastronòmics, lúdics, culturals, agraris, històrics, etc.), promovent experiències 

úniques. 

 Crear un actiu multisensorial i eminentment tecnològic capaç de fomentar la 

dinamització real del territori on s’implementi. 

 Establir les línies bàsiques de la construcció de marca del producte (branding), 

que li confereixin identitat. 

 

 Secundaris  

Addicionalment, es pretenen assolir els següents objectius secundaris que afavoreixin 

l’aprenentatge i la investigació: 

 Conceptualitzar un producte viable, capaç de generar impacte en els resultats i 

retorn de la inversió en un període raonable. 

 Generar un projecte executiu, és a dir, una documentació que a nivell 

d’estructura i continguts concreti tot allò necessari per al desenvolupament i 

implantació del producte. 

 Obtenir una proposta teòrica prou sòlida com per a desenvolupar-la i introduir-la 

al mercat. 

 Idear un concepte d’experiència turística i cultural escalable i fàcilment adaptable 

per a la seva implementació en qualsevol model d’establiment turístic rural o 

d’entitat turística. 

 Aportar nous punts de vista i camps d’acció renovadors a l’oferta turística i de 

lleure existent. 
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4. Marc teòric 

Entenem com a base teòrica els fonaments sobre els quals es construeix un treball 

d’investigació i, més especialment, l’anàlisi dels resultats que es van obtenint d’aquest 

treball. Per aquest motiu, és necessari tenir molt ben definit el marc teòric sobre el qual 

es treballarà, per a evitar repetir plantejaments ja desenvolupats i impulsar la innovació. 

En el cas del present projecte, desitgem estudiar quines aplicacions informàtiques, llocs 

web i bases de dades hi ha actualment, a més de plataformes transmèdia pròpiament, 

dins el panorama turístic català enfocats a personalitzar l’experiència dels visitants. 

Alhora, es pretén conèixer si les propostes concebudes per a fomentar la dinamització 

dels territoris existents avui en dia són efectives o no. 

La nostra hipòtesi és que actualment no existeix cap producte al mercat que fomenti la 

participació dels usuaris/turistes amb el territori mitjançant una eina eminentment 

tecnològica, que aglutini la major part d’oferta turística i tingui la doble finalitat d’aportar 

valor al visitant (experiències úniques i personalitzades) i a la zona visitada (més 

afluència de públic, de més qualitat i més participatiu, dins un model sostenible). 

Per tal que aquesta suposició pugui ser provada o desmuntada per la comprovació dels 

fets, hem construït el marc teòric que tot seguit es presenta. La metodologia ha estat la 

recerca tant en fonts bibliogràfiques (revistes, publicacions online, anuaris, etc.) com en 

les botigues d’apps, oficines de turisme, llocs web del sector, etc. 

 

 Escenari  

Per a poder fer un retrat de l’escenari actual, hem limitat l’àmbit geogràfic a Catalunya, 

que correspon a l’àrea on focalitzem la possible implementació de la nostra proposta (si 

més no, en un primer estadi). 

S’han consultat fonts d’informació tant estadística com qualitativa que ens han permès 

determinar que: 

- Catalunya és una important potència turística amb una oferta dilatada i molt 

diversa. 

- El model de desenvolupament turístic per al visitant estranger se centralitza en 

el producte “sol i platja” i s’identifica turisme amb hoteleria i sector immobiliari. 

- El turisme d’hivern s’ha massificat en els darrers 25 anys, i es detecta la 

necessitat d’inversions en la diversificació més enllà del turisme de neu. 



14 
 

- El turisme cultural està creixent a totes les comarques, i és aquest el model que 

permet a qualsevol territori amb un desenvolupament turístic escàs introduir-se 

en el mercat i donar-se a conèixer. 

- El turisme urbà es concentra a la ciutat de Barcelona. 

- En els darrers 25 anys s’ha produït una revalorització gradual de recursos 

turístics cap a àrees d’interior, amb noves modalitats com el turisme rural, de 

natura, d’aventura i actiu. 

 

Pel que fa a l’ús de les TIC dins el sector turístic, no es disposa de gaire informació 

estadística al respecte. Destaca l’Atles del Turisme a Catalunya (López, 2009) on 

s’analitza l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació molt concretament a 

les oficines de turisme, però se n’extreuen certes conclusions que són vàlides per al 

sector turístic en general. 

Es determina que per a millorar la promoció turística i la seva qualitat cal gestionar 

correctament la informació i els seus fluxos, i actualment aquesta és una gran mancança 

en el teixit turístic català. Per a millorar la informació turística d’una destinació és 

necessari unir els esforços de tots els agents propietaris o generadors d’informació, per 

a que aquesta arribi al visitant de forma àgil, transparent i neutral. 

Les oficines de turisme, els establiments hotelers, les associacions i organitzacions 

turístiques, etc. tenen maneres d’actuar heterogènies i poc compensades, i sovint estan 

poc avesades a l’ús de les noves tecnologies i a la innovació en els processos de gestió 

de la informació. No es disposa de mitjans d’accés directe a informació actualitzada (i 

encara menys estandarditzada) que permetin l’ús dinàmic d’aquesta informació per part 

d’aquests agents o de l’usuari final. Es fa palesa la necessitat de creació d’espais 

col·laboratius on tots aquests actors es nodreixin de les informacions que ells mateixos 

vagin aportant al sistema. 

Així mateix, la catalogació i gestió de fulletons informatius i edicions en format paper 

(elements que també es tenen en compte en aquest projecte) no estan controlades. La 

informació en exemplars en paper no sempre està digitalitzada, no es disposa de 

metodologies que permetin fer un seguiment de quins documents s’han editat, de la 

seva finalitat o de l’estoc existent. 

Tampoc hi ha una centralització dels gestors d’esdeveniments de les regions, on es 

puguin fer consultes àgilment en un sol lloc sobre els actes programats, dates, horaris, 

preus, disponibilitat, etc. 
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En resum, en l’àmbit català hi ha una manca de bases de dades de recursos turístics 

actualitzades i estandarditzades, la informació es troba disseminada, sense connexions 

i amb procediments d’accés totalment heterogenis i no estructurats. 

Per acabar la descripció de l’escenari en el qual es desenvolupa aquest projecte, la 

figura 1 representa tots els fluxos d’informació que es produeixen entre els diferents 

agents de la realitat turística. Aquest diagrama és d’especial interès per al 

desenvolupament de la nostra proposta, ja que permet identificar-ne per un costat els 

stakeholders o parts interessades i per l’altre els orígens i destinacions de les 

informacions que mobilitzen el sector que, per tant, hem de tenir en compte. 

 

 

Figura 1: Fluxos d’informació turística 

Font: Majó i Galí, 2000, adaptat de Sheldon, 1997 

 

 

 Altres projectes similars o relacionats 

En aquest apartat es presenta una aproximació als productes de característiques 

similars o relacionats amb el nostre projecte que es poden trobar actualment al mercat.  

L’objectiu és fer un primer estudi de situació que emmarqui les bases teòriques del 

projecte i el contextualitzi. 
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L’anàlisi exhaustiva de la competència, i dels productes i serveis existents propietat 

d’altres organitzacions de la nostra àrea d’interès es presenta al capítol 13. Anàlisi de 

mercat i viabilitat d’aquest mateix document. 

 

Analitzant les propostes que hi ha al nostre entorn geogràfic més proper, trobem que la 

majoria d’organismes públics i privats relacionats amb el turisme disposen de lloc web 

propi o aplicació mòbil fonamentats en una base de dades de les atraccions turístiques 

de cada territori. Es tracta de plataformes que d’alguna manera recolzen o inclús podrien 

nodrir el nostre projecte, però en general no tenen més valor afegit que la mateixa 

informació que allotgen. 

Com a exemples d’aquest tipus de productes podem citar el lloc web de Bages Turisme, 

del Consell Comarcal del Bages (figura 2), el de l’Associació APAT Pallars Jussà (figura 

3) o l’app Visit Catalunya (figura 4), titularitat del Departament d’Empresa i Coneixement 

de la Generalitat de Catalunya. 

 

Figura 2: Lloc web de Bages Turisme (www.bagesturisme.net) 

 

http://www.bagesturisme.net/
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Figura 3: lloc web “Viu el Jussà” (www.viujussa.cat) 

 

 

 

Figura 4: Presentació de l’app Visit Catalunya (descarregable a http://visit.catalunya.com/) 

 

 

Més enllà de les aplicacions explotades per entitats turístiques amb l’única finalitat de 

presentar tota l’oferta al visitant, trobem propostes com les de l’empresa Itinerarium 

Localització Multimèdia i Xarxes Socials SL (Itinerarium), que desenvolupa aplicacions 

mòbils basades en el mobile learning vinculat a la geolocalització. Les seves propostes 

són interessants des del punt de vista de la innovació en la forma de generar continguts, 

basada en l’aprenentatge cooperatiu. Com en el cas del nostre projecte, disposen d’uns 

http://www.viujussa.cat/
http://visit.catalunya.com/
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productes “bàsics” que s’adapten i es modifiquen segons les característiques de cada 

client que els vulgui explotar. 

Per al cas que ens ocupa, cal destacar el seu producte “Tourist” (figura 5), pensat per a 

ser adquirit per entitats o empreses turístiques i que ofereix funcionalitats d’interacció i 

de multimèdia interessants: creació de rutes pel territori amb material multimèdia, eines 

de navegació integrades, creació d’una base de dades funcional per a incloure els punts 

d’interès que es consideri, elaboració d’audioguies, etc. 

 

  

Figura 5: Producte “Tourist”, d’Itinerarium (http://www.itinerarium.com/tourist/) 

 

Pel que fa a continguts i temàtica amb similituds amb el nostre projecte, l’escenari que 

ens trobem és, a grans trets, l’anteriorment descrit. Avui en dia no trobem al mercat cap 

proposta que posseeixi el grau de qualitat, interacció i participació activa i real de l’usuari 

com el que la nostra proposta pretén aportar. 

Així mateix, no detectem cap oferta de producte típicament transmèdia, entès com una 

dispersió de continguts en diferents plataformes i mitjans que conformen un discurs 

narratiu cohesionat. Simplement trobem que els organismes turístics ofereixen activitats 

i disposen de punts d’informació (online i offline), però no estan connectats entre ells 

amb la  voluntat de crear un  discurs homogeni. Per exemple, el Departament de Turisme 

i Comerç de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà presenta a la seva web 

(http://www.elbergueda.cat/) una ruta de geocaching, una guia de restaurants, 

http://www.itinerarium.com/tourist/
http://www.elbergueda.cat/
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allotjaments i empreses d’activitats i una agenda cultural, que es presenten com 

elements disgregats sense lligams ni possibles correlacions seqüencials. 

 

D’altra banda, el fet que es disposi de múltiples bases de dades sobre els diferents 

elements turístics, restaurants, rutes, etc., a més de les presumibles dades massives 

disponibles en fonts públiques i privades, constitueix uns fonaments relativament 

consistents de cara a alimentar la nostra proposta, malgrat que les dades es trobin en 

formats i llocs molt diferenciats i heterogenis i sovint mancades del tractament previ 

necessari per a poder-ne fer ús.  
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5. Continguts 

Aquest TFG es conforma de la base teòrica d’un producte transmèdia o, el que seria 

equivalent, a la fase de disseny del mateix. Per la seva naturalesa, doncs, no s’obtindran 

com a resultat productes desenvolupats o executats, sinó el plantejament previ a la seva 

producció. 

La bíblia (o bíblia de producció) és el document fonamental fruit d’aquest projecte. En 

l’àmbit de la producció audiovisual, la bíblia és el document per antonomàsia recopilatori 

de tota la informació necessària per a dur a terme un projecte. En el cas dels productes 

multimèdia i, de forma extensible, dels transmèdia, sovint s’adopta la metodologia 

d’utilitzar un document similar. En aquest tipus de producció, però, no es disposa d’una 

estructura tan sistematitzada i assimilada pels professionals que formaran part del 

projecte, ja que es tracta de formats molt nous que no compten amb una tradició en les 

metodologies de treball tan arrelada com la que trobem al món dels audiovisuals. 

Així doncs, en el cas que ens ocupa podríem definir la bíblia transmèdia com “un 

document que recull els elements narratius i de disseny claus en les propietats 

intel·lectuals, les regles d’engagement, les funcionalitats i les diferents tècniques a 

través de múltiples plataformes, i una visió general del pla de negoci” (Hayes, 2011). Tal 

com explica aquest autor en la seva obra How to write a transmedia production bible, 

l’estructura i l’extensió s’han estipulat conforme a la realitat del projecte i a les seves 

necessitats. 

 

Referint-nos ja pròpiament a la nostra proposta transmèdia, estem parlant d’un producte 

basat en la tecnologia que permet als visitants d’una zona accedir a l’oferta turística i 

d’oci d’una manera activa, dinàmica i híper-personalitzada. L’espina dorsal del projecte 

és una aplicació al núvol, accessible com a aplicació web i també com a app mòbil 

(Android i iOS), que els usuaris-visitants es podran descarregar al seu dispositiu o 

accedir-hi mitjançant un navegador d’Internet. 

Quan l’usuari accedeix per primera vegada a la plataforma ha de registrar-se i crear un 

perfil, que podrà ser per a un sol individu o per a un grup (amics, parelles, famílies, etc.) 

En aquest perfil s’hi introduiran dades descriptives de l’usuari o usuaris (edats, 

procedència, nivells d’estudis, etc.), d’interessos i gustos personals i de la mateixa 

estada (dies i pernoctacions, grau de coneixença del territori, tipus de viatge esperat, 

etc.). L’aplicació comptarà amb una completa base de dades de tot allò susceptible de 

ser visitat, de l’agenda cultural i esportiva, dels establiments de restauració, d’empreses 

de turisme actiu, etc. Quan un usuari registrat decideixi “començar l’aventura”, l’aplicació 
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cercarà en tots els elements de la seva base de dades per a generar una proposta 

d’activitats per a realitzar durant l’estada, d’acord amb les seves característiques, 

interessos i disponibilitat. 

En aquest moment l’usuari podrà escollir entre dues opcions: 

1. Veure tot el pla proposat. 

2. Veure només la primera activitat de les que se li proposen. 

Si escull la segona opció, una vegada realitzada l’activitat podrà seguir “jugant” i veure 

quin és el proper suggeriment que se li ha fet segons les accions que ell mateix ha 

realitzat, escollint entre diferents opcions. D’aquesta manera, l’usuari pot gaudir d’una 

experiència complementària a l’experiència turística, amb similituds amb els populars 

llibres dels anys 80 i 90 de “Tria la teva aventura” (https://www.cyoa.com/), en la que, a 

més, el protagonista i qui viu la història en el món real és ell mateix. 

Per exemple, en finalitzar una activitat de ràfting, l’aplicació li podria oferir seguir el “relat” 

de tres formes diferents, entre les quals n’hauria d’escollir només una: 

A. “Ens ho hem passat molt bé però se’ns ha acabat l’energia. Necessitem 

descansar una estona i anar a fer un mos.” 

B. “Quina manera de descarregar adrenalina! En volem més!” 

C. “Ens ha agradat molt aquest riu, segur que té sorpreses amagades que encara 

no coneixem...” 

Tant si l’usuari vol conèixer tot el pla des d’un inici com si va descobrint-lo poc a poc, en 

el moment en el qual el programa genera el pla personalitzat, l’usuari rep les 

informacions pràctiques necessàries: si algun dels llocs és de pagament i/o necessita 

reserva prèvia, si s’ha de portar alguna roba o equipament específic, si s’hauran de dur 

provisions de menjar, etc. 

A partir d’aquest “fil conductor” que és l’aplicació, la plataforma principal, l’experiència 

de l’usuari transcendeix més enllà del dispositiu electrònic, convertint-lo en un autèntic 

usuari-protagonista que interactua amb diferents elements a cadascun dels punts que 

visita o de cada activitat que realitza. El tipus d’accions s’adaptarà a cada realitat, sense 

limitacions en la seva concepció. Algunes accions a mode d’exemple podrien ser: 

 Fer-se una fotografia amb un element del paisatge i carregar-la al seu espai 

d’usuari, per usar-la més endavant potser en algun altre element. 

 Elaborar un objecte artesà i bescanviar-lo per algun altre objecte que haurà de 

trobar. 

 Escriure unes línies en un llibre de visites. 

https://www.cyoa.com/
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 Utilitzar la realitat augmentada per a descobrir elements ocults d’un espai. 

 Entrevistar a un personatge per a extreure’n alguna informació. 

 Visionar un audiovisual. 

 

Es concep un alt grau de personalització, de manera que tots els tipus de públics  puguin 

gaudir realment d’una experiència feta a mida. 

També es preveu i es fomenta la col·laboració en la creació de continguts per part dels 

usuaris, ja sigui mitjançant eines per a valorar, comentar i compartir les experiències o 

modificant les trames prèviament guionitzades a través de la seva acció o per qualsevol 

altre mitjà. 

A la finalització de l’estada, els usuaris disposaran d’un document multimèdia com a 

resum i record, que podran descarregar-se i/o compartir a les xarxes socials, i servirà 

alhora d’instrument de màrqueting i promoció.  

L’aplicació està pensada per al seu desenvolupament tècnic bàsic, en un primer estadi 

sense contingut ni personalització. Es treballa des de la suposició que hi haurà 

organismes turístics o empreses privades que adquiriran el producte per a la seva 

implementació, de manera que posteriorment al desenvolupament del programari 

originari es realitzarà la personalització i introducció de contingut i la definició de les 

plataformes satèl·lit.  

La conceptualització de les activitats relacionades amb l’aplicació i que, per tant, formen 

part del producte transmèdia en si, s’ha de treballar conjuntament entre el personal que 

forma part de la infraestructura humana del propi projecte i els agents concrets de cada 

territori. 
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6. Metodologia 

Per a aconseguir els objectius presentats en capítols anteriors, la metodologia que s’ha 

dut a terme ha seguit diferents estadis o fases. 

En la primera etapa s’han establert els fonaments bàsics sobre els quals s’ha estructurat 

la proposta i, per tant, ha estat de vital importància. S’ha basat en la investigació 

exhaustiva sobre els pilars del projecte: 

 Tecnologies aplicades avui en dia tant en l’àmbit del turisme com en d’altres 

(museografia, espectacles, activitats de lleure, etc.) 

 Qualitat i quantitat de bases de dades i llocs web existents que aglutinen oferta 

turística per territoris, i anàlisi de la seva vigència i titularitat.  

 Oferta cultural, gastronòmica, d’aventura, etc. que s’ofereix actualment o s’hagi 

ofert en qualsevol part del món susceptibles de ser adoptades i/o adaptades. 

 

La investigació ha seguit en un segon pla durant les següents fases del projecte, i els 

descobriments que s’han anat produint voluntàriament o involuntària s’han introduït a la 

proposta sempre que ha estat possible sense alterar-ne el desenvolupament global. 

Cal destacar l’assistència al Fòrum TurisTIC1 que va tenir lloc a Barcelona durant els 

dies 19 i 20 d’abril de 2017, un congrés amb experts internacionals on es van conèixer 

projectes innovadors que apliquen tecnologia en l’àmbit turístic. 

 

En un segon estadi s’ha dissenyat el producte en sí, cercant la innovació i la singularitat. 

S’han establert els elements que n’han format part, s’han dibuixat les línies argumentals 

de la narració interactiva i s’ha concebut una primera visió global del projecte amb 

tangibles, passant de l’abstracció a la concreció. 

 

La tercera fase s’ha destinat a elaborar la bíblia i, conseqüentment, al disseny de tots 

els aspectes formals del projecte: definició dels aspectes tecnològics, visuals, de 

contingut narratiu, etc. 

 

  

                                                 

1 http://www.forumturistic.com/ca/  

http://www.forumturistic.com/ca/
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7. Planificació 

La planificació del projecte s’ha determinat en base a les dates d’entrega estipulades en 

l’encàrrec, és a dir, de lliurament de les Proves d’Avaluació Contínua (PAC). S’ha 

plantejat una metodologia de producció en paral·lel, en la que no totes les tasques s’han 

desenvolupat de manera seqüencial. 

 

 Dates clau 

La taula 1 presenta les dates clau inamovibles, corresponents als lliuraments de les 

PAC. 

 Descripció Data 

PAC1 Definició formal del projecte i de la pauta de treball 07/03/2017 

PAC2 Inici del desenvolupament i de la documentació 05/04/2017 

PAC3 Desenvolupament i documentació 07/05/2017 

Lliurament final Finalització, entrega i publicació 19/06/2017 

Taula 1: Dates clau del projecte 

 

 

 Pla de fites 

S’han definit les fites del projecte (o estats intermedis) que es relacionen a continuació. 

Es tracta d’activitats sense durada que faciliten la mesura de progrés del projecte i 

permeten enfocar l’atenció sobre els resultats que es van obtenint. 

 Definició del TFG i planificació 

 Estructura i continguts 

 Valoració de la viabilitat 

 Tancament de la conceptualització 

 Presentacions en diferents formats 

 Finalització de la memòria 

 Publicació del projecte 
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 Tasques 

Per tal d’assolir les fites dins dels terminis establerts, s’ha descompost el projecte en 

paquets de treball, anomenats tasques o activitats. Cadascuna d’elles és independent, 

és mesurable en temps, recursos i esforç, té un inici i final clars i el resultat n’és un 

producte final. La definició de les tasques ha estat la següent (figures 6 a 11): 

Figura 6: Definició d’activitats o tasques (1/6) 

  

 

1 Definició de la idea 

Descripció 
Definició de la idea a partir de la qual es 
desenvoluparà el TFG, consensuada amb el 
consultor 

Tasques prèvies 
necessàries 

- 

Recursos 
Canals de comunicació amb el consultor 
(Campus UOC) 

Temps estimat (dies) 
5 (des de l’inici formal del projecte, sense tenir 
en compte els mesos previs de gestació de la 
idea) 

 

2 Definició formal del projecte 

Descripció 
Definició del projecte, amb  estimació dels 
recursos necessaris, i de l’abast. 

Tasques prèvies 
necessàries 

1 

Recursos 
Canals de comunicació amb el consultor 
(Campus UOC) 

Temps estimat (dies) 5 

 

3 Planificació del treball 

Descripció 
Elaboració del pla de fites, activitats i 
planificació general del projecte 

Tasques prèvies 
necessàries 

- 

Recursos 
Programari de gestió de projectes (Microsoft 
Project). 
Material docent: Gestió de projectes. 

Temps estimat (dies) 12 

 

4 Story-line 

Descripció 
Elecció dels continguts que formaran part de la 
proposta i redacció de l’story-line (elements 
mínims que configuren el guió) 

Tasques prèvies 
necessàries 

2 

Recursos Internet i altres fonts d’informació 

Temps estimat (dies) 2 
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Figura 7: Definició d’activitats o tasques (2/6) 

  

 

5 Definició dels mitjans, formats i suports  

Descripció 
Definició dels elements analògics i digitals que 
formaran part del discurs transmèdia i de la 
columna vertebral del projecte. 

Tasques prèvies 
necessàries 

2, 4 

Recursos Internet i altres fonts d’informació 

Temps estimat (dies) 6 

 

6 Disseny de la interactivitat 

Descripció 
Definició del tipus d’interacció del producte, del 
grau d’interactivitat i de la capacitat de control i 
autonomia de l’usuari.  

Tasques prèvies 
necessàries 

5 

Recursos 
Material docent: El guió interactiu, Disseny 
d’interfícies multimèdia. 
Llibre: El guión interactivo. 

Temps estimat (dies) 2 

 

7 Disseny de la navegació 

Descripció 
Disseny dels moviments de l’usuari dins 
l’aplicació i de l’accés a la informació. 

Tasques prèvies 
necessàries 

6 

Recursos 
Material docent: El guió interactiu, Disseny 
d’interfícies multimèdia. 
Llibre: El guión interactivo. 

Temps estimat (dies) 2 

 

8 Disseny lògic 

Descripció Guió detallat clic a clic 

Tasques prèvies 
necessàries 

7 

Recursos 
Material docent: El guió interactiu. 
Llibre: El guión interactivo. 

Temps estimat (dies) 3 

 

9 Guió tècnic 

Descripció Elaboració del guió tècnic 

Tasques prèvies 
necessàries 

8 

Recursos 
Material docent: El guió interactiu. 
Llibre: El guión interactivo. 

Temps estimat (dies) 3 
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Figura 8: Definició d’activitats o tasques (3/6) 

 

  

 

10 Guió il·lustrat 

Descripció 
Elaboració del guió il·lustrat i dels esquemes 
gràfics de tots els elements 

Tasques prèvies 
necessàries 

9 

Recursos 
Material docent: El guió interactiu. 
Llibre: El guión interactivo. 

Temps estimat (dies) 3 

 

11 Investigació i estudi. Fase 1 

Descripció 
Recerca de les eines que hi ha al mercat 
similars o relacionades. 

Tasques prèvies 
necessàries 

2, 3 

Recursos Internet i qualsevol altra font d’informació 

Temps estimat (dies) 20 

 

12 Primer reajustament del projecte 

Descripció 
Modificacions pertinents en qualsevol àmbit del 
projecte amb l’anàlisi de la primera fase de la 
investigació, si són necessàries. 

Tasques prèvies 
necessàries 

9, 11 

Recursos - 

Temps estimat (dies) 5 

 

13 Investigació i estudi. Fase 2 

Descripció 
Recerca de les eines que hi ha al mercat 
similars o relacionades. 

Tasques prèvies 
necessàries 

11 

Recursos 
Internet i qualsevol altra font d’informació 
Assistència al Fòrum TurisTIC 

Temps estimat (dies) 15 

 

14 Segon reajustament del projecte 

Descripció 
Modificacions pertinents en qualsevol àmbit del 
projecte amb l’anàlisi de la segona fase de la 
investigació, si són necessàries. 

Tasques prèvies 
necessàries 

12, 13 

Recursos - 

Temps estimat (dies) 5 
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Figura 9: Definició d’activitats o tasques (4/6) 

 

  

 

15 Investigació i estudi. Fase 3 

Descripció 
Recerca de les eines que hi ha al mercat 
similars o relacionades. 

Tasques prèvies 
necessàries 

13 

Recursos Internet i qualsevol altra font d’informació. 

Temps estimat (dies) 20 

 

16 Reajustament definitiu del projecte 

Descripció 
Modificacions pertinents en qualsevol àmbit del 
projecte amb l’anàlisi de la segona fase de la 
investigació, si són necessàries. 

Tasques prèvies 
necessàries 

14, 15, 19 

Recursos - 

Temps estimat (dies) 2 

 

17 Estudi de mercat 

Descripció 
Estudi del client potencial, amb les eines que 
s’estimin necessàries (entrevistes, 
enquestes...) 

Tasques prèvies 
necessàries 

4, 5 

Recursos Internet i qualsevol altra font d’informació. 

Temps estimat (dies) 20 

 

18 Estudi de la competència 

Descripció Estudi dels productes similars (benchmarking) 

Tasques prèvies 
necessàries 

4, 5 

Recursos Internet i qualsevol altra font d’informació. 

Temps estimat (dies) 20 

 

19 Anàlisi dels resultats de l’estudi de mercat 

Descripció 
Anàlisi de resultats i valoració pràctica dels 
mateixos. 

Tasques prèvies 
necessàries 

17, 18 

Recursos - 

Temps estimat (dies) 2 
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Figura 10: Definició d’activitats o tasques (5/6) 

 

  

 

20 Construcció de marca (branding) 

Descripció 
Elaboració de les línies bàsiques de la imatge 
de marca i de la seva projecció. 

Tasques prèvies 
necessàries 

7, 19 

Recursos 
Material docent: Disseny gràfic, Creativitat i 
estètica. 
Programari: Photoshop, Illustrator 

Temps estimat (dies) 25 

 

21 Generació de continguts 

Descripció 
Recerca de la informació que formarà el 
contingut d’una base de dades hipotètica que 
reforci la presentació teòrica. 

Tasques prèvies 
necessàries 

5 

Recursos Internet i qualsevol altra font d’informació 

Temps estimat (dies) 20 

 

22 Pressupost 

Descripció 
Elaboració del pressupost de disseny, 
desenvolupament i manteniment del producte, i 
estudi de la seva viabilitat. 

Tasques prèvies 
necessàries 

16, 19 

Recursos 
Material docent: Gestió i administració 
d’organitzacions. 

Temps estimat (dies) 4 

 

23 Presentació en vídeo 

Descripció 
Realització del vídeo que servirà de 
presentació del projecte davant del tribunal. 

Tasques prèvies 
necessàries 

16 

Recursos Programari: Premier 

Temps estimat (dies) 3 

 

24 Presentació en format lliure 

Descripció 
Realització d’una presentació del projecte en 
format lliure per al públic en general. 

Tasques prèvies 
necessàries 

16, 20 

Recursos Programari (a definir) 

Temps estimat (dies) 5 
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Figura 11: Definició d’activitats o tasques (6/6) 

 

  

 

25 Autoinforme d’avaluació 

Descripció 
Informe d’avaluació del procés d’aprenentatge 
dins el propi projecte 

Tasques prèvies 
necessàries 

23, 24 

Recursos Recursos facilitats per la UOC 

Temps estimat (dies) 1 

 

26 Elaboració de la memòria 

Descripció 
Redacció de la memòria i de la resta de 
suports documentals generats. 

Tasques prèvies 
necessàries 

- 

Recursos Recursos de l’aula i de qualsevol assignatura 

Temps estimat (dies) 110 

 

27 Lliurament del TFG 

Descripció 
Lliurament dels diferents documents generats 
en el TFG a la bústia de l’aula. 

Tasques prèvies 
necessàries 

16, 23, 24, 25, 26 

Recursos - 

Temps estimat (dies) 1 
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 Diagrama de Gantt 

La figura que es mostra a continuació (figura 12) correspon a una captura de pantalla 

de la planificació del projecte elaborada amb el programari Microsoft Project. L’arxiu 

.mpp es lliura complementàriament a aquest document. 

 

 

Figura 12: Diagrama de Gantt 
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8. Procés de treball 

En un inici, la idea del que havia de ser aquest treball de fi de grau multimèdia emmarcat 

en l’àrea de “Comunicació i cultura digital” va mutar diverses vegades fins arribar a ser 

definitiva. La idea inicial, de fet, era un projecte totalment diferent, destinat a donar 

solucions a una plataforma de comerç electrònic. Després de diverses comunicacions 

amb el consultor i havent valorat els diferents consells i orientacions, finalment vaig 

escollir la idea definitiva. 

Aquesta primera fase, doncs, va dilatar-se en el temps més del desitjat, per la qual cosa 

les primeres setmanes de treball van centrar-se en la recerca de noves inspiracions i en 

la definició del TFG sense fer avenços en la seva execució. Amb el lliurament de la PAC 

1 es va tancar la definició formal del projecte i la seva planificació temporal. 

A partir d’aquest moment el treball bàsicament va consistir en fer recerca: ampliar 

coneixements genèrics de l’àmbit turístic (del qual en sóc aliena, tot i sentir-m’hi atreta), 

conèixer quines propostes similars hi ha al mercat, comprovació de les hipòtesis que 

motivaven el projecte, investigació de tecnologies aplicables existents, etc. 

Com que es va estipular que en l’abast del TFG no s’incloïa el desenvolupament 

tecnològic del producte, es van destinar molts esforços a la fase de recerca amb la 

finalitat d’establir una base prou sòlida sobre la qual poder treballar i, sobretot, innovar. 

Aquesta recerca s’ha distribuït seguint diverses metodologies: 

 Cerques a la Xarxa 

 Descàrrega i utilització d’apps relacionades amb la temàtica 

 Lectura de publicacions especialitzades en fluxos d’informació turística i en 

transmedia storytelling (veure Annex 5: Bibliografia i bibliografia web) 

 Visites presencials a centres turístics 

 Participació activa en activitats lúdiques i culturals posades a disposició dels 

visitants 

 Entrevistes a persones amb càrrecs dins d’entitats turístiques 

 Assistència al 5è Fòrum TurisTIC (figura 13), celebrat els dies 19 i 20 d’abril de 

2017 a Barcelona 

Cal destacar aquesta darrer punt com a font d’informació (i inspiració) que ha aportat 

valor a la investigació. La temàtica de l’edició d’enguany ha estat “Tecnologia i turisme 

sostenible”, i dins el programa s’han presentat alguns projectes i models d’actuació amb 

certs paral·lelismes amb aquest TFG, ja sigui per l’ús de les dades massives en la 

personalització d’aplicacions turístiques o per la voluntat de posar en valor un patrimoni 

aliè als pols turístics tradicionals i no-sostenibles. 
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Figura 13: Lloc web del Fòrum TurisTIC 

 

Per a citar alguns exemples, podem destacar la presentació del Sr. Jimmy Pons de 

Blubay Hotels del termòmetre emocional per a mesurar la felicitat dels seus clients basat 

en tecnologies d’intel·ligència artificial (http://jimmypons.typepad.com), el funcionament 

basat en big data de l’assistent virtual intel·ligent per a destinacions turístiques 

SmartEcoMap (www.smartecomap.com) presentat pel Sr. Carlo Capozzella i 

desenvolupat actualment només a l’illa Lanzarote, o l’exposició de les diferents 

tecnologies utilitzades per l’empresa 4dlife (www.4d-life.com) per a conèixer els 

interessos dels visitants, a càrrec del seu cofundador, el Sr. Javier Córdoba (figura 14). 

 

Figura 14: “Globalització inversa”, ponència del Sr. Javier Córdoba al Fòrum TurisTIC 

http://jimmypons.typepad.com/
http://www.smartecomap.com/
http://www.4d-life.com/
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En el mateix congrés es van presentar dos projectes d’organismes públics creats per a 

revalorar territoris deprimits i aportar-los interès turístic (en concret, la comarca de la 

Terra Alta i el municipi bagenc de Cardona). En ambdós casos va quedar palès que, tot 

i haver detectat la necessitat de dinamitzar la zona i aprofitar el potencial de les noves 

tecnologies per a fer-ho, les solucions i projectes aplicats no aporten cap tipus de novetat 

a allò ja existent. 

Com a valoració personal, i desconeixent el grau de consecució d’objectius real, crec 

que aquest tipus de projectes, aplicats i desenvolupats des d’una zona on l’ús de les TIC 

en el conjunt de la població és més deficient que en zones més urbanes, haurien 

d’aprofitar la manca d’aplicacions tecnològiques per a generar-ne de noves. Deixant de 

banda els continguts, l’ús de les TIC en aquests casos no hauria de ser un simple mitjà, 

sinó un objectiu i un reclam en si mateix que generés riquesa i visibilitat. En canvi, s’ha 

optat simplement per dotar els organismes competents d’eines bàsiques i tradicionals 

per a la promoció econòmica i turística: un lloc web responsiu, formació en xarxes 

socials, realització d’un vídeo promocional, etc. 

 

Aquestes dues realitats oposades que he pogut conèixer en el marc del mateix congrés 

m’han portat a la conclusió que hi ha moltes tecnologies en fase de desenvolupament o 

ja implementades en altres àmbits que poden aplicar-se de forma efectiva en benefici 

de l’impuls del turisme en àrees poc explotades. Alhora, en aquests territoris “verges” 

no s’han fet grans apostes per la innovació de base, sinó que se cerca igualar altres 

zones turísticament més aprofitades incorporant mitjans i conceptes convencionals i 

clàssics.  

Per tant, si els casos coneguts són paradigmàtics de la realitat del territori català, això 

pot ser una gran oportunitat per a projectes amb característiques transmediàtiques com 

el que s’ha desenvolupat en aquest TFG. 

 

Seguint amb el procés de treball, cal indicar que l’etapa d’investigació s’ha mantingut 

activa durant tot el desenvolupament del projecte. Paral·lelament, des del lliurament de 

la PAC1 fins al lliurament final, s’han anat confeccionant els diversos aspectes que 

conformen la proposta, que s’han materialitzat en aquest mateix document o en la bíblia 

transmèdia, que representa el lliurable principal del TFG. 
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9. Prototips 

En tractar-se d’un projecte en la seva fase de disseny, tots els prototips que s’han 

generat tenen un nivell de detall Lo-Fi. Concretament, es presenten els wireframes més 

importants de la plataforma principal (figures 15 a 24), en les seves versions per a 

escriptori i dispositius mòbils. 

 

Figura 15: Wireframe de la pàgina d’inici (versió escriptori). 

 

Figura 16: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual (versió escriptori). 
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Figura 17: Wireframe d’una pàgina amb contingut audiovisual (versió escriptori). 

 

 

Figura 18: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual i interactiu (versió escriptori). 
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Figura 19: Wireframe d’una pàgina final de capítol (versió escriptori). 
 



38 
 

 

Figura 20: Wireframe de la pàgina d’inici (versió mòbil). 
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Figura 21: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual (versió mòbil). 
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Figura 22: Wireframe d’una pàgina amb contingut audiovisual (versió mòbil). 
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Figura 23: Wireframe d’una pàgina amb contingut textual i interactiu (versió mòbil). 
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Figura 24: Wireframe d’una pàgina final de capítol (versió mòbil).  
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10. Guions 

L’elaboració del guió multimèdia (i també transmèdia, en el nostre cas) es produeix en 

la fase de disseny del producte. En el cas del producte Descoviu! ens trobem en el 

disseny de la seva versió genèrica, prèvia a la personalització per a la implementació 

concreta en un territori. Per tant, els documents i textos que s’han desenvolupat relatius 

al guió s’han treballat des d’aquesta perspectiva sense concreció geogràfica ni de 

contingut:   

 Story-line (o idea) 

 Sinopsi 

 Disseny de la interactivitat 

 Disseny de la navegació  

 

 Story-line (o idea) 

Novel·la interactiva on el protagonista és el mateix usuari, i la narrativa s’anirà construint 

a mesura que aquest interactuï amb les plataformes que formen part del projecte o amb 

el món real, amb les seves pròpies experiències. L’estructura narrativa coincideix amb 

la d’un guió de ficció amb plantejament, nus i desenllaç, desenvolupant-se en paral·lel 

a l’estada turística de l’usuari en un territori. 

 

 Sinopsi 

El turista/usuari crea el seu perfil a la plataforma principal i l’aplicació oferirà una sèrie 

d’activitats, llocs on menjar, indrets per visitar, etc. que s’adaptin als seus interessos, 

disponibilitat i pressupost. En un inici, l’usuari pot decidir veure tot el pla proposat per a 

valorar-lo i fer les modificacions que cregui convenients o, la que seria l’opció més 

interessant, conèixer només la primera de les activitats. 

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

la trama. Per tant, no existeix una trama principal definida prèviament, sinó que cada 

turista es converteix en el protagonista d’una història que comença de zero i que s’anirà 

generant amb les seves intervencions. 

Quan un usuari participi d’una activitat proposada, en la localització d’aquesta trobarà 

un element que forma part de la narració transmediàtica (p. ex. visionar un audiovisual) 

i aquestes intervencions en plataformes secundàries seran introduïdes a la plataforma 

principal per a ser incorporades a la narració. 
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Després de finalitzar cada activitat i d’haver estat introduïda, a l’usuari se li plantejaran 

diferents opcions per a continuar el trajecte, a mode dels llibres de “Tria la teva 

aventura”, i n’haurà d’escollir una per a seguir amb la narració i les activitats. 

 

 Disseny de la interactivitat 

Els continguts del producte Descoviu! es presenten de forma mixta entre la seqüencial i 

l’aleatòria. En gran part de la narració l’usuari participa activament accedint als 

continguts que ell escull, ja sigui triant una de les opcions seleccionables al final de cada 

capítol o interactuant amb les diverses plataformes o amb el món real. És un usuari 

coautor o prosumer, que crea la seqüència narrativa amb les seves accions. 

Però tot i tractar-se d’una obra aparentment aleatòria, al darrere hi ha unes línies 

dramàtiques seqüencials predissenyades pels autors que ordenen la informació per a 

que sigui assimilada correctament i la trama tingui sentit i avanci amb coherència. 

Per la naturalesa del producte, que té similituds amb les aventures gràfiques i altres 

tipus de videojocs, la seva comunicació és poc estructurada, obligant així l’usuari a 

explorar els continguts sense disposar d’una guia de navegació. 

Pel que fa al grau d’interactivitat, Descoviu! es caracteritza per portar la interactivitat a 

l’extrem. Per a fer avançar la història són necessàries les accions de l’usuari en les 

diferents plataformes que conformen el producte però també aquelles que el 

transcendeixen: fer servir un mitjà de transport determinat, assistir de públic a un 

espectacle, visitar una exposició, etc. 

La interacció detallada que proporcionarà la plataforma principal i les secundàries es pot 

consultar al capítol 2. Especificacions funcionals de la bíblia de producció (lliurable que 

acompanya aquest document). 

 

 Disseny de la navegació  

En aquest capítol presentem un diagrama de fluxos que representa un disseny de 

navegació prototípic i simplificat per a il·lustrar una possible aplicació del producte. S’ha 

de tenir en compte, però, que quan un client adopti el projecte la seva navegació s’haurà 

de dissenyar en base a la realitat i necessitats de cada cas. 

El sistema de navegació és mixt (hi ha una part seqüencial que condiciona la navegació 

lineal per uns camins preestablerts, combinada amb moltes opcions de navegació 
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oberta, on l’usuari pot escollir la seva trajectòria). Però la característica més destacable 

del disseny de navegació és el tipus de navegació externa portada a l’extrem, ja que 

l’usuari surt de l’aplicació no només mitjançant hipertextos i enllaços sinó també actuant 

sobre elements que poden estar inclús desconnectats de la xarxa. 
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11. Perfils d’usuari 

Els usuaris que faran ús del producte són els visitants d’una àrea geogràfica 

determinada. Es tracta, doncs, d’un públic extremadament heterogeni, que té l’interès 

per viatjar com a únic denominador comú. A continuació presentem quatre usuaris (o 

grups d’usuaris) prototípics, tot i que n’hi poden haver amb característiques molt 

diverses: 

1. Família de quatre membres, formada per dos progenitors i dos fills de 8 i 11 anys. 

Tenen interès en participar en activitats aptes per a tota la família, que puguin 

ser realitzades per individus de totes les edats o exclusivament per al públic 

infantil. Provenen de Barcelona. 

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

lúdica i esportiva amb un equilibri entre la qualitat i el preu. Les activitats gratuïtes 

tenen un paper rellevant en els seus plans de viatge. 

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

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

la pròpia família, exercint uns rols diferents dels reals i enfortint així els vincles 

entre ells. 

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

 

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

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

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

realment diferents i divertides. Poder adquisitiu relativament elevat (cada 

membre es fa càrrec de les seves pròpies despeses, no són membres 

dependents entre ells). 

Tenen interès per la tecnologia i un alt grau de coneixement de la mateixa. Pot 

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

no decaigui durant l’estada. 

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

continguts amb els seus contactes, de manera efectiva. Vol participar 

d’experiències actives relacionades amb els esports d’aventura o similars i en la 

vida nocturna. 

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

diferents tipus establiments (apartaments turístics i càmpings). 
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3. Parella de 60 anys. 

Provinents d’una ciutat mitjana francesa, amb molta experiència viatjant per tot 

el món. Tenen un poder adquisitiu força alt, interès per la cultura, la gastronomia 

i l’enologia i els estils de vida saludables. Cerca de tranquil·litat i d’experiències 

enriquidores a nivell intel·lectual i de benestar físic. L’ús de la tecnologia i dels 

dispositius mòbils no és una prioritat, i haver-los d’utilitzar constantment per a 

poder gaudir d’una experiència pot significar un handicap. 

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

zona, participant de la seva vida quotidiana. Vol ser més viatger que turista. 

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

quals han fet un intercanvi. 

 

4. Viatger solitari pels volts de la quarantena. 

Home amb elevat poder adquisitiu, independent i amant de la improvisació. 

Informàtic de professió, aficionat a les sèries televisives, als jocs d’ordinador i a 

la cultura nipona. Viu a l’àrea metropolitana de Barcelona. Requereix 

d’esdeveniments on pugui participar-hi de manera individual, i té un interès 

relatiu en fer noves amistats o coneixences. 

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

característica indispensable per a atreure’l. Li interessa bàsicament la novetat, 

fer coses que mai ha provat de fer. 

S’allotjarà durant un cap de setmana en un establiment d’agroturisme. 
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12. Projecció a futur 

La present proposta cobreix la fase de disseny del producte, amb la intenció de poder 

ser desenvolupada i explotada a mig termini. Amb aquesta intenció, es plantegen 

diferents escenaris o plans d’actuació possibles posteriors a la presentació d’aquest 

treball de fi de grau en l’àmbit acadèmic: 

1. Presentació del projecte a convocatòries de programes de mentoring per a 

impulsar-ne el creixement i la consolidació, com poden ser el HUBBIK2 de la 

UOC (en el qual vaig participar anteriorment amb un altre projecte) o el 

FuTurisme3 de Barcelona Activa. 

L’objectiu de poder participar en aquest tipus de programes destinats a propostes 

emprenedores és acabar de donar forma al model de negoci i al pla de 

màrqueting, vendes i distribució, ja que considero que per la meva formació i 

experiència necessito suport especialment en aquests àmbits. 

2. Cerca de sinèrgies amb empreses tecnològiques amb les quals poder col·laborar 

de manera estable per posar en marxa el producte o, si més no, desenvolupar-

ne una versió de demostració. 

3. Dur a terme amb certes garanties el pla de màrqueting esbossat en aquest 

treball. És a dir, presentar activament el producte a clients potencials per tal 

d’explotar-lo. 

  

                                                 

2 http://hubbik.uoc.edu/ca/servei/orientacio-en-el-proces-emprenedor  
3 http://w28.bcn.cat/futurisme/program/  

http://hubbik.uoc.edu/ca/servei/orientacio-en-el-proces-emprenedor
http://w28.bcn.cat/futurisme/program/
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13. Pressupost 

A mesura que s’ha desenvolupat el projecte, s’han anat definint les possibles formes de 

monetització del mateix, així com el model de negoci més raonable. En un primer estadi 

de gestació de la idea la mirada es focalitzava sobre els establiments de turisme rural 

com a públic objectiu de la proposta. No obstant, paral·lelament a l’evolució de la 

proposta i a la seva concreció, s’ha observat que el mercat al qual es dirigeix pot ser 

molt més ampli, ja que hi podria haver molts més agents turístics potencialment 

interessats en explotar un producte d’aquestes característiques. 

Partint, doncs, d’un model de negoci basat en el desenvolupament d’una aplicació 

bàsica, “de marca blanca”, vendible a actors turístics als quals se’ls adaptaria i en 

sostindrien els costos de producció i manteniment, s’han elaborat dos pressupostos 

estimats. 

El primer pressupost (Pressupost 1: Desenvolupament) correspon al desenvolupament 

de l’aplicació originària, una versió Alpha o de demostració amb funcionalitat i disseny 

bàsics, destinada a ser presentada als clients potencials per a la seva adquisició. En un 

pla financer detallat, els costos de desenvolupament d’aquesta aplicació es repercutirien 

als clients dins les quotes de manteniment o en qualsevol altra partida genèrica. Aquest 

document és per a ús intern de l’empresa desenvolupadora. 

El segon model (Pressupost 2: Adaptació, manteniment i dinamització) correspon al cas 

hipotètic d’un organisme turístic que ha decidit adquirir l’aplicació i explotar-la. Hem 

plantejat com a supòsit un organisme turístic territorial de petita dimensió geogràfica. 

S’han tingut en compte els següents aspectes: 

 Adaptació de l’aplicació en les seves modalitats de web i app mòbil Android i 

iOS, tant pel que fa a programació com a disseny. 

 Estudi del territori conjuntament amb els responsables de l’organització client per 

tal de definir els continguts de les bases de dades i dissenyar les accions 

especifiques a  desenvolupar. 

 Generació de continguts. 

 Manteniment tècnic de la plataforma i del servidor. 

 Manteniment i actualització de les activitats i elements transmèdia vinculats. En 

aquest aspecte es considera la contractació de personal especialitzat i dedicat 

íntegrament a aquestes tasques (personal laboral), a més de la resta de 

despeses (dietes, formació, materials multimèdia o físics, etc.). 

Per al manteniment sempre s’ha considerat un cost anual.  
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 Pressupost 1: Desenvolupament 

Concepte Import 

Desenvolupament aplicació web i app híbrida Android i 
iOS 

7.000€ 

Back-end / back-office d’administració 3.000€ 

TOTAL 10.000€ 

 

 

 Pressupost 2: Adaptació, manteniment i dinamització 

Desenvolupament plataforma Import 

Estudi del territori i generació de continguts inicial 5.000€ 

Adaptació de la plataforma al cas concret 2.000€ 

Disseny gràfic  

Creació de la imatge gràfica 500€ 

Disseny de l’aplicació (80€/model de pantalla, 
15 pantalles estimades) 

1.200€ 

Landing page 1.200€ 

TOTAL 9.900€ 

 

Manteniment i explotació (cost anual) Import 

Allotjament al servidor 1.500€ 

Certificat SSL 90€ 

Monitorització 1.000€ 

Personal: manteniment i actualització de les bases de 
dades i de les accions multimèdia i relació amb els 
actors vinculats. 

50.000€ 

TOTAL 52.590€ 

 

NOTA: Ambdós pressupostos compten amb un nivell baix de detall, ja que es considera 

que per la finalitat que tenen dins d’aquest projecte teòric no és oportú un 

desenvolupament exhaustiu. 
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14. Anàlisi de mercat i viabilitat 

Tal com s’ha apuntat en la introducció del capítol anterior, dedicat al pressupost, la 

mateixa evolució del projecte ha portat a canviar el centre  d’atenció del públic objectiu. 

La proposta que s’ha conceptualitzat inclou elements procedents de disciplines molt 

heterogènies (TIC, gestió turística, producció audiovisual, dinamització cultural, etc.), 

que impliquen la necessitat de mantenir una infraestructura de recursos tècnics i humans 

de certa envergadura. 

Per aquest motiu s’ha convingut que el target més idoni per al nostre producte són les 

organitzacions i entitats turístiques de dimensió mitjana (p. ex. d’àmbit comarcal o 

municipal en poblacions especialment turístiques), que disposen d’una condició 

pressupostària i uns objectius estratègics més en concordança amb la nostra proposta. 

Partint d’aquesta suposició s’ha desenvolupat l’anàlisi de mercat que es presenta en els 

següents apartats. Com es pot observar, s’ha dividit l’estudi en dos paràmetres 

diferenciats i complementaris. Per un costat, s’ha tingut en compte la demanda, el públic 

objectiu; per l’altre, la situació de la nostra competència dins el mercat.  

 

 La demanda (o mercat) 

Per a la investigació del mercat s’ha optat per la tècnica de l’entrevista d’investigació a 

responsables d’entitats turístiques, amb la finalitat d’extreure’n informació qualitativa i 

de la qual potser en desconeixíem la rellevància. S’ha preparat una entrevista basada 

en sis preguntes, amb la idea que a partir d’aquestes anessin sorgint les diferents 

especificitats de cadascun dels entorns dels entrevistats. 

La intenció era entrevistar a cinc o sis persones procedents d’institucions i empreses 

turístiques d’àrees geogràfiques diverses i amb realitats turístiques diferents, però 

l’estudi final ha divergit força d’aquesta idea. Només ha estat possible realitzar 

l’entrevista completa a un càrrec i a un excàrrec d’entitats turístiques (Imma Espel, 

directora de Turisme i Comerç de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i Joan 

Vinyes, exconseller del Turisme del Consell Comarcal del Bages). S’ha intentat 

contactar amb una desena més de persones d’interès per a l’estudi però no han respost 

a la demanda o, tot i manifestar la seva predisposició, finalment no s’hi ha pogut parlar. 

Tot i això, l’anàlisi del mercat s’ha pogut complementar amb converses més informals 

amb tècnics o responsables de turisme de diferents entitats amb qui hem coincidit a 

diversos esdeveniments (Fòrum TurisTIC, actes de networking empresarial, etc.) 



52 
 

L’entrevista que s’havia elaborat inicialment i de la qual n’hem obtingut totes les 

respostes de dos entrevistats és la que es presenta a continuació: 

 

ENTREVISTA PER A LA INVESTIGACIÓ DE MERCAT 

Nom:  

Càrrec:  

Entitat: 

Tipus d’entitat (pública, privada, participada per diferents organismes, etc.): 

 

1. Podria fer una breu descripció quantitativa i qualitativa del territori en el qual té 

competència la seva organització? (dimensió del territori, dades demogràfiques, 

tipus de turisme predominant, tipus d’atraccions turístiques, etc.) 

2. La seva organització disposa d’una base de dades dinàmica i permanentment 

actualitzada disponible per al visitant, ja sigui mitjançant un lloc web, una app, a 

les oficines d’informació turística o en qualsevol altre espai? 

3. En cas afirmatiu, qui s’encarrega del manteniment de la base de dades, tant pel 

que fa als continguts com a la tecnologia? Hi ha professionals a l’entitat 

encarregats d’aquesta tasca o s’externalitza? 

4. Existeix un  departament TIC o similar a la seva entitat? 

5. Al seu territori s’utilitza alguna eina o estratègia basada en la gamificació (ús de 

mecàniques de joc) per a potenciar l’experiència dels visitants o la seva 

fidelització? En cas afirmatiu, quina valoració en fa? En cas negatiu, estaria 

interessat/da en la seva implementació? 

6. Si la seva organització es decidís a adquirir una eina basada en una app mòbil 

per a millorar l’experiència del visitant i dinamitzar el territori, que comportés una 

infraestructura tècnica i humana per al seu manteniment, quin pressupost anual 

podria destinar-hi?   

 

Les respostes fruit de les converses mantingudes amb els dos informants que s’han citat 

anteriorment es troben a l’Annex 3 d’aquest document. 

A partir de les diferents converses, més formals o menys, amb diversos responsables 

d’organitzacions de l’àmbit turístic i tècnics del sector, juntament amb l’assistència al 

Fòrum TurisTIC on es van presentar realitats turístiques i tecnològiques de territoris com 
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la Terra Alta, el Penedès o Lanzarote, s’ha extret una sèrie de conclusions referents a 

l’estat de la demanda de productes tecnològics com el que ens ocupa: 

a. Existeixen molts territoris amb un potencial turístic emergent del qual les 

organitzacions comencen a ser-ne conscients i volen potenciar. 

b. Hi ha interès manifest en l’aplicació de TIC en el sector turístic com a oportunitat 

per a arribar als visitants, però les estratègies i els objectius en general no es 

tenen clars. 

c. El Principat és molt heterogeni en tots els aspectes, des de la geografia a les 

comunicacions o al model sòcio-econòmic, cosa que requereix que les accions 

turístiques vàlides en una zona no ho siguin en una altra. Per tant, és necessari 

un grau molt alt de personalització i adaptació en el disseny de les iniciatives que 

es desitgi desenvolupar. 

d. Els pressupostos amb els que compten les institucions d’àmbit públic són 

escassos, o es prioritzen altres projectes abans que invertir en innovació 

tecnològica i de continguts aplicada al turisme. La sensibilitat dels càrrecs 

polítics, tècnics i funcionaris dels consells comarcals i altres organismes anàlegs 

és la que preval sovint en la presa de decisions relatives a les inversions. 

L’evidència d’aquesta realitat ha fet que molts d’aquests organismes hagin 

incorporat iniciatives privades a les seves estructures o hagin fomentat la creació 

de patronats o organitzacions similars paral·leles per a incentivar la innovació en 

el turisme. 

Aquest conjunt de conclusions em generen un primer retrat del meu target, on detecto 

un interès per la innovació i la tecnologia, juntament a un important desconeixement i 

manca de concreció. Per tant, el públic objectiu del producte necessita que se li presenti 

una proposta clara, concisa i ajustada a la seva realitat. 

Partint de totes aquestes premisses, s’ha de desenvolupar un pla de màrqueting que 

assoleixi l’objectiu de fer entendre quin és el producte, com ajudarà al territori i al turista 

que el visiti i quina serà la innovació que aporti. Alhora, el missatge ha de fer veure la 

necessitat d’invertir en un producte d’aquestes característiques que afavorirà la 

dinamització i enriquiment de l’entorn. 

Per últim, si bé considero que en l’àmbit del treball de fi de grau aquest primer estudi de 

la demanda pot servir com a incipient indicador per a conèixer la realitat del públic 

potencial de Descoviu!, crec que seria convenient en un futur, pensant en el possible 

desenvolupament real del producte, realitzar una investigació més extensa i metòdica.  
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 L’oferta (o competència) 

Fent una primera aproximació, s’ha observat que molts ens turístics públics o 

publicoprivats (patronats, consorcis, consells comarcals, etc.) disposen d’un lloc web i/o 

una app mòbil que concentra el gruix d’informació relativa als recursos turístics i la posa 

a disposició dels usuaris. La qualitat d’aquestes plataformes, mesurada a partir de la 

quantitat d’informació, el grau d’actualització, la usabilitat, el disseny, la utilitat dels 

recursos oferts, l’originalitat i la innovació, difereix molt entre un cas i un altre, però en 

línies generals no és massa destacable. 

Trobem casos com els del lloc web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

(http://turisme.elbaixllobregat.cat/) on es presenta la informació de forma clara, 

inequívoca i ordenada, amb informació pràctica completa i actualitzada de les atraccions 

i esdeveniments (figura 25). Amb una simple ullada als continguts es desprèn que 

l’organisme fomenta la participació del visitant amb el territori, amb accions promogudes 

des del mateix consorci (p. ex. edició de talonaris de cupons descompte). 

 

Figura 25: Lloc web del Consorci de Turisme del Baix Llobregat 

 

Malauradament, aquest exemple d’ús de la Xarxa com a mitjà per aglutinar els recursos 

i crear una eina útil per al visitant és una rara avis en el si de les administracions 

públiques comarcals o regionals. En la molts d’altres casos sembla que hi ha hagut la 

intenció de concebre plataformes similars, ja sigui en format web o aplicació mòbil, però 

pel motiu que sigui no s’han acabat de desenvolupar amb un resultat satisfactori (com a 

mínim des de la perspectiva de l’usuari). Trobem llocs web desfasats, apps que no 

acaben de funcionar o que no disposen de continguts en la major part de les seves 

seccions, propostes poc atractives, etc. 

http://turisme.elbaixllobregat.cat/
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A més, sempre estem parlant de simples bases de dades posades a disposició de 

l’usuari, sense la intenció de crear experiències personalitzades ni basades en les 

preferències i interessos de cada perfil. Alguns organismes tenen a disposició dels seus 

visitants rutes de Geocaching, tallers o altres activitats per a participar dins del “món 

real”, però no estan connectades entre elles i no fomenten la gamificació ni la 

participació, de manera que no es poden considerar productes transmèdia. Es detecta, 

doncs, una manca d’eines que personalitzin plans i experiències turístiques de manera 

efectiva i que explotin la multiplicitat de plataformes. 

 

Per últim, cal apuntar que actualment hi ha algunes empreses que estan treballant en 

aplicacions que pretenen millorar l’experiència turística dels visitants basant-se en la 

informació disponible en l’open data i en la intel·ligència artificial. És el cas de l’empresa 

Amadeus IT Group que, conjuntament amb la Technische Universiteit Delft, EURECOM, 

la Universidad Politécnica de Madrid, ISMB i Data-Moove, està fent recerca en noves 

tecnologies per aconseguir eines que permetin la màxima personalització dels plans 

turístics mitjançant una app (PasTime4) a partir dels interessos de cada individu. La 

intenció és implantar-la en fase de proves a localitzacions europees amb gran impacte 

turístic, com són les illes Canàries, Amsterdam i la Costa Blava. 

I justament a Lanzarote, i també a partir de les dades obertes i de l’aplicació 

d’intel·ligència artificial, l’empresa CPZ Hispania ha desenvolupat la plataforma 

SmartEcoMap5 que actua com a assistent de viatge que connecta el turista amb el seu 

destí inclús si aquest no compta amb la suficient maduresa tecnològica que el turista-

usuari actual reclama. El viatger que arriba a l’illa dels volcans ja té disponible aquesta 

eina, que li permet fer qualsevol pregunta relacionada amb aquesta destinació 

mitjançant la veu i rep a l’instant la informació que necessita.  

                                                 

4 Més informació a: http://www.amadeus.com/blog/07/04/eit-digital-innovation-project-set-
improve-destination-tourism-experience/  
5 http://smartecomap.com/  

http://www.amadeus.com/blog/07/04/eit-digital-innovation-project-set-improve-destination-tourism-experience/
http://www.amadeus.com/blog/07/04/eit-digital-innovation-project-set-improve-destination-tourism-experience/
http://smartecomap.com/
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15. Pla de màrqueting 

 Objectius 

El pla de màrqueting del producte multiplataforma Descoviu! s’ha dissenyat amb la 

finalitat última de ser contractat i, per tant, explotat, pel màxim nombre possible d’entitats 

turístiques territorials en un període de temps relativament curt. S’espera aconseguir 

contractacions dins dels primers sis mesos des de l’inici de la campanya. 

A més d’aquest objectiu principal, de caire econòmic, podem definir altres objectius 

segons altres perspectives: 

a. Des del punt de vista del client: 

- Presentar-li un producte que li ofereixi un retorn a mig termini. 

- Impulsar la participació activa dels mateixos agents turístics. 

- Crear un eix que vertebri tota la informació disponible i el seu accés.  

b. Des del punt de vista dels usuaris finals: 

- Crear una vinculació estreta entre els usuaris-turistes i l’entorn en el qual 

estan interactuant. 

- Estimular la comunitat per a que sigui participativa tant en l’àmbit online 

com en l’offline. 

- Oferir un servei altament personalitzat. 

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

- Experimentar amb usuaris que mai han participat d’un producte 

transmèdia. 

- Dissenyar serveis dinàmics i vinculats a territoris concrets, fomentant la 

creativitat constant. 

- Conformar nous equips de treball heterogenis i canviants, formats per 

personal propi i per personal de l’equip del client. 

- Construir comunitats a partir d’un producte propi. 
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 Definició de les polítiques de màrqueting 

1. Posicionament de marca o branding 

Considerem l’estratègia de branding com un element clau per al creixement i 

consolidació de la marca Descoviu! i per a la consecució dels objectius definits 

anteriorment, especialment aquells relatius a l’usuari final. La creació de la marca cerca 

l’insight del client i del consumidor últim (l’usuari), i per tant hi juga un paper important 

l’aspecte sentimental i emocional. S’ha dissenyat una estratègia amb la qual perseguim 

que l’usuari percebi la marca d’una determinada manera amb els cinc sentits, tenint en 

compte tots els aspectes que la identifiquen: 

- Imatge corporativa: Sempre que s’utilitzi la marca o qualsevol producte o 

element relacionat amb la mateixa, els elements gràfics hauran de seguir les 

directrius establertes a la guia d’estil visual (detallada a la bíblia de 

producció). La cohesió de la imatge corporativa (figura 26) és indispensable 

per a la construcció de la marca, així que totes les aplicacions que se’n derivin 

hauran de ser supervisades per l’equip de disseny (p. ex. elaboració de 

marxandatge). 

 

Figura 26: Exemple d’aplicacions de la imatge corporativa 
 

- Naming: El mot Descoviu! és el resultat d’un triple joc de paraules: descobrir 

– desconnectar – viure. Els consumidors no tenen perquè reconèixer 

necessàriament els tres conceptes, però qualsevol de les combinacions entre 

ells que puguin detectar els generarà una percepció positiva (tant pels termes 

en si com per l’insight, l’agradable sensació d’haver “resolt un enigma” de 

forma inesperada). El temps verbal en imperatiu del verb viure i el signe 
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d’exclamació final aporten sensació de dinamisme i activitat i reforcen 

l’actitud positiva. 

- Música i efectes sonors: Tots els elements sonors que formen part tant del 

producte com de les aparicions del mateix en campanyes de comunicació i/o 

màrqueting estan dissenyats segons les directrius de l’equip creatiu. Les 

bandes musicals i els efectes sonors són originals, i la seva creació i aplicació 

seguiran les directrius definides en la bíblia de producció i es verificaran 

sempre per l’equip creatiu. 

 

- Comunicació i to: El to que defineix la personalitat de la marca i que l’ha de 

transmetre és desenfadat, proper i fresc. S’utilitzarà, sempre que sigui 

possible, la segona persona amb el tractament personal de tu, interpel·lant 

directament l’usuari. 

Quan una entitat adquireixi el producte i el personalitzi, s’establirà el pla de 

comunicació que el titular cregui més convenient, però sempre que sigui 

possible es respectarà el to instaurat en la marca genèrica Descoviu! 

 

 

2. Estratègies de promoció 

Com s’ha manifestat en capítols anteriors, el producte transmèdia Descoviu! es dirigeix 

a les organitzacions turístiques territorials públiques, privades o mixtes, que l’adquireixin 

i el personalitzin segons la seva realitat. Cal establir un pla de màrqueting que permeti: 

- Fer arribar la informació de manera clara al client potencial, que ha 

d’entendre el producte, les seves possibilitats i, sobretot, la necessitat de 

comptar amb una estructura de personal pròpia o aliena dedicada al 

manteniment i explotació del producte. 

- Presentar la proposta de valor amb un missatge clar i concís. 

 

Per arribar al nostre client potencial, que no és el públic general, hem de realitzar accions 

molt focalitzades, ja que cerquem més la creació de col·laboracions estables amb els 

clients que no pas la simple venda del producte. En aquest sentit, s’han dissenyat un 

conjunt d’iniciatives per dur a terme: 

- Cites comercials amb els responsables de comunicació o departaments 

similars de les organitzacions. 
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- Presentació del producte en actes públics dins d’esdeveniments del sector: 

fòrums turístics, jornades empresarials, etc. 

- Presència com a expositors en fires sectorials. 

No es planteja fer un pla de mitjans ni cap tipus de màrqueting online, ja que al nínxol 

de mercat que cobrim no hi podem accedir pels canals comuns (mitjans de comunicació 

generalistes o especialitzats, xarxes socials, etc.) 

Així doncs, pels mitjans promocionals que s’han definit, cal elaborar els següents 

suports: 

- Dossier de presentació de l’empresa i del producte. 

- Versió de demostració de la plataforma principal (aplicació web i mòbil). 

- Formació per als agents comercials. 

- Vídeo de presentació on es mostri una aplicació real del producte6. 

- Guió de la presentació oral del producte, ja sigui en visites comercials o en 

presentacions en públic. 

- Material visual de suport a les exposicions orals (presentacions en 

PowerPoint o similars). 

- Fulletons explicatius. 

- Elements corporatius per a la decoració dels estands en fires. 

  

                                                 

6 Aquesta presentació s’ha realitzat i es presenta com a lliurable que acompanya aquest treball, 
tal com s’especifica a l’Annex 1 



60 
 

16. Conclusions 

La conceptualització de la proposta transmèdia que s’ha realitzat en el decurs d’aquest 

treball crec que ha assolit uns resultats força positius. Se n’ha obtingut un document de 

producció (la bíblia) cohesionat que formalitza i documenta la fase de preproducció 

treballada. 

Aquest projecte de final de grau ha suposat un autèntic repte, ja que el temps era limitat 

i no ha estat fàcil fer una planificació satisfactòria i que alhora cerqués resultats 

ambiciosos. De fet, considero que no he estat capaç d’arribar a l’estat de 

desenvolupament i concreció desitjats des d’un inici. Les fases de definició de la idea, 

d’investigació i d’estudi de mercat s’han dilatat més de l’esperat, en detriment del temps 

que volia destinar al desenvolupament de la proposta en si. 

Malgrat aquests contratemps, considero que el resultat és interessant i que Descoviu! 

és un producte que pot arribar a desenvolupar-se en un futur. Cal treballar més en 

profunditat la definició del mercat i el projecte de negoci i precisar més tot allò que es 

refereix al desenvolupament tecnològic. 

En general, doncs, estic satisfeta amb el resultat obtingut i amb la consolidació dels 

coneixements apresos durant el grau de multimèdia, que he pogut dur a la pràctica en 

aquest treball.  
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Annex 1: Lliurables del projecte 

En tractar-se d’un projecte eminentment teòric, el gruix d’aquest Projecte Final de Grau 

es troba inclòs dins dels diferents capítols d’aquesta memòria i en la bíblia del projecte, 

que esdevé el lliurable principal. 

Els documents que s’han anat generant amb continguts aptes per ser incorporats en un 

document de text o PDF s’han integrat en el present document com a annexos, amb la 

finalitat d’evitar la dispersió de la informació. 

A continuació es relacionen els lliurables que conformen el TFG juntament a aquesta 

memòria: 

Nom de l’arxiu Tipus/format Finalitat 
Capítol de la 
memòria amb el 
qual es relaciona 

Bíblia PDF 

Servir de referència a 
l’equip que treballarà 
en la producció del 
producte. 

2. Descripció 

Diagrama de Gantt 
Document de 
Microsoft Project 

Documentar la 
planificació del treball 

7. Planificació 

Logotip “Descoviu! El 
Bages” 

Document 
d’Adobe 
Photoshop (.psd) 

Ésser la base de la 
imatge gràfica del 
producte 

2. Descripció 

Diagrama de fluxos 
Document 
d’Adobe 
Illustrator (.ai) 

Il·lustrar la secció 
relativa al disseny de 
la navegació 

10. Guions 

PAC_FINAL_prs_Rubiralta 

_Pierola_Paula 
Vídeo (.mp4) 

Presentar la proposta 
al públic general 

- 

Autorització ús imatges PDF 

Cobrir amb allò que 
estipula la LOPD per 
a que la UOC pugui 
fer ús i difusió de les 
imatges fixes o en 
moviment incloses en 
aquest treball on hi 
surten persones 
identificades o 
identificables 

- 

PAC_FINAL_vid_Rubiralta 

_Pierola_Paula 
Vídeo (.mp4) 

Presentar el projecte 
de fi de grau 

- 
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Annex 2: Resum executiu 

En aquest annex es presenta un micro-pla d’empresa hipotètic, considerant la 

constitució d’una societat per tal de comercialitzar el producte Descoviu! 

 

Nom comercial: Descoviu! 

Model de negoci: El producte Descoviu! està dissenyat per a ser adquirit per 

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

s’ha de personalitzar per a la seva implantació, per la qual cosa és necessària la creació 

d’equips de treball mixtes formats per personal de l’empresa desenvolupadora i del 

client. Aquests equips es mantindran durant tot el període d’explotació del producte, ja 

que requereix un manteniment permanent. 

El client és qui costejarà totes les despeses i els salaris, a més d’abonar el preu de la 

llicència per a l’explotació del producte. 

Productes i serveis: Descoviu! és l’únic producte que comercialitzarà l’empresa, 

assumint totes les fases de desenvolupament i manteniment del mateix. 

Mercat: El públic potencial són les entitats turístiques territorials (patronats, consells 

comarcals, entitats publicoprivades, etc.)  

Competència: Actualment no hi ha al mercat un producte que aglutini tots els recursos 

turístics d’un territori, els presenti a l’usuari en forma d’experiència personalitzada i 

alhora faci ús de múltiples plataformes. 

Pla de màrqueting: S’estima fer accions comercials molt focalitzades al públic 

potencial, en forma de reunions comercials de presentació del producte o exhibició del 

mateix en fires i esdeveniments sectorials. 

Inversió inicial i costos a curt i mitjà terminis: La inversió inicial en el producte es 

calcula en 10.000€ aproximadament, a la que se li haurà de sumar la personalització i 

implementació per a cada client, estimada en uns altres 10.000€. El manteniment anual, 

incloent-hi els costos de personal, es calculen en uns 53.000€. 

Projecció econòmica curt i mitjà terminis i ROI: El retorn de la inversió inicial 

(10.000€) es farà mitjançant l’adquisició d’una llicència per part del client. La resta de 

costos descrits al punt anterior (personalització i implementació i manteniment anual) 

seran sufragats directament pel mateix client. 

La repercussió d’aquestes despeses a l’usuari final serà decisió de cada client. 
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DAFO 

DEBILITATS AMENACES 

- No es compta amb experiència que 
acrediti la solvència professional de 
l’equip 

- És difícil fer una estimació real del 
cost que pot suposar la posada en 
marxa del producte 

- Cal crear sinèrgies i col·laboracions 
amb clients i/o empreses de 
programació per a desenvolupar el 
producte  

- El cost del producte és elevat 

- Molts responsables d’entitats 
turístiques no veuen la necessitat 
d’incorporar eines tecnològiques 
com aquesta 

- Desconeixement de les oportunitats 
que ofereixen les TIC al turisme i, 
conseqüentment, desinterès 

FORTALESES OPORTUNITATS 

- La conceptualització del producte és 
sòlida 

- Es compta amb aptituds comercials 
i comunicatives i motivació per a fer 
arribar el producte als clients 
potencials 

- No hi ha cap producte d’aquestes 
característiques al mercat 
actualment 

- La població cerca noves 
experiències online i offline 

- El turisme sostenible i actiu està en 
alça 
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Annex 3: Estudi de mercat: entrevistes 

1. Imma Espel 

Càrrec: Directora de Turisme i Comerç 

Entitat: Agència de Desenvolupament del Berguedà (entitat pública, formada pels 31 

ajuntaments de la comarca, però també associacions empresaris i la patronal).  

 

Podria fer una breu descripció quantitativa i qualitativa del territori en el qual té 

competència la seva organització? 

El Berguedà és una comarca de 1.185 quilòmetres quadrats amb 31 municipis i 41.000 

habitants. La seva capital és Berga amb 16.175 habitants. El tipus predominant de 

turisme és el familiar i l‘esportiu i la seva procedència és majoritàriament de Barcelona i 

àrea metropolitana. 

Els recursos turístics principals són el paisatge, la natura, i les activitats al medi natural 

(senderisme, bicicleta, escalada, parcs d’aventura...) 

La seva organització disposa d’una base de dades dinàmica i permanentment 

actualitzada disponible per al visitant, ja sigui mitjançant un lloc web, una app, a 

les oficines d’informació turística o en qualsevol altre espai? 

Disposem de web de turisme (www.elbergueda.cat) amb un butlletí que s’envia als 

subscriptors (ara mateix, a 150). També tenim una aplicació que s’han descarregat 1000 

persones. 

Quan fem campanyes gastronòmiques també recollim dades de les persones 

interessades en rebre informació i tenim una llista de 3000 persones a qui enviem 

regularment informació de temes gastronòmics. 

Qui s’encarrega del manteniment de la base de dades, tant pel que fa als 

continguts com a la tecnologia? Hi ha professionals a l’entitat encarregats 

d’aquesta tasca o s’externalitza? 

Hi ha manteniment de les aplicacions però els continguts els actualitzem sempre 

nosaltres, l’equip de turisme. 

Existeix un  departament TIC o similar a la seva entitat? 

No. 

http://www.elbergueda.cat/
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Al seu territori s’utilitza alguna eina o estratègia basada en la gamificació (ús de 

mecàniques de joc) per a potenciar l’experiència dels visitants o la seva 

fidelització? En cas afirmatiu, quina valoració en fa? En cas negatiu, estaria 

interessat/da en la seva implementació? 

Que jo sàpiga només s’ha fet un joc al voltant del Camí dels Bons Homes i funciona 

d’aquella manera. Nosaltres tenim també un projecte de Geocaching amb 17 catxés 

amagats en els 17 miradors paisatgístics però no és ben bé gamificació, tot i que estan 

vinculats a una web. 

Si la seva organització es decidís a adquirir una eina basada en una app mòbil per 

a millorar l’experiència del visitant i dinamitzar el territori, que comportés una 

infraestructura tècnica i humana per al seu manteniment, quin pressupost anual 

podria destinar-hi?   

Ja tenim una aplicació mòbil (Berguedà 24h) amb informació dels serveis i recursos 

turístics. Es força bàsica però conté molta informació d’utilitat a l’usuari. Ens costa 600 

euros de manteniment anual. 
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2. Joan Vinyes Sabata 

Càrrec: Exconseller de Turisme del Bages 

Entitat: Consell Comarcal del Bages (entitat pública) 

 

Podria fer una breu descripció quantitativa i qualitativa del territori en el qual té 

competència la seva organització? 

La comarca del Bages està entre les 10 primeres comarques de Catalunya quant a 

població i superfície. Amb una mica més de 1.000 Km2, i una població al voltant dels 

175.000 habitants, configura una comarca força diferenciada degut a la seva extensió. 

Des dels municipis més al nord (Cardona, Navàs o Avinyó) fins els del més al sud 

(Castellbell o Monistrol de Montserrat), les diferències econòmiques i socials són 

notables. Per tant, és un territori amb forts contrastos i força oportunitats. Fins fa pocs 

anys no era vista (ni promocionada) com una comarca turística, però la seva riquesa 

paisatgística i la creació de propostes turístiques basades en el coneixement del territori 

(paisatge i geologia) cultural i gastronòmic va canviant mica a mica. 

El turisme és bàsicament cultural i actiu, amb un triangle que sobresurt pel que fa a 

visites format per Montserrat, Sant Benet de Bages i Cardona (aquests dos últims amb 

unes visites aproximades de 100.000 a l’any). 

La seva singularitat geològica ha propiciat el Geoparc de la Unesco de la Catalunya 

Central que dóna un lligam entre paisatge, història i gastronomia de la comarca. 

Té singularitats com el de ser un dels territoris més rics en construccions de pedra seca 

(precisament acaba de sortir una app (Pedra Seca) de geolocalització d’aquest 

patrimoni), lligat sobretot al món del vi, fet que propicia les rutes enoturístiques com unes 

de les més interessants i desconegudes fins fa poc. 

Amb nuclis molt interessants com els de Mura o Súria, i projectes com el de Manresa 

2022 (amb la ruta Ignasiana) que ha de commemorar els 500 anys de l’arribada de Sant 

Ignasi a Manresa, passant pel patrimoni artístic com el ja esmentat de Sant Benet o el 

de Santa Maria de l’Estany, passant per una gastronomia amb productes artesans i 

autòctons com el del porc ral d’Avinyó, el tomàquet, les mongetes de Castellfollit i els 

vins de la D.O  Pla de Bages, configuren les ofertes més importants de la comarca. 

La seva organització disposa d’una base de dades dinàmica i permanentment 

actualitzada disponible per al visitant, ja sigui mitjançant un lloc web, una app, a 

les oficines d’informació turística o en qualsevol altre espai? 
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Sí, si et refereixes a informació turística de la comarca: www.bagesturisme.net i 

www.geoparc.cat  

En el moment en que ho vaig deixar estava pendent de finançament per començar una 

app. Crec que el projecte s’ha encallat una mica per falta de pressupost. 

Qui s’encarrega del manteniment de la base de dades, tant pel que fa als 

continguts com a la tecnologia? Hi ha professionals a l’entitat encarregats 

d’aquesta tasca o s’externalitza? 

El manteniment és intern, realitzada pels mateixos tècnics i tècniques de turisme 

Existeix un  departament TIC o similar a la seva entitat? 

Sí, hi ha un departament d’informàtica, que s’encarrega del manteniment informàtic en 

general. 

Al seu territori s’utilitza alguna eina o estratègia basada en la gamificació (ús de 

mecàniques de joc) per a potenciar l’experiència dels visitants o la seva 

fidelització? En cas afirmatiu, quina valoració en fa? En cas negatiu, estaria 

interessat/da en la seva implementació? 

Actualment no. De fet, la tasca del Consell Comarcal és sobretot la d’ajudar i potenciar 

els diferents agents/empreses turístiques, i donar a conèixer els seus potencials. Queda 

molta feina per fer encara, tot i que en els últims anys s’ha avançat molt. Crec que sí 

que seria interessant potenciar i implementar la gamificació. 

Si la seva organització es decidís a adquirir una eina basada en una app mòbil per 

a millorar l’experiència del visitant i dinamitzar el territori, que comportés una 

infraestructura tècnica i humana per al seu manteniment, quin pressupost anual 

podria destinar-hi? 

És difícil contestar d’una forma exacta. Les prioritats dels Consells són moltes, i els 

recursos pocs, de forma que s’intenta sempre utilitzar recursos humans propis. De totes 

maneres, crec que la comarca està tot just ara començant a oferir-se com a territori 

turístic de qualitat, i en el futur això ha de canviar molt. 

Per altra banda, és difícil potenciar un territori des del punt de vista turístic únicament 

des de l’administració pública. Per això en el meu mandat vaig engegar la creació d’una 

associació formada per tots els ajuntaments i empreses privades, que hauria de tenir un 

pressupost propi. En aquest moment l’associació està formada. En el futur i tal com 

avancen les diferents tecnologies, segurament serà necessari l’externalització de 

serveis com són creació i manteniment d’apps. 

http://www.bagesturisme.net/
http://www.geoparc.cat/
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Existeix també l’Associació del Rebost del Bages (promoció de la gastronomia de la 

comarca). Crec que totes aquestes entitats han de tenir eixos comuns de comunicació, 

i entre totes, destinar pressupostos al voltant de 10.000 o 15.000 € pel manteniment de 

la informació d’apps hauria de ser possible. 

  



69 
 

Annex 4: Glossari 

En aquest annex es presenten les accepcions de termes utilitzats en aquest treball, 

seleccionats amb dues finalitats. Per un costat, la de facilitar la comprensió al lector aliè  

a l’àrea de coneixement (multimèdia) i, per l’altre, la de guanyar efectivitat en la 

comunicació. Es proposen un conjunt de definicions particularitzades i redefinides en el 

context específic d’aquest projecte.  

Els conceptes manllevats d’altres llengües i els anglicismes s’expressen en cursiva. 

Molts d’aquests termes disposen d’un neologisme en català acceptat i definit pel 

TERMCAT, el centre de terminologia de la llegua catalana7. Malgrat això, s’ha optat per 

utilitzar el manlleu en aquells casos en què aquest predomina en l’ús quotidià. 

 

API: Sigles que corresponen a application programming interfaces, interfície de 

programació d’aplicacions. És un conjunt de protocols i eines que permeten als 

desenvolupadors crear programes específics per a determinats sistemes 

operatius. 

App: Programa informàtic que desenvolupa una tasca en un dispositiu mòbil. 

Back-office: En el disseny de programari, és la gestió interna, el servei d’organització 

al qual no accedeix l’usuari i facilita les tasques administratives i de gestió de 

l’aplicació. 

Bíblia (de producció): Document que recull tota la informació necessària per a que tot 

l’equip que forma part d’una producció audiovisual, multimèdia o transmèdia la 

pugui dur a terme. 

Big data: Conjunt de dades, procediments i aplicacions informàtiques de gran volum, 

diversitat i velocitat, ultrapassant la capacitat dels sistemes informàtics habituals. 

El processament d’aquestes dades massives es fa servir per detectar patrons 

entre elles. 

Branding: Procés de construir una marca mitjançant estratègies que abasten tots els 

actius vinculats d’alguna manera al nom i al símbol d’aquesta. 

Call to action: Crida a l’acció, element gràfic en una pàgina web o en qualsevol altra 

interfície informàtica que incita a fer-hi clic mitjançant les seves propietats. 

                                                 

7 http://www.termcat.cat  

http://www.termcat.cat/
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Engagement: Vincle de fidelitat que s’estableix entre els usuaris i una marca gràcies a 

l’experiència positiva que genera la interacció amb aquesta.  

Favicon: Petita icona identificadora d’un lloc web que apareix en les pestanyes d’alguns 

navegadors o al costat de la barra d’adreces. 

Gamificació: Introducció de tècniques, elements i dinàmiques pròpies del joc en 

activitats no recreatives, amb la finalitat de potenciar aspectes com la motivació, 

la productivitat o l’aprenentatge. 

Geocaching: Joc a l’aire lliure que consisteix en cercar elements amagats per tot el 

globus terraqüi amb l’ajuda de dispositius GPS. Disposa d’un lloc web oficial on 

registrar-s’hi com a usuari per a participar-hi: www.geocaching.com  

Geocatxé / geoamagatall: Contenidors amagats al món real per a ser trobats pels 

usuaris de Geocaching. 

Geolocalització: Determinació de la posició geogràfica d’un element, especialment d’un 

dispositiu mòbil, a partir de les ones de ràdio que emet o per mitjà d’un receptor 

GPS incorporat. 

Insight: Capacitat d’entendre sobtadament i de manera clara la solució a un problema 

o situació complexa, que provoca una sensació agradable de descàrrega 

emocional. 

Look & feel: Conjunt de característiques d’aspecte i comportament que donen a un 

producte, interfície, etc. una identitat visual única. 

Mobile learning: Metodologia d’ensenyament i aprenentatge que fa ús dels dispositius 

mòbils (telèfons intel·ligents, tauletes, etc.) 

Mosca: Terme informal que designa el logotip que apareix en una cantonada de la 

pantalla del televisor per a identificar la cadena emissora. 

Naming: Creació de nom, procediment per a establir la denominació de marques, 

productes o serveis. 

Offline: Recurs que no es troba connectat a Internet. 

Open data: Dades obertes procedent del big data que es posen a disposició del públic 

per a ser reutilitzades sense restriccions. 

Plot point: Fet significatiu dins d’una trama dramàtica que genera un gir, un canvi a 

l’acció, fent que aquesta prengui una trajectòria diferent de la que s’esperava. 

Pot ser qualsevol cosa, com per exemple l’aparició sobtada d’un nou personatge. 

http://www.geocaching.com/
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Prosumer: Acrònim format pels noms producer (“productor”) i consumer (“consumidor”); 

consumidor que fa un consum proactiu. Es tracta del nou model de consumidor, 

una figura on s’uneixen tres elements: el productor, el professional i el 

consumidor. Es caracteritza per ser molt exigent i experimentat, forma part del 

procés de producció i és actiu a les xarxes, on comparteix informació i confia en 

la retroalimentació d’altres usuaris.  

Psicografia: Descripció del perfil psicològic de tipus de consumidors o usuaris amb la 

finalitat de determinar les estratègies de màrqueting, comunicació, etc. més 

adients per les seves característiques. 

Realitat augmentada: Superposició d’elements generats electrònicament a un entorn 

físic del món real, mitjançant la càmera i la pantalla dels dispositius mòbils. 

Responsiu / responsive: Disseny web que permet adaptar el format dels continguts 

d’un lloc web a les característiques de qualsevol dispositiu o pantalla d’accés, 

permetent-ne la correcta visualització i millorant l’experiència d’usuari. 

Serious game: Joc l’objectiu del qual no és no és la diversió o l’entreteniment, sinó 

l’aprenentatge o la pràctica d’habilitats. Formen part del conjunt d’estratègies de 

gamificació. 

Social media storytelling: Tècnica per a transmetre idees, emocions o valors en forma 

de relat mitjançant les xarxes socials, amb la finalitat de generar expectatives i 

fomentar la fidelització dels usuaris i seguidors. 

Story-line: Narració breu i concisa que condensa la idea principal i els trets essencials 

d’una novel·la o un guió. 

Stakeholder: Parts interessades (persones o grups de persones) que tenen accions o 

interessos d’alguna manera en una empresa, i poden ser afectades per les 

activitats d’aquesta. 

Target: Públic objectiu, sector del mercat al qual es dirigeix un producte, servei o acció 

de comunicació. 

TIC: Sigles que corresponen a tecnologies de la informació i la comunicació. Inclouen 

totes aquelles tecnologies utilitzades per a processar, transmetre i 

emmagatzemar informació en format digital. 

Transmèdia: Narració que es comunica a través de diversos mitjans o canals, 

expandint-ne el contingut segons les característiques i les possibilitats 

d’interacció de cada mitjà i amb les aportacions dels usuaris, que tenen un rol 
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actiu. Els continguts difosos a través dels diferents mitjans són diferents i 

complementaris. 

Wearables: Indumentària que incorpora prestacions tecnològiques avançades o 

qualsevol altre dispositiu que s’incorpori en alguna part del cos de l’usuari per a 

interactuar amb ell de forma contínua. Alguns exemples són els rellotges 

intel·ligents, el calçat esportiu amb GPS incorporat o les polseres que controlen 

dades biomètriques. 

Webisodi: Breus capítols que formen part d’una sèrie audiovisual que s’emeten a través 

de la Xarxa. 

Wireframes: Guia visual que representa l’esquema o estructura visual d’una pàgina web 

o se qualsevol altre interfície digital. 
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Annex 6: Vita 

L’autora d’aquest treball, Paula Rubiralta Pierola, va néixer a Manresa fa 37 anys i 

actualment viu a la mateixa ciutat. Des de molt jove li va interessar el món dels 

audiovisuals i la comunicació, i el 1998 va iniciar la Llicenciatura de Periodisme a la 

Universitat Autònoma de Barcelona. No va finalitzar els estudis perquè va adonar-se 

que li mancava la vocació que la professió de periodista suposa, alhora que va descobrir 

la vessant més tècnica de la comunicació, per la qual ràpidament es va sentir atreta. 

A partir d’aquest moment va cursar dos cicles formatius de grau superior (Imatge i 

Producció d’Audiovisuals, Ràdio i Espectacles) i el 2002, paral·lelament als estudis, va 

iniciar la seva vida professional dins el sector com a fotògrafa i operadora de càmera. 

Durant més de deu anys va treballar en diversos mitjans de comunicació i productores 

a Catalunya, Aragó i Andorra, exercint diferents tasques dins els departaments de 

realització i producció. En aquest període també va participar en la producció d’alguns 

curtmetratges, com La ruta natural, d’Àlex Pastor, premiat entre d’altres com a millor 

curtmetratge al Festival de Sundance el 2006, i en va realitzar de propis, amb els quals 

va obtenir diversos premis d’àmbit local. 

El 2010 va iniciar el Grau de Multimèdia a la Universitat Oberta de Catalunya alhora que 

iniciava una nova etapa professional com a responsable d’audiovisuals i multimèdia en 

una empresa de museografia. Durant tres anys va dissenyar i executar més de quinze 

projectes expositius i museogràfics repartits per la geografia espanyola i francesa, una 

experiència que li va aportar un gran aprenentatge en àmbits tan diversos com la gestió 

i lideratge d’equips, la gestió de projectes, les instal·lacions audiovisuals o la cultura en 

general. 

Els darrers anys ha format part d’un equip tècnico-jurídic especialitzat en 

l’assessorament empresarial en dret tecnològic, projecte que ha abandonat recentment 

per a desenvolupar iniciatives més personals. Una d’elles, com ja s’ha apuntat en el 

capítol d’introducció d’aquest TFG, és la posada en marxa d’un allotjament de turisme 

rural. L’altra, que veurà la llum abans de la propera tardor, és l’obertura d’un escape 

room. Amb el lliurament d’aquest treball espera assolir el títol de graduada en multimèdia 

aquest mateix estiu. 

https://www.youtube.com/watch?v=JtykW5VtUWs

