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Segons  l’informe publicat per Oak 
Power, el 59% de les pimes reco-
neixen tenir problemes de comuni-
cació interna, un percentatge que 
QVKB�mOT�BM�����TJ�FOT�DFOUSFN�FO�
la comunicació externa. Entre els 
problemes més notables en comu-
OJDBDJØ� FM� ���� BTTFHVSB� RVF� OP�
se les coneix; el 22% que no trans-
NFUFO�FM�RVF�WPMFO�J�VO�����RVF�TF�
les confon amb altres empreses. 
(Agencias de comunicación, s.d.)

"Aquests problemes en comunica-
ció són bastant més habituals en-
tre les empreses espanyoles del 
que pensem. Poques saben què i 
com han de comunicar. 
En la majoria dels casos es deu al 
fet que no tenen els coneixements 
adequats i tampoc compten amb 
professionals per a aquesta àrea", 
assegura Raquel Coba, responsa-
ble d'Agenciasdecomunicacion.
PSH��	%JSJHFOUFT�%JHJUBM�����
��

Malgrat una notable evolució posi-
tiva en les polítiques de comunica-
ció externa de les empreses fami-
liars, l'estudi revela que aquestes 
continuen sent percebudes com 
poc proactives, poc transparents, 
poc professionals i que no trans-
meten el seu avantatge competitiu. 
(Costa, s.d.) 

És per això que, aquest projecte té 
l’objectiu de fer  una pla de  comu-
nicació per a fer créixer una petita 
empresa que es dedica a l’oferta 
d’espais de la masia familiar per a 
diferents tipus d’activitats i esde-
veniments. 

La motivació per escollir aques-
UB� FNQSFTB� IB� TJHVU� MB� DPOmBOÎB�
i proximitat que personalment tinc 
amb els propietaris per així, po-
der desenvolupar un projecte  real 
i factible i, al mateix temps, donar 
una visió més clara a la família so-
bre com pot ajudar la comunicació 
al seu petit negoci. 

Introducció 

Objectius personals: 

1. Aplicar aquells coneixements que més em motiven del grau (comunicació i 
disseny) i ampliar aquells que no s’han treballat en gran profunditat (màrqueting 

digital). 

2. Aconseguir fer un pla de comunicació viable i aplicable per a l’empresa 
escollida. 

Objectius de treball: 

1. Detectar la competència, analitzar-la i comparar-la per extreure idees i una 
visió global del mercat. 

2. Conèixer amb profunditat Campau per adequar el pla de comunicació al 
seu funcionament intern. 

3. Analitzar els consumidors i potencials consumidors. 

���"VHNFOUBS�MB�WJTJCJMJUBU�EF�MB�NBSDB�B�USBWÏT�E�VOB�FTUSBUÒHJB������
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Metodologia 

Aquest projecte s’ha dividit en les següents fases: 

Anàlisi i investigació: 

Anàlisi de la Masia Campau: aquesta etapa d'investigació té el propòsit 
de conèixer en profunditat l'empresa. Quin és el nombre de treballadors i 
quines són les seves funcions, en què consisteixen els seus serveis, quin 
ÏT�FM�TFV�QPTJDJPOBNFOU�DPN�B�NBSDB�J�RVJOB�JNBUHF�SFnFDUFJY��"RVFTUB�
última s'investigarà a partir de les seves eines de comunicació i màrqueting 
(pàgina web, xarxes socials...). D'aquesta anàlisi, es podran extreure les 
fortaleses i debilitats de l'empresa.

Anàlisi de l'entorn i el mercat: en aquesta segona etapa es presentarà una 
exhaustiva investigació sobre tots aquells entorns i mercat que envolten 
el negoci de Campau i, així, poder entendre on es troba Campau, quines 
són les tendències del mercat i per tant, quines són les seves oportunitats 
i amenaces.

Anàlisi dels consumidors de Campau: es farà una recerca sobre el 
DPOTVNJEPS�EF�$BNQBV��$PN�TF�TFHNFOUB�FM�QÞCMJD�J�DPN�FT�DMBTTJmDB�
i quin és el consumidor objectiu. També seria adequat, a través d’una 
anàlisi qualitatiu amb entrevistes de profunditat, veure quin és el procés 
de decisió de compra dels consumidors. 

Anàlisi de la competència: es farà un estudi de les diferents empreses que 
proporcionen espais al públic en un àmbit més rural i que competeixen en 
el mercat espanyol. Com a l’anàlisi de Campau, s’observarà els serveis 
que ofereixen i la presència en els mitjans digitals.

Estratègia de marca: Pel fet que Campau és una empresa familiar que mai ha 
UJOHVU�VOB�FTUSBUÒHJB�QMBOJmDBEB�TFSË�JNQPSUBOU�DSFBS�SFWJTBS�J�NPEJmDBS�FO�
cas que sigui necessari, una estratègia de marca que doni un missatge clar 
als consumidors i clients potencials. Perquè tot el procés tingui coherència, es 
realitzarà un llibre d'estil perquè sigui aplicable  a totes les eines de Campau.

Estratègia de comunicació i pla d'accions: Després de l'anàlisi del DAFO a 
MB�GBTF�EhJOWFTUJHBDJØ�FT�EFmOJSBO�FMT�PCKFDUJVT�NÏT�BEJFOUT�QFS�B�MhFNQSFTB��
"�QBSUJS�EhBRVÓ�FT�EFmOJSË�FM�UBSHFU�	B�RVJ
�QFS�B�MFT�BDDJPOT�J�PO�FMT�QPEFN�
trobar (punts de contacte). Un cop sapiguem aquesta informació essencial, 
es passarà a la següent etapa: què volem transmetre, perquè i com.

Figura 1: Imatge d’inspiració. 
'POU��	$BNJMMF�4UZMFT�����
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PRIMERA FASE:
ANÀLISI I INVESTIGACIÓ
Figura 2: Plantes 
Font (Radostina, s.d.)
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Anàlisi intern Campau

01.
1. 1 Anàlisi empresarial 
Campau és una masia del segle XVII 
situada al Baix Penedès, concreta-
ment a Sant Jaume dels Domenys, 
que des dels seus orígens mai ha in-
terromput el conreu tradicional de les 
terres penedesenques, la vinya i l’oli-
vera, principalment. (Masia Campau, 
s.d.).

La masia és el resultat de successi-
ves ampliacions i adaptacions se-
gons les necessitats de més de tres-
cents anys d’història i respon a la 
construcció típica de les masies ca-
talanes. Des d’un primer espai, amb 
una cuina de carbó i un taller de foc, 
la casa va anar creixent amb noves 
dependències dedicades a l’elabora-
ció del vi, a l’emmagatzematge de les 
collites, amb un paller davant l’era; i 
a l’allotjament dels animals, amb un 
galliner, corral i estable. El temps ha 
anat reconvertint alguns d’aquests 
espais adequant-los per a nous usos, 
però mantenint i respectant l’encant 
del pas dels anys. (Masia Campau, 
s.d.) 

Actualment la masia, que pertany a la 
mateixa família des dels seus inicis, 
continua la seva explotació agrícola 
i obre part dels seus espais per a un 
ús més públic (Masia Campau, s.d). 
Campau té unes instal·lacions ade-
quades per l’organització de festes 
com casaments o aniversaris, reu-
nions i altres activitats. 

Aquest pla de comunicació se cen-
trarà únicament en Campau com a 
QHJRFL�G·RIHUWD�G·HVSDLV�SHU�D�GLIH-
UHQWV�WLSXV�G·HVGHYHQLPHQWV. Figura 3: Família a Campau.  

Font: (Masia Campau, s.d)
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1. 1. 2 Treballadors

Campau, com a lloguer d’espais, se 
O�PDVQB� MB� mMMB� EF� MB� QSPQJFUËSJB� MB�
Glòria Palau. 

Llicenciada en dret i amb estudis de 
mediació i coaching, entre d’altres. 

Ha treballat en el sector de recursos 
humans durant quinze anys i té 
experiència en el sector de la 
comunicació i el marketing. Durant 
la seva estada de set anys a la Xina, 
ha sigut freelance com advocada, 
intermediària, professora i assessora 
de RRHH. En aquests moments es 
dedica al coaching i al management 
de Campau.

Rebuda de peticions

Atenció al client

Gestió de xarxes socials

Captació de clients

Rep les peticions via telèfon, xarxes socials o correu electrònic. Per 
respondre-les, utilitza diverses vies simultàniament: trucada, WhatsApp  
i correu, on envia tota la informació de preus i prestacions de serveis, 
un cop ja han vist la masia. Es procura no donar mai els preus abans 
de la visita, ja que a vegades ho descarten per pressupost. En canvi, 
si van a Campau primer, encara que el preu sigui més elevat del que 
volien, valoren treure diners d’una altra partida i invertir en Campau. 

Visita guiada i resposta a totes les necessitats dels clients. Ajuda amb 
la contractació d’altres serveis, resoldre dubtes i preocupacions. 

Management de la masia

Encarregada de gestionar les xarxes socials de la masia i crear 
contingut per als seus usuaris. 

Construir bones relacions amb els prescriptors (càterings, wedding 
planners, etc.) i localitzadors (persones que busquen espais per 
productores). Els convida a visitar Campau perquè coneguin la masia 
i puguin recomanar-la als seus clients. 

Gestió i organització de Campau. Responsable de renovar i millorar 
les instal·lacions de la masia. 

Figura 4: Glòria Palau.  
Font: (LinkedIn, s.d)
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1.1.3 Producte/Servei 

SALA CELLER

&TQBJ�EF����N��PO�FT�QPEFO�
fer tota mena d’actes, des 
de reunions de treball a 
presentacions, conferències, 
concerts, festes i celebracions. 

És un espai diàfan amb grans 
obertures al jardí i a les vinyes 
del Penedès. Està equipat 
amb una cuina i serveis. 
(Campau, s.d.)

Figura 5: Sala Celler
Font: (Masia Campau, s.d)
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&TQBJ� EF� ���N�� ���� EFMT�
quals estan coberts pels arcs. 
&M�QBUJ� DFOUSBM�EF����N��FT�
pot tancar opcionalment amb 
una vela. Té una capacitat de 
mOT�B�����QFSTPOFT��

PATI DELS ARCS

És un lloc adequat per a tota 
mena de festes i celebracions, 
junt amb la Sala Celler, 
s'obra al jardí amb vista a les 
vinyes. Antigament, era el 
corral del ramat de la masia. 
(Campau,s.d.)

Figura 6: Pati dels Arcs
Font: (Masia Campau, s.d)
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&TQBJ� EF� ��N�� PO� FT�
poden realitzar reunions 
de treball, presentacions, 
DPOGFSÒODJFT� FUD�� 5Ï�XJm�
i aire condicionat. Té una 
DBQBDJUBU� EF� mOT� B� ���
persones en distribucióSALA PALLER

de teatre. Rep aquest nom 
QFSRVÒ� M�FEJmDJ�FSB� M�BOUJD�
pallar de la masia, davant 
de l’era, on es trillava el 
blat. (Campau, s.d.)

Figura 7: Sala Paller.  
Font: (Masia Campau, s.d)
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JARDÍ DE 
LES 

OLIVERES

Nova nau rodejada per un jardí 
d’oliveres, l’espai té diferents ambients 
que s’adapten a qualsevol necessitat 
i amb una gran capacitat, que es pot 
reduir i ajustar als requisits del client. 
"� MB� OJU� VOB� NBHOÓmDB� JMrMVNJOBDJØ�
nocturna el converteix en un lloc únic 
i especial. Compte amb un gran espai 
equipat per a càterings. (Campau, 
s.d.) 

'JHVSB�����+BSEÓ�EF�MFT�PMJWFSFT��
Font: (Masia Campau, s.d)

Figura 9: Jardí de les oliveres  
Font: (Masia Campau, s.d)

Figura 8: Jardí de les oliveres  
Font: (Masia Campau, s.d)
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L’ANTIGA 
CUINA

Figura 11: L’antiga Cuina
Font: (Masia Campau, s.d)



2524

BALUARD
Figura 12: Baluard 
Font: (Masia Campau, s.d)
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BALAUSTRADA DEL PI
Figura13: Balaustrada del Pi  
Font: (Masia Campau, s.d)
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CELLER DE LES BÓTES
Figura 14: Celler de les Bótes 
Font: (Masia Campau, s.d)
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Casa equipada per viure. La masia com a 
vivenda solament es lloga a l’agost per aquelles 
persones que van a Campau com a casa 
vacacional. 

MASIA 
VACACIONAL

NIT PELS 
NUVIS 

A CAMPAU

Campau ofereix als nuvis la possibilitat de 
passar la nit després de la celebració a la 
masia amb l’esmorzar de l’endemà inclòs.
Aquest servei està inclòs al preu del 
lloguer de l’espai pel casament.

· 7 dormitoris 
· 9 llits
· 4 lavabos

Figura 15: Pati dels arcs
Font: (Masia Campau, s.d)

Figura 16: Habitació pels nuvis
Font: (Palau, s.d)
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Per a empreses, es fa una personalització de pressupost 
segons les seves necessitats i les hores que volen llogar-la. 

-B�UBSJGB�NÓOJNB�ÏT�EF����é�

1.1.4 Preus 

Tarifa base

3.500¤

-B� NBTJB� DPN� B� DBTB� WBDBDJPOBM� FT� MMPHB� QFS� �����é� MB�
setmana. 

Figura 17: Planta
Font:  (Akin, s.d)
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1.2.1 Posicionament actual

1.2 Anàlisis brand identity

1.2.2 Imatge 

Campau és l’abreviació de ‘Camp 
de pau’. 

A vegades, s'entén  ‘Can Pau’ i això 
porta a certa confusió. Aquí detec-
tem un problema, si es recomana 
Campau via boca-orella, podem 
perdre possibles clients a causa  
d’aquest malentès. 

Encara que no es coneix la història 
de la procedència del nom, a la fa-
mília li agrada imaginar-se que va 

ser el primer pagès de la família que 
va comprar un tros de terra després 
d’una època molt dura i hostil. 
Fins i tot, abans de construir-hi res, 
ni molt menys la masia, el pagès 
s’hi va asseure, al bell mig i respi-
rant profundament amb l’alegria i la 
JMrMVTJØ�EF�DPNFOÎBS�EF�[FSP�WB�QP-
der sentir la pau que dóna el saber 
que camines cap a on vols anar. Va 
sentir pau al camp; el seu projecte, 
MB�TFWB�JMrMVTJØ�DPNFOÎBWB�FO�BRVFMM�
Camp de Pau, que amb el

Campau, té una combinació de lo-
gotip (campau) i isotip (la M con-
vertida en tres columnes). A sota 
de Campau, es posa “Espai obert”, 
referent a l’oferta dels espais de la 
masia al públic. 

La M de Campau, convertida en 
isotip, representa les columnes de 
les baranes típiques de l’arquitectu-
ra de la masia. 

-B�UJQPHSBmB�EFM�MPHPUJQ�ÏT�"SJBM�EF�
pal sec en negreta, encara que és 
senzilla, clara i moderna, pot ser 
que sigui difícil quedar-se a la ment 
del consumidor. 

temps passaria a ser Campau. 

S’imaginen que el nom bé d’aquell 
benestar que produeix aquest mo-
ment. Aquesta és també la màxima 
per viure i  treballar de la família: 
HBVEFJY�FTGPSÎBU�B� GFS�IP�NPMU�CÏ�
diverteix-te i comparteix les il·lu-
sions. Quan arribi el moment de 
SFQÛT� EFTQSÏT� E�VO� HSBO� FTGPSÎ�
sentiràs la pau que dóna la recom-
pensa d’haver treballat bé.

Naming:

Logotip:

(PSUHVD�L�PDVLD�HOHJDQW��VLQJXODU�L�ÁH[LEOH��GyQD�
OD�OOLEHUWDW�SHU�VHQWLU�WH�FRP�D�FDVD�

Figura 18: Logotip Campau. 
Font: (Masia Campau, s.d)

Figura 19: baranes Campau. (
'POU��	NBTJBDBNQBV�DPN�����
��&EJUBEB���
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1.3.1.1 Pàgina web i SEO

Disseny web Senzilla, amb una estètica simple i facilita 
MB� OBWFHBDJØ��$POTUSVÕEB� M�BOZ� ����� BNC�
una estètica antiquada.

&M�USËmD�PSHËOJD�BQSPYJNBU�FO�VO�NFT�ÏT�EF�
�����DFSRVFT��&M�USËmD�QVKB�B�MFT�UFNQPSB-
des de bon temps (primavera/estiu).

-B� QBSBVMB� DMBV� RVF� QPSUB� NÏT� USËmD� ÏT�
“masia campau”. Per tant, la pàgina web 
UÏ�QSJODJQBMNFOU� USËmD�EJSFDUF��-B�TFHPOB�
paraula utilitzada en els cercadors per 
trobar la pàgina és “can pau”. Això ens 
indica que els usuaris confonen el nom 
EF� MB�NBTJB��&M� TFV� USËmD�ÏT�EJSFDUF�QFSÛ�
TPMBNFOU�VO�����EF�MFT�WFHBEFT�QPTJDJPOB�
en els primers llocs del cercador. 

Hi ha backlinks de qualitat en un fòrum de 
CPEFT�FODBSB�RVF�UBNCÏ�USPCFN�FOMMBÎPT�
spam procedents de Dinamarca.

Les següents keywords són les que tenen 
un volum de cerques més elevat i són les 
que s’utilitzaran a l’estratègia SEO. L’anàlisi 
de Semrush de la paraula clau ‘bodas en 
tarragona’, en els deu primers resultats, 
TVSUFO� EVFT� QËHJOFT� EFmOJEFT� DPN� MB�
competència directa de Campau: Masia 
Can Martí i La Boella. Les altres keywords 
BNC� VO� USËmD� FMFWBU� TØO�� AFTQBDJPT�
para eventos’, ‘bodas cataluña’ i ‘bodas 
barcelona’. 

#BDLMJOL��&MT�#BDLMJOLT�TØO�FMT�FOMMBÎPT�FOUSBOUT�RVF�BQVOUFO�EFT�E�BMUSFT�QËHJOFT�B�MB�UFWB�QSÛQJB��&M�OÞNF-
ro de backlinks de la teva pàgina és important perquè com més pàgines rellevants t’enllacen més notorietat 
HVBOZBSË�FM�UFV�XFC�BMT�VMMT�EF�(PPHMF��	��EFmFCSF�T�E�


7HQGqQFLD�WUjÀF

Paraules 
clau i posició 
orgànica

Competència 
not branded 
keywords

Backlinks
1

1

http://masiacampau.com/
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1.3 Anàlisi comunicació 
Campau 

1.3.1 Owned media 

'JHVSB�����8BMM
Font (Klen, s.d.)

*Consultar annex A i B per a més informació.

&JOB�VUJMJU[BEB��	4FNSVTI�����
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1.3.1.2 Instagram 

Seguidors

Publicacions

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

125

38

Molt irregular. Els últims mesos s’han fet publicacions 
DBEB� EPT� NFTPT�� "MUSFT� UFNQPSBEFT� MFT� GPUPHSBmFT�
s’han pujat a Instagram setmanalment. 

L’engagement és correcte respecte els seguidors que 
té.

'PUPHSBmFT� FO� HFOFSBM� CBTUBOU� DVJEBEFT�� 4ØO� EFMT�
espais vuits sense cap tipus de decoració. El feed no 
segueix cap estètica en concret.

&M� QFSmM� DPNQUF� BNC� IJTUÛSJFT� EFTUBDBEFT� TPCSF� MB�
masia i la vida d’allà en els diferents espais. 

Si busquem ‘campau’ en el buscador, ens surt @
campau_events com a primera opció i no trobem la 
QËHJOB� PmDJBM� EF� MB�NBTJB�� &O� DBOWJ� OPNÏT�QPTBS� BM�
buscador “masiac” en surt @masiacampau com a 
segona opció i @campau_events la quarta. Això ens 
indica una bona posició. 

&O�BRVFTUT�NPNFOUT�$BNQBV�DPNQUF�BNC�EPT�QFSmMT�E�*OTUBHSBN��
@masiacampau i @campau_events.

&M� QSJNFS� ÏT� M�PmDJBM� EF�$BNQBV� J� FM� TFHPO� ÏT� VO� *OTUBHSBN�QPSUBU� QFS� MB�
masovera de la masia, que també és wedding planner i organitza alguns dels 
seus casaments a Campau. Abans que la Glòria Palau tornés de la Xina, ella 
portava tota la gestió de la masia. 

El problema sobre @campau_events és que solament es publiquen 
casaments, quan la masia també acull altres tipus d’esdeveniments. A més 
a més, solament es publiquen les bodes organitzades per aquesta wedding 
planner, per tant, s’etiqueta únicament la seva empresa de càtering, quan 
en moltes ocasions, són altres empreses les que donen aquest servei en els 
casaments de Campau. 'J
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1.3.1.3 Facebook

Likes

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

²T�VO�QFSmM�QFSTPOBM�J�OP�VOB�QËHJOB�E�FNQSFTB��

%FT� EFM� TFUFNCSF� EF� ����� RVF� OP� FT� GBO�
publicacions.

Molt baix. 

En aquesta xarxa social, a més a més de penjar les 
GPUPHSBmFT�EFMT�FTQBJT�UBNCÏ�FT�DPNQBSUFJYFO�MFT�
publicacions de clients o de col·laboradors, com 
ara fotògrafs. 

Si busquem ‘campau’ en el buscador de Facebook, 
FM�QFSmM�EF� MB�.BTJB�$BNQBV�TVSU� DPN�B�QSJNFSB�
PQDJØ��&M�QFSmM�EF� M�event planner/masovera de la 
masia, surt a la segona opció de les pàgines de 
negocis. 

Seguidors 417

Figura 23: Plantes 
Font (Radostina, s.d.)
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1.3.1.4 Airbnb
La masia es lloga per Airbnb, no la 
porta la propietària, sinó uns cone-
guts. Fet que s’ha de resoldre. 

"� M�BOVODJ� MJ�NBORVFO� GPUPHSBmFT� J�
s’ha de millorar la qualitat de les que 
estan penjades. A més a més, hi ha 
errades com “masia rural” i “Can 
Pau” en comptes de ‘Campau’. 

1.3.2 Earned media

Com hem vist a l’anàlisi de la pàgi-
na web, quan busquem “Campau” 
al cercador de Google, apareixen 
webs i blogs que han parlat sobre 
la masia. 

Bodas.net: és el portal de bodes 
líder en el món, ofereixen contin-
guts i eines que ajuden a les pare-
lles en cada pas per organitzar un 
casament (localització, càtering, 
vestit…). Tenen una comunitat que 
comparteix opinions i experiències. 
La masia Campau té el segell de re-
comanat per bodes.net. Si fem una 
recerca de masies a Tarragona a la 
web, Campau surt com una de les 
primeres opcions.  Problema: mol-
tes reviews parlen de la responsable 
de la masia de forma equivocada. 
Es refereixen a la wedding planner, 
la masovera, com a l’organitzadora, 
quan realment, solament és la que 
s’ocupa d’organitzar un casament 
en concret si ella és contractada.

ZankYou: és una pàgina de bodes 
i ofereixen els mateixos serveis que 
bodas.net. Campau apareix en una 
bona posició al cercar “masies a 
Tarragona”, però, no té cap puntua-
ció ni ressenyes. 

Sensacions: un càtering de Sant 
Cugat del Vallès que recomana es-
pais per esdeveniments. Un d’ells 
la Masia Campau. 

Figura 24:Textures
Font (Essential Studio Manager, s.d.)

Figura 25:Anunci Airbnb Campau
Font (Airbnb, s.d.)
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Anàlisi extern Campau

02.
2.1 Macroentorn 
2.1.1 Entorn demogrà!c

La població espanyola supera els 46,6 
milions de persones.

La immigració ha sigut la causa fonamental 
del creixement de la població, ja que seria 
solament de 42,1 milions de persones si no 
fos per l’aportació dels immigrants. (IPFE, 
����


La població estrangera resident a Espanya 
(nacionalitat no espanyola), s’ha situat en 
4.419.621 i representa el 9,5% de la població.  
	*/&�����
��

2.1.1.1 Nupcialitat

'HVFHQV�YHUWLJLQyV�GHOV�PDWULPRQLV�D�(VSDQ\D�VL�PLUHP�DO�
passat. (IPFE, 2018). 

Aquest descens haguera sigut major si no fos per la injecció de matrimonis 
JOUFSOBDJPOBMT��������BM�������&TQBOZB�UÏ�KVOU�BNC�*UËMJB�1PSUVHBM�J�&TMPWÒOJB�
MB�UBYB�EF�OVQDJBMJUBU�NÏT�CBJYB���	*1'&�����
�

'JHVSB�����(SËmD�&WPMVDJØ�EF�MB�UBYB�EF�OVQDJBMJUBU��&WPMVDJØ�EF�MB�'BNÓMJB�B�&TQBOZB��'POU���	*1'&�����


*Consultar l’annex C per a més informació.
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Si anem un any enrere, la taxa de 
nupcialitat ha augmentat en un 
����� &M� RVF� TJHOJmDB� USFT� BOZT�
TFHVJUT�B�M�BMÎB��	*/&�����
���&O�FM�
TFHàFOU�HSËmD�FT�QPU�PCTFSWBS�RVF�
Catalunya i Balears són unes de 
les Comunitats Autònomes amb 
més casaments. 

-�BOZ� ����� FMT� NBUSJNPOJT� FOUSF�
persones del mateix sexe repre-
sentaven el 2,5% del total. (INE, 
����
�� �&M������&TQBOZB�WB�DFMF-
CSBS�VO�UPUBM�EF�������CPEFT�EF�QB-
relles del mateix sexe, de les que 
2.132 van ser de dones i 2.188 en-
USF�IPNFT��	*/&�����
�

La regió de Barcelona i Tarragona 
és on més bodes homosexuals se 
DFMFCSFO�FO�UPU�&TQBOZB�	������CP-
des) amb domini de les zones cos-
taneres de Barcelona i Tarragona. 
	*/&�����


Els espanyols cada 
vegada es casen més 
tard: 36,4 anys de 
mitjana.�	*1'&�����
�

Quasi 3 de cada 4 matrimonis (73,7%) es casen exclusivament per la via civil. 
"RVFTUT�IBO�UJOHVU�VO�DSFJYFNFOU�FTQFDUBDVMBS�QBTTBOU�EF��������BM������B�
NÏT�EF���������BM�������	*1'&�����
��

Matrimoni homosexual

HOMES 

37,8
anys

DONES 

35
anys

2.1.2 Entorn sociocultural

2.1.2.1 Religió
La llibertat de culte està garantida per la Constitució Espanyola, igualment, 
la gran majoria de la població és Catòlica. Altres religions practicades a Es-
panya són la musulmana, l'hebrea, la protestant o la hindú, que compten amb 
llocs on practicar els seus respectius cultes. (spain.info, s.d). 

Hi ha una progressiva disminució en 
la pràctica religiosa, en l'assistència 
als diferents ritus religiosos (batejos, 
comunions i matrimonis catòlics) 
i en el percentatge d'espanyols 
que es reconeixen com a catòlics. 
(Conferència Episcopal Espanyola, 
����
��� &MT� FTUVEJT� EFM� $*4� 	����
�
mostren diferències generacionals: 
segons el baròmetre d'opinió fet el 
NBSÎ�EF������VO������EFMT�

CATÒLICS

NO CREIENTS, ATEUS, AGNÒSTICS

CREIENTS D’ALTRES RELIGIONS

68,3%

27,9%

2,6%

4FHPOT�MFT�EBEFT�EFM�$*4�	����


espanyols entre 18 i 24 anys diu ser 
catòlic, mentre que un altre 46,1% 
es reconeix com no creient o ateu. 

Segons el mateix estudi, els jo-
ves-adults (25-34 anys), que es tro-
ben en una edat propera a casar-se, 
són creients en un 52,5%.

'JHVSB�����1SJODJQBMT�JOEJDBEPST�EF�OVQDJBMJUBU�������
'POU��*/&�������

*Consultar annex D per a més informació.
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2.1.2.2 Casaments

-hBOZ������MB�YJGSB�BTDFOEFJY�B���������OPDFT�EF�MFT�RVBMT�
un 23,2% corresponen a noces celebrades per l'Església 
	������
��-B�UFOEÒODJB�FO�FMT�ÞMUJNT�BOZT�EhFOMMBÎPT�DJWJMT�
IB�BOBU�B�MhBMÎB��	*'&."�����
��

L’època de l’any és un altre dels factors que encareixen 
o abarateixen el cost. Casar-se en temporada baixa 
	EFTFNCSF� HFOFS� J� GFCSFS
� ÏT� mOT� B� VO� ����NÏT� CBSBU�
que en temporada alta. A més a més, el dia de la setmana 
també determina el preu. Casar-se un divendres pot reduir 
MhJNQPSU�EFM�NFOÞ�FO�VO�����	$SPOPTIBSF�����
�

Les noces ja compten amb aplicacions per 
a la gestió i organització de l'esdeveniment. 
Aquestes apps et permeten tenir a mà tots els 
detalls de l'organització, incloent-hi empreses 
dedicades a noces, articles, control de despe-
ses, llistes de convidats i moltes altres coses 
més.

“Unes noces típiques a Espanya compta 
BNC�VOT�����DPOWJEBUT�EF�NJUKBOBw�

	$SPOPTIBSF�����


Els espanyols es gasten de mitjana uns 20.000 euros a 
la seva boda. Catalunya està per sota de la mitja, amb 
una despesa de 17.900¤. 	$SPOPTIBSF�����
��

*

-FT�OPDFT�DJWJMT�DPSSFTQPOFO�HBJSFCÏ�BM�����
(122.472) dels casaments. 	*'&."�����
�

La il·luminació ambiental entra 
com a protagonista en les noces, 
i no sols en exteriors sinó també 
interiors, establint el to i l'estat 
d'ànim del moment.

Els nuvis estan buscant alternatives 
per a reduir l'impacte ambiental 
per a la seva celebració. Hi ha 
alternatives fàcils de fer unes 
noces ‘eco’ amigables, com 
utilitzar elements fets a partir de 
QBQFS�SFDJDMBU�P�mOT� J� UPU�PGFSJS�FO�
el servei àpats mOHFS� GPPE i plats 
locals i orgànics.

5FOEÒODJFT�SFMMFWBOUT�QFS�BM������TFHPOT�
la revista ZankYou:

Tecnologia
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Informació rellevant sobre els casaments 
d’altres religions: 
1SPUPDPMP�PSH�	����
� 

Bodes protestants 

Bodes musulmanes Bodes jueves 

Bodes hindús 

En general, són iguals a les 
bodes cristianes. 

La boda musulmana se cele-
bra en una mesquita.

Acostuma a durar de tres 
dies a una setmana, solen 
ser a casa d'algun dels con-
traents, o com ocorre en al-
tres religions, es permet que 
siguin en un local públic (ho-
tel, restaurant, etc.). 

La cerimònia se celebra en 
una Sinagoga, encara que 
també es pot celebrar fora 
d’ella, sempre que s'efectuï 
el ritual sota un pal·li -espè-
cie de dosser col·locat sobre 
quatre o més vares llargues, 
sota el qual es du a terme el 
Santíssim Sagrament.

La tradició no requereix cap 
FMFNFOU�FTQFDÓmD�OJ�BDUJWJUBU�
que no es pugui celebrar a 
Campau. 

Figura 28: Boda hindú
Font: (Irshad Rahimbux, s.d.). 
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2.1.2.3 Festes

Distribució percentual de la població espanyola en funció de la freqüència 
BNC�RVÒ�FT�WB�SFVOJS�BNC�MB�TFWB�GBNÓMJB�M�BOZ�������	4UBUJTUB�����
�

Dies on les famílies espanyoles cristianes i amics es reuneixen: 

Bateig
Comunió 

Posada de llarg 
Aniversari de bodes 

Aniversaris 
Sant Esteve

Dinar de Nadal
Any nou

La nit de Nadal 
Tots sants 

Reis 
Setmana santa

Festa de graduació
Bodes d’or i plata 

Homenatges i jubilacions

'JHVSB�����#SJOEJT
Font: (Pen_ash, s.d.). 

'JHVSB�����'SFRàÒODJB�EF�SFVOJPOT�GBNJMJBST�B�&TQBOZB��'POU��	4UBUJTUB�����
��
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2.1.2.4 Turisme
Turisme rural i 
apartaments turístics

4FHPOT�MB�0.5�	����
�iFM�UVSJTNF�
rural és un tipus d'activitat turística 
en el qual l'experiència del visitant 
està relacionada amb un ampli 
espectre de productes vinculats,en 
general, amb les activitats de 
naturalesa, l'agricultura, les formes 
de vida i les cultures rurals, la 
pesca amb canya i la visita a llocs 
d'interès”.

Les activitats de turisme rural 
es desenvolupen en entorns no 
urbans (rurals) amb les següents 
DBSBDUFSÓTUJRVFT�	0.5�����
�

���#BJYB�EFOTJUBU�EFNPHSËmDB
2. Paisatges i ordenació territorial 
on prevalen l'agricultura i la 
silvicultura, i
3. Estructures socials i formes de 
vida tradicionals

El nombre de turistes rurals 
residents a Espanya és de 
3.523.734 i el nombre d’estrangers 
T�BQSPQB� BMT� ��������� 4UBUJTUB�
	����
�

Com es pot veure en el següent 
HSËmD� $BTUFMMB� J� -MFØ� $BUBMVOZB�
i Andalusia, són les comunitats 
autònomes líders en el turisme rural 
a Espanya. Si bé Catalunya és la 
segona comunitat autònoma amb 
més viatgers de turisme rural, és la 
tercera quan parlem d’allotjaments 
SVSBMT�PCFSUT�BM�UFSSJUPSJ��	*/&�����


'JHVSB�����/PNCSF�EF�UVSJTUFT�BMMPUKBUT�FO�BMMPUKBNFOUT�EF�UVSJTNF�SVSBM�B�&TQBOZB�FM������QFS�
comunitat autònoma. 
'POU��	4UBUJTUB�����
�

4FHPOT� 4UBUJTUB� 	����
� FMT�
residents d’Espanya van realitzar 
M�BOZ������BM�WPMUBOU�EF�����NJMJPOT�
de viatges en els quals s’estima 
RVF� WBO� HBTUBS� NÏT� EF� �������
milions d’euros. La major part 
G·DTXHVWV� YLDWJHV� YDQ� WHQLU� OORF�
dins del territori nacional, és a 
dir, el turisme domèstic preval 
sobre el turisme emissor.

Centrant-nos en el mes d’agost de 
�����FMT�FTQBOZPMT�WBO�SFBMJU[BS�VO�
UPUBM� EF� ����������� WJBUHFT� EFMT�
quals 21.514.838 (86,19%) es van 
fer dins del territori espanyol. (INE, 
����
�� �4FHPOT�4UBUJTUB� 	����
�&M�
49,8% dels viatges són per oci i 
vacances i el 8,2% per viatge de 
negocis. 

1FM� RVF� GB� BM� EFTQMBÎBNFOU� FM�
82,1% dels espanyols agafen el 
vehicle propi quan realitzen un 
viatge dins del territori, un 5,2% 
viatja en avió i el 12,7% en altres 
transports com el tren o l’autobús. 
	4UBUJUTUB�����
�

L’ocupació hotelera (residents 
i no residents) va ser d’un 77% 
(12.893.364 viatgers), als acampa-
NFOUT�UVSÓTUJDT�VO�����	����������
viatgers), als apartaments turís-
tics un 59% (1.852.927 viatgers) 
L� ÀQDOPHQW�� O·RFXSDFLy� HQ� DOORW-
jaments de turisme rural va ser 
G·XQ����������������*/&�	����
�
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2.1.2.5 Cultura empresarial

L’àrea de RRHH preveu noves tendències empresarials en aquest 
departament. 

Endomarketing: generar campan-
yes i estratègies de marketing, no 
només centrades en el client, sinó 
també en el compromís i les pre-
ferències dels empleats. (IEBS, 
����


3HRSOH�ÀUVW� els empleats adqui-
reixen un gran protagonisme. (Ob-
TFSWBUPSJ�EF�33))�����
�

Un 82% de les companyies 
Top Employers a escala 
mundial compta amb pràc-
tiques de gestió de l'estrès.

Team Building  per fer créixer un 
negoci. Aquesta és una pràctica 
que millora la productivitat i l'actitud 
de l'equip. Es tracta d'organitzar 
activitats per a fomentar el treball 
en equip i la cohesió entre els tre-
balladors amb l'objectiu de millorar 
la coordinació entre ells i la relació 
BNC�MhFNQSFTB��	8PSL�.FUFS�����
��
A més a més, s’aconsegueix que el 
QFSTPOBM�TJHVJ�NÏT�GFMJÎ�FO�FM�USFCBMM

utilitzant un benestar tant físic com 
QTJDPMÛHJD�� 	3PNFSP�����
��&M�NB-
UFJY� 3PNFSP� 	����
� FNQSFOFEPS�
consultor i speaker, explica que 
“dins de les empreses saludables, 
les activitats recreatives per a em-
preses són un gran pilar de l’estratè-
gia, i és que, aquestes dinàmiques 
empresarials permeten conservar 
la salut i eliminar tensions.”
$PN�EJV�8PSL�.FUFS�	����
�MFT�BD�

Employer branding: la imatge que 
dóna una empresa als seus clients, 
empleats i sobretot, als potencials 
candidats. Cada vegada són més 
les empreses que centren els seus 
FTGPSÎPT� B� DSFBS� VOB� QSPQPTUB� EF�
WBMPS� NJUKBOÎBOU� BRVFTU� ÞMUJN� DPO-
cepte, ja que un empleat content 
serà el millor promotor del negoci. 
	&TUBÞO�����
��

2II� 6LWH�0HHWLQJ� és una pràctica 
que emprenen les empreses inno-
vadores. Aquest mètode trasllada 
l’espai de treball a un entorn dife-
SFOU�MMVOZ�EF�MhPmDJOB��	*&#4�����
�

tivitats més demandades provenen 
EF�M�FTQFSJU�FTQPSUJV�J�MB�mMPTPmB�EF�
treball en equip, on els empleats 
IBO� E�BQSFOESF� B� DPOmBS� BNC� FMT�
seus companys i assumir el seu rol.

Com explica Paulina Lordméndez 
	����
� VO� FTUVEJ� EF� MB� 6OJWFSTJUBU�
de Carolina del Sud, va demostrar 
que les persones són més produc-
tives en zones verdes. Segons un 

FTUVEJ�EF�4UBOGPSE�	����
�VO������
dels que van fer un passeig van 
generar, com a mínim, una idea de 
RVBMJUBU�FO�DPNQBSBDJØ�BM�����RVF�
van quedar-se asseguts a dins de 
M�PmDJOB�� 5BNCÏ� FT� WB� EFNPTUSBS�
que, quan la gent s’asseia després 
de passejar, continuaven sent més 
creatius. 

Rural Meeting: 

En els últims anys, els establiments 
rurals que s'han especialitzat en el 
nínxol d'esdeveniments i reunions 
d'empresa han incrementat. 

Les recents dades presentades per 
l’Observatori del Turisme Rural en 
el V Congrés Europeu de Turisme 
Rural (COETUR) posen de manifest 
que l’especialització actual dels 
propietaris en el nínxol d’esdeveni-
ments és del 23,3% sobre el total 
i, en reunions d’empresa, del 5,2%. 
	$BOP�����
�

Pel que fa a les empreses, Cano 
	����
� FYQMJDB� RVF� iFT� DPOTJEF-
ra l’esdeveniment corporatiu com  
a generador de valor estratègic, 
motiu pel qual les empreses estan 
disposades a incrementar els seus 
pressupostos en aquest tema”. 

Les organitzacions busquen expe-
riències autèntiques, de la mà d’ex-
perts professionals del coaching i 

team building. D’altra banda, en 
els dos últims anys, el volum d’em-
preses que realitzen les seves reu-
nions de treball fora de la ciutat ha 
augmentat del 14% al 24%, segons 
dades proporcionades per Rural 
.FFUJOH��	$BOP�����
��

Per situar-nos en context, el mercat 
de les reunions d’empresa de petit 
GPSNBU�	E���B����QFSTPOFT
B�&TQBO-
ZB� FT� DBMDVMB� BM� WPMUBOU� EF� �������
reunions/any, que són el 62% de 
les reunions de treball.

Finalment, els trasllats continuen 
sent el gran hàndicap a l’hora de 
DPOmSNBS�FMT�FTEFWFOJNFOUT�E�FN-
presa en entorns rurals. Però les 
empreses estan disposades a in-
vertir una hora de viatge. (Cano, 
����
�
Aquestes dades i les tendències 
actuals, indiquen que l’entorn rural 
està en un bon moment per a espe-
cialitzar-se i captar aquest públic. 

*Consultar l’annex E per a més informació.
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Esdeveniments empresarials

&RDFKLQJ��VHPLQDUL�R�IRUPDFLy

&RQIHUqQFLD

Congressos i convencions 

Esdeveniments del motor 

Esdeveniments per a empreses 

Exposicions 

Reunions

Roda de premsa

Workshop

Sopar de gala 

Menjars o sopars empresarials 

Festes de Nadal 

Produccions i rodatges 

6HVVLRQV�IRWRJUjÀTXHV�

Show cooking 

Showroom 

Team Building 

Figura 32: Team work
Font (Hassan, s.d.)
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2.1.3 Entorn geogrà!c

Figura 33: Sant Jaume dels Domeys a Google maps.
'POU��	(PPHMF�NBQT�����
��

La masia Campau es troba a 
Sant Jaume dels Domenys, un 
municipi de la comarca catalana 
del Baix Penedès, a la província de 
Tarragona. 

La població és de 2.622 habitants, 
BNC� VOB� EFOTJUBU� EF� ������ IBC�
km². El municipi té una superfície 
de 24,4 km² i una altitud de 213m. 

L’agricultura i la ramaderia són les 
activitats econòmiques principals. 
Més de la meitat del territori és 
ocupada per terres agrícoles, 
majoritàriament de secà. Els 
principals conreus són la vinya, els 
cereals, les oliveres, els ametllers 
i els garrofers. La Cooperativa 
Agrícola fou fundada l’any 1917 (el 

NBJH�EFM������T�JOBVHVSË�VOB�OPWB�
TFV�RVF�BDVMM� UBNCÏ�M�PmDJOB�EF�MB�
EJWJTJØ� mOBODFSB� E�BRVFTUB� FOUJUBU�
la Caixa Agrària). Els vins que 
produeix el celler cooperatiu (1961) 
s’inscriuen en la denominació 
d’origen Penedès. A la muntanya 
abunda la garriga i el bosc de pi 
blanc. Hi ha granges avícoles, de 
porcs i de vedells, a més de bestiar 
oví.

La indústria és representada per 
algunes fàbriques de gèneres de 
punt, de metal·lúrgia i de material 
elèctric. El municipi disposa dels 
serveis mèdics i escolars bàsics, 
a més d’instal·lacions esportives, 
entre les quals hi ha les del Golf 
Centre Sant Jaume. (Viquipèdia, s.d.)

Llocs d’interès

El Municipi del Montmell disposa 
d'una àrea recreativa a la Serralada, 
preparada per poder fer barbacoes 
i acampades a l'aire lliure. Hi ha 
servei de lavabos i aigua potable.

Àrea recreativa forestal 
del Montmell

Per a la seva utilització cal omplir i 
BESFÎBS�MB�TPMrMJDJUVE�B�M�"KVOUBNFOU�
per correu electrònic. Per poder 
acampar s’ha de fer un ingrés de 2 
euros per persona/nit i 5 euros per 
tenda/nit (màxim 3 nits). 

Una vegada reben la sol·licitud, 
indiquen la forma de pagament. 
Pels menors de 14 anys l'acampada 
és gratuïta així com el servei de 
barbacoa. (Ajuntament Montmell, 
s.d.). 

Figura 34: El Montmell. 
'POU��	5BSSBHPOB�%JHJUBM�����
��
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Rally Catalunya

Des del 1991 que es fa el Rally 
Catalunya puntuable pel Campionat 
del Món. De forma quasi habitual 
sempre que ha transcorregut per 
les comarques Tarragonines, s’ha 
fet el tram del Montmell en la versió 
actual. 
 
La tercera i última part del tram 
transcorre per la TP-2442, culminant 
BNC� VO� EFTDFOT� WFSUJHJOØT� mOT� B�
l'arribada a Les Ventoses, prop de 
Sant Jaume dels Domenys.
 
El tram del Montmell es transmet 
per televisió a escala internacional.
(Rally Racc, s.d.). 

Figura 35: Rally Catalunya, tram Montmell. 
Font: (Rally Racc, s.d.). 

El pantà de Foix, procedent del riu 
Foix, té un entorn forestal molt ric i 
un municipi que l’acull, Castellet i la 
Gornal. 

El pantà fou construït a 
conseqüència de la greu crisi 
BHSËSJB� J� FDPOÛNJDB� EF� mOBMT�
del segle XIX. L'embassament 
descansa com una de les poques 
zones humides del Penedès dins 
del Parc del Foix, una localització 
privilegiada en què conviuen 
diferents ambients ecològics. Així, 
dependent de la zona es poden 
trobar pins o alzines, a més a més 

Pantà de Foix

de diferents tipus de vegetació de 
ribera, com freixes o àlbers. 

Passejant pels camins d’aquest 
paratge natural - on es poden fer 
caminades guiades - també ens 
trobem amb una gran varietat de 
fauna.

Finalment, en el municipi de 
Castellet i Gornal, trobem el castell 
de Castellet, fortalesa medieval 
documentada des del segle X 
s'aixeca portentosa en un turó sobre 
l'embassament. (La Vanguardia, 
����
��

Figura 36: Pantà de Foix.
Font: (Mandalawines, s.d.)
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Massís de Bonastre

Espai Natural Protegit que marca el 
canvi entre la depressió Penedès-
Vallès i el Camp de Tarragona. 
Està format per petites muntanyes 
de roca càrstica entre camps de 
conreu de secà.

A l'espai, que està envoltat per 
diverses urbanitzacions, es 
practica el senderisme, la BTT, 
MhFTQFMFPMPHJB� J� MB� DBÎB�� 1BTTFKBOU�
pel seu interior es poden contemplar 
EJWFSTFT� FEJmDBDJPOT� EF� QFESB�
seca. El monument més rellevant és 
l'ermita de Sant Antoni d'Albinyana, 
construïda al segle XVIII sobre les 
ruïnes d'un antic castell. Està a la 
part alta de la serra de Quadrell i 
gaudeix de bones vistes sobre la 
comarca del Baix Penedès. Figura 37: Massís de Bonastre. Wikipedia. (s.d)

Altres:

Castell de Tamarit
Figura 38: Castell de Tamarit. National Geographic (s.d)

Enoturisme Celler Domenys
Figura 39: Vinyes del Celler Domenys. Celler Domenys. (s.d). 

'JHVSB�����"RàFEVDUF�3PNË�4BOU�+BVNF�EFMT�%PNFOZT��7JRVJQÒEJB��	T�E
�8�

Aqüeducte Romà

Pont Romà
Torre medieval de Lletger

Necròpolis cristiana

Església parroquial de Sant Jaume
Pica Baptismal

Museu litúrgic

Costa Daurada

Dominen les zones forestals amb 
matolls, màquies i pinedes de pi 
blanc combinades amb extensions 
de cultius arboris tradicionals 
mediterranis.
-hBMUFSOBOÎB� EF� CPTD� J� DBNQT� EF�
conreu afavoreix la presència de 
diverses espècies protegides, com 
MhËHVJMB�DVBCBSSBEB�RVF�OJEJmDB�FO�
l'Espai. Entre els mamífers destaca 
MB� QSFTÒODJB� EhFSJÎØ� GPTD� MMFCSF�
europea, senglars i ratpenats i entre 
els rèptils la serp de ferradura. 
-hËHVJMB� DVBCBSSBEB� OJEJmDB� FO�
l'Espai. També hi ha poblacions 
de duc, còlit negre, cogullada 
fosca, cucut reial, enganyapastors 
europeu i siboc. (Catalunya, s.d.). 
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2.2 Microentorn 
2.2.1 Mercat

-�BOËMJTJ�BOVBM�E�&WFOUPQMVT�	����
�
WB� DPOmSNBS� MB� OPSNBMJU[BDJØ� EFM�
creixement d'un sector que va patir 
especialment la crisi però que havia 
tornat a créixer en els últims cinc 
anys.  Encara que la inversió de 
les empreses i agències va caure 
EFM�����FM������BM����QSFWJTU�QFS�
B� ������ *HVBMNFOU� MB� DPOKVOUVSB�
continuava sent de creixement.

Es constata que en aquests 
últims cinc anys de recuperació 
econòmica els proveïdors han 
reprès la seva capacitat de decisió 
amb indicadors com l'augment 
de tarifes (preveien un augment 
EFM�����QFS�B�����
� MB�nFYJCJMJUBU�
en la negociació i la necessitat 
d’organitzar els esdeveniments 
amb major antelació. (Grupo 
&WFOUPQMVT�����
��

4FHPOT�)PTUFMUPVS�	����
�&TQBOZB�
KVOUBNFOU�BNC�"MFNBOZB�J�'SBOÎB�
FODBQÎBMBWFO� FM� DSFJYFNFOU�
de despesa en reunions i 
FTEFWFOJNFOUT�QFS�B������TFHPOT�
l’informe global d’American Express 
Meetings & Events. 

L’estudi revela que s’esperava al 
país un creixement  del 2,4% en 
reunions internes i entre un 1,9 i 
2,6% en incentius i esdeveniments, 

en general.  
Aquestes previsions s’han vist 
totalment afectades a causa de la 
pandèmia mundial de la COVID-19. 
Hi ha moltes opinions sobre com 
serà el futur dels esdeveniments 
després d’aquesta pandèmia.  

"MCFSEJ� 	����
�PQJOB�RVF�FM�TFDUPS�
dels esdeveniments serà l’últim en 
incorporar-se a la normalitat. No 
se sap quan serà possible tornar-
ne i tampoc en quines condicions. 
Altres event managers, reunits per 
Eventoplus, coincideixen en el fet 
que la reactivació d’aquest sector 
serà lenta però que el face-to -face 
no desapareixerà. (HostelTur, 
����
��

Una d’aquestes event planners, 
Cristina Pagés explica a Evento 
Plus que hi haurà una tendència 
cap a esdeveniments més locals 
i petits i que, com també explica 
Belén Fierro “els esdeveniments 
tindran que donar emoció i ser més 
notoris perquè el convidat senti que 
no es pot perdre l’esdeveniment”. 

D’altra banda, Fernado Sánchez 
opina que els assistents 
seleccionaran amb més cautela on 
assistir. Finalment, Álvaro Esobar, 
de Telefònica, comenta que s’haurà 

EF�UFOJS�FO�DPNQUF�MB�nFYJCJMJUBU�FO�
els contractes, punt amb qui també 
coincideix l’event manager  d’Epson 
Ibérica, Cristina Pagés, que explica 
que a partir d’ara, s’hauran de mirar 
amb més cautela les polítiques de 
cancelació per estar preparats en 
cas que succeeixin fets que no 
estan a les mans dels organitzadors 
i que, per tant, no té sentit que 
aquests carreguin amb totes les 
despeses com si s’hagués celebrat 
M�FTEFWFOJNFOU��	)PTUFMUVS�����
�

&SJD�.PUUBSE�	����
�UBNCÏ�DPNFOUB�
aquest mateix tema en un article 
per Eventoplus on parla sobre 
els possibles canvis en el sector 
després de la pandèmia. 

.PUUBSE�	����
�FYQMJDB�RVF�OP�IJ�IB�
una única opinió sobre les condicions 
EF� DBODFMrMBDJØ� J� nFYJCJMJUBU� FO� FMT�
contractes. Comenta que hi ha 
professionals que pensen que els 
proveïdors enduriran les polítiques 
de cancel·lació per evitar qualsevol 
risc. En canvi, altres diuen que 
“seran tan importants les decisions 
de les empreses en un món VUCA 
i àgil que els proveïdors solament 
QPESBO�TFHVJS�J�TFS�nFYJCMFT��.PUUBSE�
conclou aquest apartat dient que 
els proveïdors hauran d’adaptar-se 
a una demanda reduïda i que per

UBOU�MB�nFYJCJMJUBU�TFSË�DMBV��

.PUUBSE� 	����
� DPOUJOVB� M�BSUJDMF�
QBSMBOU�TPCSF�MB�TPMJEFTB�mOBODFSB��
La crisi econòmica imminent per 
la COVID-19 deixarà a moltes 
empreses econòmicament 
inestables. És per això que, pagar 
dipòsits serà complicat i les 
empreses caldrà que tranquil·litzin 
als seus proveïdors sobre la seva 
FTUBCJMJUBU�mOBODFSB��

Mottard segueix amb el tema 
de la preparació “last minute”, 
ja que després de la pandèmia 
s’organitzaran esdeveniments amb 
temps rècord i introdueix un dels 
temes més importants, els preus. 

D’una banda, es creu que a causa 
de la crisi i a la baixa activitat que 
ha viscut el sector, pot ser inevitable 
abaixar els preus. D’altra banda, 
Mottard indica la possibilitat que a 
la tornada dels esdeveniments, les 
empreses en tinguin d’enrederits 
i que, per tant, no hi hagi el 
desequilibri d’oferta-demanda que 
podria provocar aquesta baixada 
de preus. 
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2.2.2 Stakeholders

Treballadors

Clients

Prescriptors

Proveïdors

Mitjans de comunicació

Institucions

Comunitat

Entorn intern

Entorn de treball

Entorn general

Administració

_ Servei de 
neteja
_ Tècnic 
electricitatDels stakeholders s’analitzaran els següents:

 
Els clients, que són importants per saber qui són i 
DPN�TØO�J�BJYÓ�BOBMJU[BS�EFTQSÏT�TJ�ÏT�DPOWFOJFOU�mYBS�
aquest consumidor com a públic objectiu o analitzar 
un de nou per a l’estratègia de Campau. 

Els prescriptors ja que, una part pot ser clau per 
recomanar i portar nous clients a Campau. 

Figura 41: Mapa de stakeholders. 
Font: d’elaboració pròpia.

El que presenta més incertesa 
és com seran els esdeveniments 
i amb quines mesures sanitàries 
s’organitzaran. Encara no s’ha 
EFmOJU�DBQ�OPSNB�DMBSB�QFS�UBOU�FM�
sector es pregunta si la distància 
i la higiene conduiran a una nova 
realitat que encara desconeixen 
	.PUUBUE�����
�

Mottard comenta que, tal com estan 
les coses ara, on s’ha de mantenir 
la distància de seguretat i els 
ciutadans tenen por a apropar-se, 
veu poc futur pels esdeveniments, 
ja que opina que es perd l’essència 
J� FM� TJHOJmDBU� EF� M�FTEFWFOJNFOU��
comunitat, diàleg, proximitat... Es 
refereix a aquest nou format com un 
iXFCJOBS�EF�MVYFw��	.PUUBSE�����
��

La quarantena per la COVID-19 
ha ensenyat alguna cosa a aquest 
sector i és que els webinars que 
comentàvem fa un moment i els 
esdeveniments online funcionen. 
És per això que molts professionals 
veuen una possibilitat en difondre 
l’esdeveniment online. Igualment, 
.PUUBSE�	����
�BQVOUB�RVF�iFM�RVF�
no està físicament a l’esdeveniment 
també està fora emocionalment”. 

Finalment, l’article comenta el 
que deien les event planners 
mencionades anteriorment, 
Cristina Pagés i Belén Fierro, que 
defensen la prioritat i rellevància 
dels esdeveniments petits i locals i 
els esdeveniments plens de valors i 
emocions, més 

humans, orientats al diàleg i d’ex-
periències autèntiques. (Mottard, 
����
��

1FS�BDBCBS�&M�1FSJPEJDP�	����
�IB�
publicat un article on comenta que 
la indústria dels esdeveniments po-
dria ser la que ajudés a reactivar el 
turisme a Espanya. 

Un estudi d’anàlisi a escala mundial, 
elaborat per Events Industry Coun-
cil en col·laboració amb Oxford 
&DPOPNJDT� YJGSB� BNC� ������� NJ-
lions d’euros l’impacte del sector 
en el PIB espanyol, el que situa a 
Espanya en la dotzena posició a la 
MMJTUB� EFMT� ��� QBÕTPT� BNC�NÏT� JN-
pacte en l’organització d’esdeveni-
NFOUT��	&M�1FSJØEJDP�����
�

"�NÏT� B�NÏT�� &M� 1FSJØEJDP� 	����
�
assenyala que “a Espanya existeix 
una important càrrega lúdica i ex-
periencial” que incentiva al bleisu-
re (negoci + lleure). Aquesta ten-
dència pot incrementar l’impacte 
econòmic en les destinacions turís-
tiques.

En conclusió, encara no se sap com 
serà la recuperació econòmica del 
país després de la pandèmia. En-
cara que hi ha moltes especula-
cions sobre una ràpida recupera-
ció, també n’hi ha d’altres de més 
pessimistes. És per això que per 
ara, el futur del sector, es basa en 
opinions i especulacions dels pro-
fessionals.
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2.2.2.1 Públic actual

Parelles d’aproximada-
NFOU� ��� BOZT� QSPDFEÒO-
cia de Catalunya i també 
estrangera. Són persones 
que es casen per via ci-
vil, de classe mitjana-alta 
o alta, amb un pressupost 
QFM�DBTBNFOU�EF�������é�
mOT� B� ������é�� 4ØO� HFOU�
fresca, divertida, amb per-
sonalitat i caràcter. 

La majoria compten amb 
una wedding planner que 
els ajuda amb els prepa-
ratius i també procura que 
l’estil del casament estigui 
acord amb la personali-
tat de la parella. Per tant, 
aquestes estan en sinto-
nia amb l’estil ‘rústic-xic, 
natural i al mateix temps 
de disseny’ que té la ma-
sia. 

Comencen buscant l’es-
pai i el càtering i tenen 
FOUSF���� J�����DPOWJEBUT� J�
WJTJUFO�FOUSF���J����FTQBJT�
abans de decidir-ne un. 
Igualment, no tarden a es-
collir Campau. 

1. Parelles que es casen

Emily i Mark, 30 y 34 anys. 

Viuen a Londres

L’Emily i el Mark estan 
promesos i viuen junts en un 
loft en el barri de Chelsea. 
Ella té el seu propi estudi i el 
Mark és freelance. L’Emily va 
estudiar disseny i el Mark es 
va llicenciar en empresarials 
però, sempre ha sigut un 
amant de l’art. 

Emily: dissenyadora 
d’interiors
Mark: comissari d’art

1
�1FSmMT�CBTBUT�FO�MFT�FOUSFWJTUFT�SFBMJU[BEFT�B�DMJFOUT�EF�$BNQBV�J�XFEEJOH�QMBOOFST��$POTVMUBS�BOOFY��

Figura 42: Parella. Font: (Stock Snap, s.d.). 

Els agrada cuidar-se, practicar ioga, anar al gimnàs i porten una dieta vegana. 
Són persones fresques que gaudeixen de les sortides i conèixer i socialitzar 
amb nous coneguts i amics. 
Acostumen a viatjar molt i és per això que es casen a Espanya, ja que es van 
enamorar del país quan van visitar Barcelona i els seus entorns i, com a bons 
sibarites que són, no han deixat de recordar el gust dels aliments mediterranis. 

Hàbits i hobbies

Què valoren de Campau 
_ Ben cuidat. 
_ Detalls. 
_ Personalitat. 
_ Flexibilitat.
_ Atenció al client. 
_ Senzillesa. 
_ Preu
_ Pla b.

Inquietuds sobre Campau
_ Molt a prop de la carretera. 
_ Massa petit. 
_ No es pot fer una celebració 
durant tot el cap de setmana. 

7LSXV�G·HVSDL�TXH�EXVTXHQ�

_ Senzill.
_ Orgànic. 
_ Natural.
_ Tradicional. 
_ Història. 
_ Encant. 
_ Vistes.
_ Espais exteriors.

%X\HU�SHUVRQD
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Parelles d’entre 24 i 32 anys i 
QBSFMMFT�E�FOUSF���� J����BOZT��
Heterosexuals i homosexuals. 
En general, són persones de 
classe mitjana que viuen a la 
zona del Penedès, envoltats 
de vinyes i natura. És gent que 
els hi agrada la vida més tran-
quil·la i senzilla, gaudeixen de 
la naturalesa i l’esport a l’aire 
lliure. Igualment, no deixen de 
banda les noves tecnologies 
com són les xarxes socials. 

Es casen per via civil i bus-
quen un lloc màgic i elegant, 
però, al mateix temps senzill, 
que els faci sentir com a casa, 
un lloc rústic, rural i romàntic 
on es pugui fer la celebració 
a l’aire lliure. 

Aquestes parelles organit-
zen la boda sense cap mena 
d’ajuda. Comencen buscant 
l’espai i després el càtering, 
moltes vegades, amb l’aju-
da de les recomanacions de 
Campau. En general tenen 
���� DPOWJEBUT� BMHVOT� NÏT�
	�������
� J� E�BMUSFT� NFOZT�
	��
��&T�EFJYFO�HVJBS�QFM�RVF�
els hi agrada i, encara que 
IBO�EF� GFS� VO�FTGPSÎ�QFS�QP-
der assumir els costos de 
Campau, es decideixen per 
la masia sense cap mena de 
dubte. Acostumen a visitar 
dues masies un any abans del 
casament, a vegades amb in-
tenció de visitar-ne més. Però, 
en visitar Campau, no tenen la 
necessitat de seguir buscant, 
tampoc els hi requereix molt 
temps fer la reserva. 

Sílvia i Pere, 35 y 38 anys. 

Viuen al Penedès

La Sílvia i el Pere estan 
promesos i viuen junts en un 
pis. 

Es van conèixer a Barcelona 
estudiant i van decidir seguir 
vivint a la seva terra, rodejats 
de vinyes i de natura per 
seguir amb una vida més 
tranquil·la. 

Sílvia: Professora 
Pere: Fisioterapeuta

2

Figura 43: Parella. Font: (Warfel, s.d.). 

Gaudeixen de les petites coses, la natura, fer excursions... Cada cap de 
setmana surten a fer bici de carretera per la zona del Penedès entre vinyes i 
oliveres.
Els hi agrada passar temps amb família i gaudir d’estones amb amics a un 
CBS��"QSPmUFO�MFT�WBDBODFT�QFS�WJBUKBS�J�BMMVOZBS�TF�O�EF�MB�SVUJOB�IBCJUVBM��

Hàbits i hobbies

Què valoren de Campau 
_ Ben cuidat. 
_ Elegant. 
_ Com a casa. 
_ Encant característic. 
_ Màgica. 
_ Pla b. 
_ Caseta per dormir. 
_ Atenció al client.
_ Únic. 

Inquietuds sobre Campau
_ Preu. 
_ No hi ha una persona que 
estigui controlant i ajudant el dia 
del casament. 
_ Lloc pel pla b no segueix 
l’estètica de la casa. 

7LSXV�G·HVSDL�TXH�EXVTXHQ�
_ Masia rústica. 
_ Història.
_  Que se sentin com a casa. 
_ Natural. 
_ Càlid. 
_ Flexible.
_ Senzill
_ Prop dels convidats
_ Íntim 

%X\HU�SHUVRQD
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Xarxes socials

Portals

Telèfon
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Pàgina web

Boca-orella

Xarxes socials

Segona visita

Trucada

Primera visita Whatsapp Whatsapp

Correu

Xarxes socials
Boca-orella

Reviews

Event planners

Càterings
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••

Utilitzar el SEO per millorar la posició a 
Google.  

Donar ‘kit’ de benvinguda. Enviar email felicitant l’aniversari de 
noces cada any. 

Suggerir a les parelles que deixin una 
review.

Donar les gràcies a l’usuari per la 
review.

Trobar maneres per aconseguir 
backlinks i millorar la posició. 

• Estar en més portals. 

• Millorar el disseny de la pàgina web 
per donar una millor imatge. 

• Actualitzar les fotografies i fer un 
vídeo o una imatge 360º per fer-se 
una millor idea de la masia.

• Penjar foto a les xarxes socials del 
casament el dia de l’aniversari. 

• Convidar a les parelles a qualsevol 
esdeveniment corporatiu de Campau 
que se celebri.

• Millorar i augmentar la presència a les 
xarxes socials

“Volem una masia perquè no ens agraden els 
grans hotels I restaurants, són artificials” 
 
“Volem una masia rústica, amb història, 
personal i que ens sentim com a casa”.  
 
“Volem una masia que ens deixi celebrar la 
boda al nostre gust, que puguem escollir el 
càtering, els espais…” 
 
“El lloc s’ha d’agafar quant més aviat, millor” 

“L’espai nou de la masia no està en equilibri 
amb la masia” 
 
“La llibertat de decidir, l’espai és preciós, 
prop de les grans ciutats, pla b, atenció al 
client magnífica” 
 
“En persona la masia millora molt” 
 
“Hi ha molt feeling amb la Glòria” 
 
“Em recorda a la Toscana” 
 
“Acabem de descobrir que hi ha dos perfils 
d’Instagram, desconeixíem @masiacampau” 
 
“Hem de meditar el preu” 

“No cal que esperem més per dir que sí” 
 
“Val la pena la masia encara que es passi de 
pressupost” 

“Tornaria a escollir Campau” 
 
“A tothom li va encantar i s’ho van passar 
molt bé”

“Recomanaria Campau”

P
E

N
S

A
N

T 

Awareness Consideració Compra Retenció Recomanació

Expectant, ansiós, 
aclaparat, nerviós.

Expectant, esperançat, 
alleujat, content, dubtant.

Feliç Estàtic Enyorança, record de 
felicitat

S
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N
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M
E

N
TS

+

-

Objectiu: Descobrir el comportament de les parelles que es casen a CampauConsumer Journey

Figura 44: Consumer Journey
Font: d’elaboració pròpia.
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2. Famílies
Famílies que celebren aniversaris, aniversari de noces, batejos i comunions. 

3. Empreses

���3URGXFWRUHV

Petites i grans empreses que busquen un lloc especial per portar els seus 
treballadors o convidats. Celebren diferents tipus d’esdeveniments, com per 
exemple: 

1. Una presentació de producte per als seus clients i fan actes                 
d’un dia o més. 

2. Formacions. Busquen treure els seus treballadors de l’espai habitual, com 
B�JODFOUJV�J�QSFNJ�QFS�DSFBS�DPIFTJØ�J�QFS�HFOFSBS�mEFMJUBU�B�M�FNQSFTB��

���(SVQT�EF�USFCBMM�QFS�SFVOJS�TF�FO�QFUJU�DPNJUÒ��"DPTUVNFO�B�TFS���������
���QFSTPOFT�RVF�WÏOFO�B�USFCBMMBS�J�CVTRVFO�VO�MMPD�BHSBEBCMF�J�FTQFDJBM�RVF�
combini treball i cohesió de grup. 

Les productores ens troben a través dels localitzadors, que treballen per 
aquestes i els hi busquen un espai seguint les seves indicacions. 
Les productores venen per publicitat, cine, etc.

*Els següents públics estan descrits a partir de la informació que ha 
proporcionat la propietària. 2.2.2.2 Prescriptors

Com s’ha vist a les entrevistes, a vegades les parelles tenen al cap a un 
QSFTDSJQUPS�FO�DPODSFU�BCBOT�EF�DPNFOÎBS�B�PSHBOJU[BS�FM�DBTBNFOU��1FS�UBOU�
és important mantenir una bona relació amb ells, ja que són els qui poden 
recomanar Campau a alguna parella. 

Càtering: és un dels prescriptors més importants, ja que junt amb la 
MPDBMJU[BDJØ�ÏT�FM�QSJNFS�QSPWFÕEPS�RVF�FT�DPNFOÎB�B�CVTDBS�QFS�UBOU�BRVFTU�
ens pot recomanar. 

Wedding planners: si una parella decideix contractar aquest servei, aquest 
se n’ocuparà de tot, també de l’espai. 

Firmes de vestits de núvia: a vegades les núvies comencen a donar un cop 
d’ull només comprometre’s. 

Joieries: pot ser interessant tenir-les en compte, ja que el primer pas és 
comprar un anell de compromís. 

Dj: poden ser coneguts de la parella i, aquest pot haver pinxat en diferents 
llocs i recomanar-los. 

)RWzJUDIV��es donen casos on les parelles volen un fotògraf en concret pel 
seu estil. 

Hotels: prescriptor més secundari, normalment és Campau qui els recomana 
en cas que la parella necessiti aquest servei per allotjar els seus convidats. 

Transport: també és un prescriptor secundari. És Campau qui recomana 
l’empresa de transport, però sempre s’ha de mantenir una bona relació. 
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2.2.3 Competència

,QWURGXFFLy

#SFV�JOUSPEVDDJØ�TPCSF�DPN�EJWJEJSFN�J�EFmOJSFN�MB�DPNQFUÒODJB�J�FO�RVJOB�
ens centrarem en fer l’anàlisi.  

Competència directa Competència indirecta Competència substitutiva

Mateix lloc i mateixos 
serveis o més. 

Masies
Zona del Penedès
Serveis de bodes, 
empreses, etc. 
Poden tenir més serveis 
que Campau. Per 
exemple, restaurant i 
hotel.

Restaurants i hotels 
preparats per 
casaments i acollir 
empreses per a diferents 
esdeveniments. 

Hotels i restaurants con-
vencionals, sense espais 
exteriors. 

Hotels amb disposició de 
sales de conferències sen-
se espai per a celebrar ca-
saments. 

Restaurants convencionals 
en el que se celebra una 
reunió o un casament amb 
un àpat. 

S’analitzarà la competència directa, ja que el públic de Campau busca habi-
tualment un espai diferent, normalment una masia o unes caves. També cer-
quen un lloc que estigui per la zona del Penedès, ja que té un paisatge molt 
singular. A més a més, és important analitzar la competència que ofereix els 
mateixos o més serveis. 

“És bo tenir una competència 
vàlida. T’empeny a fer-ho millor” 
- Gianni Versace
Font: (Multifrases, s.d)
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2.2.3.1 L’Orangerie

Masia situada a Vila-Seca, Tarragona. 
Ofereix els seus espais per a diferents 
tipus de celebracions i esdeveniments 
empresarials. 

L’Orangerie ofereix servei gastronòmic 
QSPQJ�XFEEJOH�QMBOOFS�QSPUPDPM�GPUPHSBmB�
i vídeo, música i espectacles. La masia 
també disposa de les eines necessàries 
per a actes empresarials, projectors, bona 
sonorització, sala de reunions i altres 
serveis com ara l’activació d’un gabinet de 
premsa. 

La masia compta amb diferents sales i 
KBSEJOT�BNC�VOB�DBQBDJUBU�EF�NÏT�EF�����
persones. (L’Orangerie, s.d). 

Figura 45: Logotip L’Orangerie. Font: (L’Orangerie, s.d.)

Figura 46: Muntatge a l’Orangerie
Font: (ZankYou, s.d.)
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Pàgina web i SEO

Disseny web Clara i senzilla. Fàcil de navegar per ella i 
té una estètica molt coherent, ja que utilitza 
una paleta de colors verdosa com l’entorn 
boscós de la masia. La pàgina web és molt 
visual però li manca informació perquè 
l’usuari es pugui informar adequadament 
de la masia, dels seus serveis i espais. 

����DFSRVFT�EF�USËmD�PSHËOJD��.PMU�USËmD�FO�
comparació a Campau.  Veiem que l’activi-
UBU�EF�MB�QËHJOB�T�JOJDJB�M�BOZ������J�UÏ�VOB�
UFOEÒODJB�B�M�BMÎB��'FU�QPTJUJV�FO�DPNQBSB-
ció amb l’estancament de Campau.

-B� QBSBVMB� DMBV� RVF� QPSUB� NÏT� USËmD� ÏT�
“l orangerie”. Per tant, la pàgina web té 
QSJODJQBMNFOU�USËmD�EJSFDUF�

L’Orangerie surt a les primeres posicions 
orgàniques en la mateixa mesura que surt 
FOUSF�MB�QPTJDJØ���������

132 backlinks. Situació molt semblant 
a la de Campau. Els backlinks vénen 
d’empreses relacionades amb l’activitat de 
la masia. En té menys que Campau.

7HQGqQFLD�WUjÀF

Paraules 
clau i posició 
orgànica

Backlinks

https://www.orangerie.es/es/

Figura 47: Pàgina web L’’Orangerie
Font: (L’Orangerie, s.d.)

&JOB�VUJMJU[BEB��	4FNSVTI�����


*Consultar l’annex G per a més informació.
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Instagram 

Seguidors

Publicacions

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

1.662

���

&M�QFSmM�EF�-�0SBOHFSJF�OP�QVCMJDB�BNC�SFHVMBSJUBU�IJ�IB�
mesos on no s’ha fet cap publicació, en canvi n’hi ha 
d’altres on hi ha hagut activitat cada setmana. 

Poc engagement si mirem el percentatge de likes en 
comparació amb els seguidors.

'PUPHSBmFT� FO� HFOFSBM� CBTUBOU� DVJEBEFT�� 4ØO�
de diferents espais de la masia, esdeveniments, 
gastronomia i decoració. 

&M� QFSmM� DPNQUF� BNC� IJTUÛSJFT� EFTUBDBEFT� TPCSF� MB�
masia i diferents esdeveniments. 

4�JEFOUJmDB� VO� QSPCMFNB� RVBO� CVTRVFN� i0SBOHFSJFw�
BM� DFSDBEPS�E�*OTUBHSBN� FM� QFSmM� EF� MB�NBTJB� OP� TVSU�
B� MFT� QSJNFSFT� QPTJDJPOT� FO� DBOWJ� BQBSFJYFO� QFSmMT�
francesos. Per tant, el naming� QPU� DSFBS� EJmDVMUBUT� P�
confusions. 
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Facebook

Me gusta

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

471

&M�DPNQUF�FT�WB�DSFBS�M�BOZ�������J�TPMBNFOU�WB�FTUBS�
BDUJWB�mOT�FM�������

Molt baix. 

&M�QFSmM�TPMBNFOU�UÏ�RVBUSF�QVCMJDBDJPOT�UPUFT�TØO�
una mica més “casolanes” que les d’Instagram. 

Si busquem ‘orangerie’ en el buscador de Facebook, 
FM�QFSmM�EF�MB�NBTJB�TVSU�DPN�B�QSJNFSB�PQDJØ��

Seguidors 482

Earned media

Quan cerquem “L’Orangerie” al 
cercador de Google, apareixen 
webs i blogs que han parlat sobre 
la masia. 

Com Campau, aquesta masia 
també apareix en portals com 
Bodas.net (segell prèmium amb un 
5/5 a les reviews) i Zankyou. 

L’Orangerie també apareix a Fem 
Turisme (a l’apartat ‘on menjar’), 
La pineda platja informació, Todo 
Boda, Guia Catering i d’altres. 

Per tant, la masia juga en avantatge 
en tenir el seu propi restaurant i 
càtering.

'JHVSB�����-MJNPOFT
Font: (Balaguer, s.d.)
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2.2.3.2 Masia Can Martí

Can Martí és una masia construïda l’any 
�����RVF�DPOTFSWB�M�FTQFSJU�DMËTTJD�BNC�
un toc modern, tota ella rodejada de natu-
ralesa.

La casa està situada prop de Tarragona 
i ofereix espais exteriors i interiors que 
s’adapten a totes les necessitats. (Masia 
Can Martí, s.d.). Els serveis que ofereix 
Can Martí són els següents: 

_Banquet de bodes propi
_Espai per fer cerimònies civils 
_Esdeveniments d’empresa 
_Habitacions per al nuvi i la núvia
_Decoració de bodes 
_Allotjament en l’hotel del mateix grup
_Wedding planner
_Nurserie

Figura 51: Logotip Masia Can Martí
Font: (Masia Can Martí, s.d.)

Figura 52: Església Masia Can Martí
Font: (Estudi de llum, s.d.)
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Figura 53: Pàgina web Can Martí
Font: (Can Martí, s.d.)

Pàgina web i SEO

Disseny web La pàgina és clara, senzilla, molt agradable 
estèticament i és fàcil de navegar per ella. 
La pàgina web és molt visual i al mateix 
temps conté tota la informació necessària. 

��� DFSRVFT� EF� USËmD� PSHËOJD�� &O� DPNQB-
SBDJØ�BNC�$BNQBV�J�-�0SBOHFSJF�FM� USËmD�
de Can Martí és molt baix. A més a més, 
ha tingut una baixada del 75,3% del seu 
USËmD�PSHËOJD�FO�M�ÞMUJN�NFT��-�BDUJWJUBU�EF�
MB�XFC�WB�DPNFOÎBS� M�BOZ�������&M�HSËmD�
de Semrush té molts pics, que ens indica 
UBNCÏ�RVF�UÏ�VO�USËmD�NPMU�FTUBDJPOBM�

-B� QBSBVMB� DMBV� RVF� QPSUB� NÏT� USËmD� ÏT�
iNBTJB�DBO�NBSUJw��"�QFTBS�RVF�FM�TFV�USËmD�
és completament directe, només un 4,55% 
de les vegades posicionen en el lloc 1, 2 o 
3 del cercador. 

26 backlinks. Veiem que hi ha backlinks 
de pàgines d’organitzacions que han fet 
esdeveniments a Can Martí, una empresa 
de reparacions que va treballar a la masia 
i la pàgina del grup al qual pertany la casa, 
Grup Claustre. 

7HQGqQFLD�WUjÀF

Paraules 
clau i posició 
orgànica

Backlinks

https://masiacanmarti.com/

&JOB�VUJMJU[BEB��	4FNSVTI�����


*Consultar l’annex G per a més informació.
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Instagram 

Seguidors

Publicacions

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

�����

277

Publiquen de forma setmanal i regularment. 

Poc engagement. 

!NBTJB@DBO@NBSUJ�ÏT�VO�QFSmM�NPMU�DVJEBU�MFT�GPUPHSBmFT�
tenen uns colors molt coherents i s’aconsegueix un 
feed agradable. Can Martí també utilitza les històries 
d’Instagram i els seus destacats, que estan organitzats 
per temes.

2VBO�DFSRVFN�iNBTJBDBw�FM�QFSmM�FOT�BQBSFJY�EFTQSÏT�
del de Campau. 
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Facebook

Likes

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

534

Freqüent. 

Molt baix. 

Les publicacions són les mateixes que a Instagram, 
però a vegades, d’una boda es pengen diverses 
GPUPHSBmFT� FO� VO� QPTU� GFU� RVF� B� *OTUBHSBN� OP�
ho fan. A més a més, també comparteixen posts 
E�BMUSFT�QFSmMT�RVF�FMT�FUJRVFUFO��

Si busquem ‘masia can martí’ en el cercador de 
'BDFCPPL�FM�QFSmM�EF�MB�NBTJB�TVSU�DPN�B�QSJNFSB�
opció en l’apartat de pàgines d’empreses. Si 
busquem “can martí”, surt en sisena posició. 

Seguidors 552

Earned media

Quan cerquem “Masia Can Martí” 
al cercador de Google, apareixen 
webs i blogs que han parlat sobre 
la masia. 

Com Campau i L’Orangerie, aquesta 
masia també apareix en portals com 
Bodas.net (segell prèmium amb un 

4,8/5 a les reviews) i Zankyou (4,9/5 
a les reviews). A més a més, també 
ha estat mencionada a Eventoplus 
FM� ����� FO� GPSNB� EF� OPUÓDJB� QFS�
anunciar la seva inauguració. 

Figura 56: Muntatge Masia Can Martí
Font: (Estudi de llum, s.d.)
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2.2.3.3 La Boella

“Un oasi de tranquil·litat en un entorn 
ÞOJDw��-B�mODB�-B�#PFMMB�FTUË�VCJDBEB�
a La Canonja a només deu minuts 
de la històrica Tarragona. 

-B�#PFMMB�FT�USPCB�FONJH�E�VOB�mODB�
EF�����IFDUËSFFT�E�PMJWFSFT�J�KBSEJOT��
El complex ofereix una completa 

_Empreses: 

&OMMBÎPT�DJWJMT
Celebracions particulars i familiars
Muntatge de carpes 
Oferta gastronòmica personalitzada 
0SOBNFOUBDJØ�nPSBM�
Retoc de maquillatge i perruqueria 
Servei de guarda-roba 
Servei d’autobusos 
Aparcament 
Personalització d’esdeveniments
Habitació de la núvia

Equips audiovisuals 
Videoconferència, Internet i altres su-
ports informàtics 
Il·luminació programable 
Muntatge de carpes 
0SOBNFOUBDJØ�nPSBM�
Animació, grups musicals, disc-jockey
Hostesses 
Traducció simultània 
Servei guarda-roba 
Aparcament 
Accessos sense barreres arquitectò-
niques 
Organització de festes temàtiques 
Gestió de reserves d’allotjaments i 
transports 
Serveis disseny i impressió

_Hotel 
_Restaurant 
_Bodega: tast i botiga de vins i olis              
propis.
_Bodes:

oferta d’oci i gastronomia que 
convida a quedar-se i a descobrir 
M�BVUÒOUJD� TJHOJmDBU� EFM� QMBFS�� &MT�
amants del bon vi poden tastar 
els vins Mas La Boella amb 
Denominació d’Origen Tarragona o 
degustar els olis d’oliva verge extra 
FMBCPSBUT�B�MB�mODB��	-B�CPFMMB�T�E�
�

Figura 58: Restaurant La Boella
Font: (Es tu casa, s.d.)

Figura 57: Logotip La Boella
Font: (La Boella, s.d.)



9998

Figura 59: Pàgina web  La Boella
Font: (La Boella, s.d.)

Pàgina web i SEO

Disseny web

7HQGqQFLD�WUjÀF

Paraules 
clau i posició 
orgànica

Backlinks

https://www.laboella.com/

La pàgina web de La Boella és intuïtiva i 
conté molta informació. Tot i això, el disseny 
és de colors foscos i pot donar la sensació 
de desordre, ja que van apareixent 
EJGFSFOUT�OPUJmDBDJPOT�B� MB�home page. A 
NÏT�B�NÏT�FM�DBQÎBM�UÏ�NBTTB�DPOUJOHVU�
i les lletres es confonen amb el fons en 
algunes ocacions.

������DFSRVFT�EF�USËmD�PSHËOJD��-�BDUJWJUBU�
orgànica més regular de la pàgina web co-
NFOÎB�FM�HFOFS�EFM������VOB�NJDB�BCBOT�
RVF� MB� EF� $BNQBV�� &O� HFOFSBM� FM� USËmD�
augmenta en el temps. En comparació a 
$BNQBV� FM� USËmD� EF� DFSDB� PSHËOJDB� ÏT�
molt superior. 

-B� QBSBVMB� DMBV� RVF� QPSUB� NÏT� USËmD� ÏT�
“hotel boutique”, és l’única masia analitzada 
que utilitza una paraula clau que no és 
el nom de la masia. La segona paraula 
BNC�NÏT� USËmD� ÏT� iMB� CPFMMBw�� *HVBMNFOU�
solament surt a les tres primeres posicions 
en un 3,66%.

�������backlinks. El backlinks de la pàgina 
web de La Boella vénen de pàgines de 
GPUPHSBmB� RVF� IBO� GPUPHSBmBU� CPEFT� B� MB�
masia, i altres pàgines d’hotels que han 
linkat a La Boella.

&JOB�VUJMJU[BEB��	4FNSVTI�����


*Consultar l’annex G per a més informació.
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Instagram 

2.173

291

No publiquen de forma regular. Tenen pics on afegeixen 
GPUPHSBmFT� DBEB� EPT� EJFT� QFSÛ� BMUSFT� QFSÓPEFT� PO�
publiquen molt poc.

Poc engagement. 

!NBTMBCPFMMB� ÏT� VO� QFSmM�NPMU� DVJEBU� MFT� GPUPHSBmFT�
tenen uns colors molt coherents i s’aconsegueix un 
feed agradable. La Boella també utilitza les històries 
d’Instagram i els seus destacats, que estan organitzats 
per temes.

Quan cerquem “laboella”, que és el nom pel qual es 
DPOFJY�MB�NBTJB�OP�BQBSFJY�FM�QFSmM��

Seguidors

Publicacions

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

'J
HV

SB
��
��
*O
TU
BH

SB
N
�-
B�
#P

FM
MB
��	
*O
TU
BH

SB
N
��

��
�

�

'J
HV

SB
��
��
�$
FS
DB

EP
S�E

�*O
TU
BH

SB
N
��	
*O
TU
BH

SB
N
��

��
�

��



103102

Facebook

Likes

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

�����

&M�QFSmM�OP�UÏ�MB�NBUFJYB�GSFRàÒODJB�RVF�B�*OTUBHSBN�
però es publica com a mínim un cop cada mes.

Molt baix. 

-B�NBKPSJB�EF�GPUPHSBmFT�TØO�MFT�NBUFJYFT�RVF�FT�
pengen a Instagram, tot i això, hi ha certes variacions. 
A més a més, utilitzen la botiga de Facebook per 
WFOESF�FMT�PMJT�J�WJOT��5BNCÏ�BQSPmUFO�MB�QËHJOB�QFS�
DPNQBSUJS�FOMMBÎPT�EF�MB�QËHJOB�XFC�J�QVCMJDBDJPOT�
de clients. 

Si busquem ‘la boella’ en el cercador de Facebook, 
FM�QFSmM�EF�MB�NBTJB�TVSU�DPN�B�QSJNFSB�PQDJØ��

Seguidors 2.938

Twitter
La Boella també té oberta un compte de Twitter, però està inactiva des de 
������

Earned media
Quan cerquem “La Boella” al 
cercador de Google, apareixen 
webs i blogs que han parlat sobre 
la masia. 

Principalment, els resultats de la 
masia en el cercador són pàgines 
web que recomanen el restaurant 
de La Boella; Trip Advisor, Via 
Michelin, Guia Repsol… En segon 
lloc, les webs que més parlen sobre 
la masia fan referència a l’hotel. Per

exemple webs com Petits Grans 
hotels de Catalunya, Booking, 
Hotels Salou… A més a més, La 
Boella ha sortit en mitjans com 
*OPVU����NJOVUPT�P�-B�3B[ØO��

Per últim, com Campau, L’Orangerie 
i Can Martí, aquesta masia també 
apareix en portals com Bodas.net 
(segell prèmium amb un 4,9/5 a 
les reviews) i Zankyou (4,9/5 a les 
reviews). 

Figura 62: La Boella
Font: (Viajes el Corte Inglés, s.d.)
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Disseny web

Senzilla, amb una estètica 
simple i facilita la navegació. 
$POTUSVÕEB� M�BOZ� ����� BNC� VOB�
estètica antiquada.

&M� USËmD� PSHËOJD� BQSPYJNBU� FO�
un mes és de 114  cerques. El 
USËmD�QVKB�B� MFT� UFNQPSBEFT�EF�
bon temps (primavera/estiu). 
	4FNSVTI�����
���

La paraula clau que porta més 
USËmD� ÏT� “masia campau”. 
Per tant, la pàgina web té 
QSJODJQBMNFOU� USËmD� EJSFDUF��
"� QFTBS� RVF� FM� TFV� USËmD� ÏT�
completament directe, només un 
����EF�MFT�WFHBEFT�QPTJDJPOFO�
en el lloc 1,2 o 3 del cercador. 

Hi ha backlinks de qualitat en 
un fòrum de bodes, encara 
que també trobem links spam 
procedent de Dinamarca.

7HQGqQFLD�WUjÀF

Paraules 
clau i posició 
orgànica

Backlinks

1

Campau /·2UDQJHULH

Clara i senzilla. Fàcil de navegar 
per ella i té una estètica molt 
coherent, ja que utilitza una paleta 
de colors verdosa com l’entorn 
boscós de la masia. La pàgina 
web és molt visual però li manca 
informació perquè l’usuari es 
pugui informar adequadament 
de la masia, els seus serveis i 
espais. 

���� DFSRVFT� EF� USËmD� PSHËOJD��
.PMU�USËmD�FO�DPNQBSBDJØ�B�$BN-
pau.  Veiem que l’activitat de la 
QËHJOB�T�JOJDJB�M�BOZ������J�UÏ�VOB�
UFOEÒODJB�B�M�BMÎB��'FU�QPTJUJV�FO�
comparació amb l’estancament 
de Campau.

Veiem que l’activitat de la pàgina 
T�JOJDJB� M�BOZ� ����� J� UÏ� VOB�
UFOEÒODJB�B�M�BMÎB��'FU�QPTJUJV�FO�
comparació amb l’estancament 
de Campau.

L’Orangerie surt a les primeres 
posicions orgàniques en la 
mateixa mesura que surt entre la 
QPTJDJØ���������

132 backiinks. Situació molt 
semblant a la de Campau. Els 
backlinks vénen d’empreses 
relacionades amb l’activitat de la 
masia. En té menys que Campau

2.2.4 Taules comparatives
Masia Can Martí La Boella

La pàgina és clara, senzilla, molt 
agradable estèticament i és fàcil 
de navegar per ella. La pàgina 
web és molt visual i al mateix 
temps conté tota la informació 
necessària. 

��� DFSRVFT� EF� USËmD� PSHËOJD��
En comparació amb Campau 
J� -�0SBOHFSJF� FM� USËmD� EF� $BO�
Martí és molt baix. A més a més, 
ha tingut una baixada del 75,3% 
EFM�TFV� USËmD�PSHËOJD�FO� � M�ÞMUJN�
mes. L’activitat de la web va co-
NFOÎBS� M�BOZ�������&M�HSËmD�EF�
Semrush té molts pics, que ens 
JOEJDB� UBNCÏ� RVF� UÏ� VO� USËmD�
molt estacional

La paraula clau que porta més 
USËmD� ÏT� iNBTJB� DBO� NBSUJw��
"� QFTBS� RVF� FM� TFV� USËmD� ÏT�
completament directe, només 
un 4,55% de les vegades 
posicionen en el lloc 1, 2 o 3 del 
cercador. 

26 backlinks. Veiem que hi 
ha backlinks de pàgines 
d’organitzacions que han fet 
esdeveniments a Can Martí, una 
empresa de reparacions que va 
treballar a la masia i la pàgina 
del grup al qual pertany la casa, 
Grup Claustre. 

La pàgina web de La Boella és 
intuïtiva i conté molta informació. 
Tot i això, el disseny és de colors 
foscos i pot donar la sensació de 
desordre, ja que van apareixent 
EJGFSFOUT� OPUJmDBDJPOT�� "� NÏT�
B� NÏT� FM� DBQÎBM� UÏ� NBTTB�
contingut i les lletres no sempre 
sobra salten i es confonen amb 
el fons.

�����DFSRVFT�EF� USËmD�PSHËOJD��
L’activitat orgànica més regular 
EF� MB� QËHJOB� XFC� DPNFOÎB� FM�
HFOFS�EFM������VOB�NJDB�BCBOT�
que la de Campau. En general, 
FM� USËmD� BVHNFOUB� FO� FM� UFNQT��
En comparació a Campau, el 
USËmD�EF�DFSDB�PSHËOJDB�ÏT�NPMU�
superior. 

La paraula clau que porta més 
USËmD� ÏT� iIPUFM� CPVUJRVFw� ÞOJDB�
masia analitzada que utilitza una 
paraula clau que no és el nom 
de la masia. La segona paraula 
BNC� NÏT� USËmD� ÏT� iMB� CPFMMBw��
Igualment, solament surt a les 
tres primeres posicions en un 
3,66%.

������ backlinks. El backlinks 
de la pàgina web de La Boella 
WÏOFO�EF�QËHJOFT�EF� GPUPHSBmB�
RVF� IBO� GPUPHSBmBU� CPEFT� B� MB�
masia, i altres pàgines d’hotels 
que han linkat a La Boella.
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Campau /·2UDQJHULH

Seguidors

Publicacions

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

125

38

Molt irregular. Els últims mesos 
s’han fet publicacions cada 
dos mesos. Altres temporades 
MFT� GPUPHSBmFT� T�IBO� QVKBU� B�
Instagram setmanalment. 

El engagement és correcte 
respecte els seguidors que té.

'PUPHSBmFT� FO� HFOFSBM� CBTUBOU�
cuidades. Són dels espais vuits 
sense cap mena de decoració. 

El feed no segueix cap estètica 
FO�DPODSFU��&M�QFSmM�DPNQUF�BNC�
històries destacades sobre la 
masia i la vida allà en els diferents 
espais.

Si busquem ‘campau’ en el 
buscador, ens surt @campau_
events com a primera opció i 
OP�USPCFN�MB�QËHJOB�PmDJBM�EF�MB�
masia. En canvi, només posar 
al buscador “masiac” en surt @
masiacampau com a segona 
opció i @campau_events la 
quarta. Això ens indica una bona 
posició. 

1662

���

&M�QFSmM�EF�-�0SBOHFSJF�OP�QVCMJDB�
amb regularitat, hi ha mesos on 
no s’ha fet cap publicació, en 
canvi n’hi ha d’altres on hi ha 
hagut activitat cada setmana. 

Poc engagement si mirem 
el percentatge de likes en 
comparació amb els seguidors.

'PUPHSBmFT� FO� HFOFSBM� CBTUBOU�
cuidades. Són de diferents espais 
de la masia, esdeveniments, 
gastronomia i decoració. 

&M� QFSmM� DPNQUF� BNC� IJTUÛSJFT�
destacades sobre la masia i 
diferents esdeveniments. 

4�JEFOUJmDB� VO� QSPCMFNB� RVBO�
busquem “Orangerie” al 
DFSDBEPS� E�*OTUBHSBN� FM� QFSmM�
de la masia no surt a les primeres 
posicions, en canvi apareixen 
QFSmMT� GSBODFTPT�� 1FS� UBOU� FM�
naming� QPU� DSFBS� EJmDVMUBUT� P�
confusions. 

Masia Can Martí La Boella

����

277

Publiquen de forma setmanal i 
regularment. 

Poc engagement. 

!NBTJB@DBO@NBSUJ� ÏT� VO� QFSmM�
NPMU� DVJEBU� MFT� GPUPHSBmFT� UFOFO�
uns colors molt coherents i 
s’aconsegueix un feed agradable. 

Can Martí també utilitza les 
històries d’Instagram i els seus 
destacats, que estan organitzats 
per temes.

Quan cerquem “masiaca”, el 
QFSmM�FOT�BQBSFJY�EFTQSÏT�EFM�EF�
Campau. 

2173

291

No publiquen de forma regular. 
Tenen pics on afegeixen 
GPUPHSBmFT� DBEB�EPT�EJFT� QFSÛ�
altres períodes on publiquen 
molt poc .

Poc engagement. 

!NBTMBCPFMMB� ÏT� VO� QFSmM� NPMU�
DVJEBU� MFT� GPUPHSBmFT� UFOFO�
uns colors molt coherents 
i s’aconsegueix un feed 
agradable. La Boella també 
utilitza les històries d’Instagram 
i els seus destacats, que estan 
organitzats per temes.

Quan cerquem “laboella”, que 
és com ho coneix tothom, no 
BQBSFJY�FM�QFSmM��
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Likes

Freqüència 
publicacions

Engagement

Disseny

Cercador/ 
posició

Seguidors

Campau /·2UDQJHULH

²T� VO� QFSmM� QFSTPOBM� J� OP� VOB�
pàgina d’empresa. 

%FT�EFM�TFUFNCSF�EFM������RVF�
no es fan publicacions.

Molt baix. 

En aquesta xarxa social, a més a 
NÏT�EF�QFOKBS�MFT�GPUPHSBmFT�EFMT�
espais, també es comparteixen 
les publicacions de clients o 
de col·laboradors, com ara 
fotògrafs. 

Si busquem ‘campau’ en el 
CVTDBEPS�EF�'BDFCPPL�FM�QFSmM�
de la Masia Campau surt com a 
QSJNFSB�PQDJØ��&M�QFSmM�EF�M�event 
planner de la masia, surt a la 
segona opció de les pàgines de 
negocis. 

471

&M�DPNQUF�FT�WB�DSFBS�FM������ J�
solament va estar activa l’any 
������

Molt baix. 

&M� QFSmM� TPMBNFOU� UÏ� RVBUSF�
publicacions, totes són una 
mica més “casolanes” que les 
d’Instagram.

Si busquem ‘orangerie’ en el 
CVTDBEPS�EF�'BDFCPPL�FM�QFSmM�
de la masia surt com a primera 
opció. 

482417

����

&M� QFSmM� OP� UÏ� MB� NBUFJYB�
freqüència que a Instagram però 
es publica com a mínim un cop 
cada mes.

Molt baix. 

� -B� NBKPSJB� EF� GPUPHSBmFT� TØO�
les mateixes que es pengen a 
Instagram, tot i això, hi ha certes 
variacions. A més a més, utilitzen 
la botiga de Facebook per vendre 
els olis i vins, que redirigeix a la 
QËHJOB�XFC��5BNCÏ�BQSPmUFO�MB�
QËHJOB� QFS� DPNQBSUJS� FOMMBÎPT�
de la pàgina i publicacions de 
clients. 

Si busquem ‘la boella’ en el 
DFSDBEPS�EF�'BDFCPPL�FM�QFSmM�
de la masia surt com a primera 
opció. 

2938

Masia Can Martí La Boella

534

Freqüent. 

Molt baix. 

Les publicacions són les 
mateixes, però a vegades, 
d’una boda es pengen diverses 
GPUPHSBmFT� FO� VO� QPTU� GFU� RVF�
a Instagram no ho fan. A més a 
més, també comparteixen posts 
E�BMUSFT�QFSmMT�RVF�FMT�FUJRVFUFO��

Si busquem ‘masia can martí’ en 
FM�DFSDBEPS�EF�'BDFCPPL�FM�QFSmM�
de la masia surt com a primera 
opció en l’apartat de pàgines 
d’empreses. Si busquem “can 
martí”, surt en sisena posició. 

552
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2.2.4 Mapa de posicionament actual

/OLEHUWDW�
SHU�HVFROOLU

+

+

-

-

6HUYHLV

Figura 63: Mapa de posicionament
Font: elaboració pròpia

Aquest mapa mostra el posicionament actual de Campau respecte a la 
competència. De moment, a Campau li interessarà seguir amb aquest 
posicionament, ja que els seus clients indiquen que com més serveis 
T�PGFSFJYFO�NÏT�SFTUSJOHJEFT�TØO�MFT�PQDJPOT�J�SFNBSRVFO�RVF�UFOJS�nFYJCJMJUBU�
i llibertat d’escollir els seus proveïdors és un punt clau per a escollir Campau. 

Serveis: Aquesta variable fa 
referència a la quantitat de 
serveis que ofereixen les masies. 
Per exemple, càtering, fotògraf, 
wedding planner, etc. 

Llibertat per escollir: en quina 
mesura l’empresa deixa que 
els clients escullin els seus 
proveïdors i no posa restriccions 
perquè s’utilitzin els seus serveis.

Diagnòstic

03.
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Branding dèbil i antiquat.

Pàgina web antiquada i mal posicionada.

$POGVTJØ�B�MFT�9944�BNC�EPT�QFSmMT�

1FSmMT�QSPQJT�TFOTF�FTUSBUÒHJB�EÒCJMT�RVBOU�B�TFHVJEPST�J�engagement. 

Imatge molt centrada en casaments. 

Falta d’una persona que se n’ocupi de controlar el dia del casament. 

No agrada la nova estructura de la masia. 

No té possibilitat d’allotjament. 

Espai per a tota mena d’activitats i esdeveniments. 

Contacte amb prescriptors. 

Bona rellevància a portals de bodes. 

Capacitat per fer esdeveniments de molts convidats. 

Solament es lloga l’espai, no hi ha cap compromís amb proveïdors. 

Espais oberts i tancats, hi ha un pla b en cas de pluja. 

Arquitectura única al territori. 

Familiar. Atenció al client excepcional. 

Localització pròxima a Barcelona i Tarragona. 

Debilitats

Fortaleses

Els trasllats són un hàndicap en els esdeveniments empresarials a l’hora de 
DPOmSNBS�FMT�FTEFWFOJNFOUT�E�FNQSFTB�FO�FOUPSOT�SVSBMT��

La competència té el branding i les eines de comunicació molt més 
treballades. 

La competència té més presència en els mitjans a causa que també ofereixen 
allotjament i restaurant.

Crisi de la COVID-19 que afecta directament al sector dels esdeveniments. 

Augment dels matrimonis en els últims tres anys. 

Catalunya, una de les comunitats autònomes amb més casaments. 

Increment de les parelles homosexuals.

Tarragona, una de les regions on més bodes homosexuals se celebren.
 
Rellevància de religions no catòliques amb tradicions que Campau pot 
cobrir. 

Tendència a buscar alternatives per a reduir l’impacte ambiental. (Campau 
està en un entorn natural). 

Augment del turisme rural a escala nacional. Catalunya en segona posició 
líder en el sector. 

Tendència empresarial “Off site meeting” que proposa traslladar el lloc de 
USFCBMM�B�VO�FOUPSO�EJGFSFOU��-MVOZ�EF�M�PmDJOB�DJVUBU�

Empreses estan disposades en invertir una hora de viatge. 

Amenaces

Oportunitats
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SEGONA FASE:
Estratègia de marca i comunicació
Figura 64: olivera
Font: (Leone, s.d.).
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Objectius

04.
O4:�%F�MFT�WJTJUFT�PCUJOHVEFT�B�MB�XFC�J�YBSYFT�BDPOTFHVJS�����
conversions en trucades, e-mails i visites a la masia.

Aconseguir més awareness:

O1: Triplicar el nombre de visites mensuals al web.

O2:�$SFBS�VO�QFSmM�E�FNQSFTB�B�'BDFCPPL�J�PCUFOJS�����VTVBSJT�
únics en un any a Instagram.

O3: Aconseguir un mínim de tres aparicions a premsa 
especialitzada (núvies i revistes sectorials d’empresa). 

Potenciar els següents segments: 

O5: Doblar les empreses com a clientes.
 
O6: Doblar les parelles homosexuals com a clientes. 

O7: Aconseguir llogar la masia per a turistes durant tot el mes 
d’agost. 

�$POTVMUBS�M�BOOFY�)�QFS�WFVSF�MFT�EBEFT�RVF�T�IBO�VUJMJU[BU�QFS�EFmOJS�
aquests objectius. 
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Awareness: rebranding

05.
*Consultar l’annex I per veure els esbossos. 

5.1.1 Signi!cats de Campau 

5.1 Essència de marca 

3RLQWV�RI�SDULW\�
(POPs)

��1PJOUT�PG�QBSJUZ��BRVFTUFT�BTTPDJBDJPOT�NFOUBMT�P�TJHOJmDBUT�RVF�USPCFN�B�MFT�NBSRVFT�EJOT�E�VOB�DBUFHP-
SJB�EFM�NFSDBU�QPEFO�TFS�TJHOJmDBUT�FO�DPNÞ�BNC�BMUSFT�NBSRVFT��	,FMMFS�����
�

&MT�101T�FOT�BKVEBSBO�B�JEFOUJmDBS�
les marques de la mateixa 
categoria. En el cas de Campau 
podem establir com POPs els 
TFHàFOUT�TJHOJmDBUT��

Espai 

Natura

Esdeveniments

Proximitat (km)

Serveis

Elegància

3RLQWV�RI�GLIIHUHQFH�
(PODs)
Els PODs marquen la diferència 
entre Campau i la competència, 
ÏT�FM�CFOFmDJ�RVF�FM�DPOTVNJEPS�
troba, els valors i les creences de 
la masia. 

��1PJOUT�PG�EJGGFSFODF��BRVFTUT�TJHOJmDBUT�QPEFO�TFS�UBOU�BUSJCVUT�EFM�QSPEVDUF�DPN�FMFNFOUT�FYUSÓOTFDT�
RVF�BQPSUFO�BMHVOB�DPTB�EJTUJOUJWB�SFTQFDUF�B�MB�DPNQFUÒODJB��	,FMMFS�����
�

Flexibilitat

Història

Arquitectura

Vistes 

Caliu

Proximitat cap al 

client
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5.1.2 Brand Essence

&T� EFmOFJY� FTTÒODJB� DPN� iBMMÛ� RVF� DPOTUJUVFJY�
la naturalesa de les coses, el permanent i més 
DBSBDUFSÓTUJD� E�BRVFTUFTw� 	3"&� T�E
�� 6OB� EFmOJDJØ�
BQMJDBCMF�BM������B�M�FTTÒODJB�E�VOB�NBSDB�

La brand essence es tracta dels principis que estan 
en el cor d’una marca, aquells valors característics 
que la fan inconfusible i única. És allò que no es veu i 
no obstant això està implícit cada vegada que veiem i 
JOUFSBDUVFN�BNC�VOB�NBSDB��	4VNNB�����


L’essència de Campau resideix en la senzillesa, en compartir un espai estimat 
amb persones que volen crear experiències i emocions i viure-les intensament. 
Resideix en la llibertat, la llibertat d’escollir i fer de Campau un espai per a tu 
i els teus i per tant, celebrar una cosa única.  

1PESÓFN�EFmOJS�MB�brand essence de Campau com: 

´+LVWzULD�L�FXOWXUD�HQ�XQ�HVSDL�~QLF��IRFDOLW]DW�HQ�FRPSDUWLU�SHU�
a crear experiències i emocions especials; sempre tenint la 

llibertat per bandera”.

5.1.3 Personality traits

4FHPOT� «WBMPT� 	����
�
NJUKBOÎBOU� MB� JOGPSNBDJØ�
que rebem dels missatges 
de les marques, podem 
construir la seva 
personalitat. Aquestes 
dades poden ajudar-
OPT�B�EFmOJS�FM�TFV�QFSmM�
BOUSPQPNÛSmD� 	ÏT� B� EJS�
les seves característiques 
físiques), així com el seu 
QFSmM� TPDJPFDPOÛNJD�
(amb condicions 
ambientals).

«WBMPT�	����
�BSHVNFOUB�
RVF�EFmOJS�MB�QFSTPOBMJUBU�
d’una marca pot ajudar 
a establir relacions 
emocionals més sòlides 
amb el consumidor, a més 
de contribuir a potenciar 
la identitat de la marca 
dotant-la d’un ancoratge 
més concret.

0CKFDUJVT�BNC�RVÒ�QPESÓFN�EFmOJS�
Campau:  

Oberta de ment

Tradicional però amb gust actual

Flexible 

Atenta 

Natural 

6HQ]LOOD�
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5.1.4 Arquetips

.PMUFT�FNQSFTFT�QFS�UBM�EF�QPSUBS�MB�EFmOJDJØ�EF�MB�QFSTPOBMJUBU�EF�MB�NBSDB�
una mica més enllà, han creat noves eines per fer una anàlisi més exhaustiva 
sobre el tema. 

²T�FM� DBT�EFM�QFSmM� BSRVFUÓQJD�EF� MFT�NBSRVFT��VO�NÒUPEF�RVF�FTUVEJB� MFT�
DSFFODFT�TPCSF�FMT�BUSJCVUT�EFMT�EÏVT�EF�MB�NJUPMPHJB�HSFHB��	4BCSJOF�����
�

Aquests patrons mostren les similituds més humanes que existeixen en les 
EJGFSFOUT� DVMUVSFT� J� RVF� QPEFO� TFS� BQMJDBEFT� BMT� QFSmMT� EF� MFT� NBSRVFT�
DPOTJTUFOUT�FO�VOB�DBUFHPSJU[BDJØ�EJOT�E�VO�QFSmM�BSRVFUÓQJD�EFM�TVCDPOTDJFOU�

'HX�GH�OD�PLWRORJLD�JUHJD $UTXHWLS $WULEXWV

'LRQtV
3RVLGy
$IURGLWD

Hera
Àrtemis

Ares
Atena
Hefest
+DGHV�

Hermes 
Zeus

3HUVpIRQH�
$SROR
Hestia 

Demèter

$GROHVFHQW
Artista

&HOHEULWDW
(VSRVD

([SORUDGRU
+HURL�

,QWHOÃOHFWXDO
,QYHQWRU

Zen
Nen
Gran

3ULQFHVD�
3UtQFHS
9ROXQWDUL�

Mare

MRYH��VRFLDEOH��DXGDo
HPRWLX��SDVVLRQDO��VHQVLEOH
DWUDFWLX��VHGXFWRU��VHQVXDO

FRQVHUYDGRU��FRPSURPqV��WUDGLFLy
DYHQWXUHU��GLQjPLF��LQGHSHQGHQW

�FRPSHWLGRU��IRUW��H[LWyV�
LQWHOÃOLJHQW��REMHFWLX��UDFLRQDO
FUHDWLX��IXQFLRQDO��LQQRYDGRU

HFROzJLF��QDWXUDO��VHUq
GLYHUWLW��LQIDQWLO

DXWRULWDUL��SRGHUyV��UHVSHFWDEOH
DOHJULD��LQQRFqQFLD��URPDQWLFLVPH

HOHJjQFLD��HTXLOLEUL��HVWqWLFD
FDULWDWLX��JHQHUyV��KXPj
HGXFDW��PDUH��SURWHFFLy

D’aquests 15 arquetips, Campau es pot relacionar amb els següents: 

/·DUWLVWD

El príncep

Zen

&MT�WBMPST�QSJODJQBMT�RVF�EFmOFJYFO�BRVFTU�BSRVFUJQ�ÏT�M�FNPUJWJUBU�MB�QBTTJØ�J�
la sensibilitat. Campau és, en certa manera, un artista perquè és un espai on 
es creen experiències i esdeveniments emotius, que serien impossibles sense 
la passió de les persones que posen empeny perquè tot surti bé i utilitzen la 
sensibilitat per a crear diferents vibracions que van en sintonia amb Campau.  
Una masia amb una arquitectura romàntica i que va créixer, segurament, amb 
la passió i ganes d’un pagès del Penedès. 

És un arquetip elegant, estètic i equilibrat com ho és també Campau. La masia 
combina una arquitectura singular i típica del segle XVII amb un disseny 
modern, és aquí on trobem aquest equilibri entre la tradició i la modernitat que 
dóna joc per a crear diferents històries. Tota la casa presenta una elegància 
única seguint una estètica romàntica i amb molt bon gust. 

Una persona zen és serena, natural i ecològica i així es mostra Campau, en 
NJH�EF�MB�OBUVSB�J�VOB�JOmOJUBU�EF�WJOZFT�DPN�B�QBJTBUHF��6O�MMPD�PO�FT�SFTQJSB�
calma i es cuida de l’entorn. 
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5.2 Disseny de l’estratègia de marca

5.2.1 Proposta de valor

Després d’una intensa investigació sobre Campau, l’opinió del consumidor, 
FM�NFSDBU�J�MB�DPNQFUÒODJB�EFmOJN�mOBMNFOU�RVÒ�EJGFSFODJBSË�$BNQBV�EF�
la competència. 

´/·RIHUWD�G·XQ�VHUYHL�DWHQW��FXLGD�D�OD�QDWXUD�L�HW�FXLGD�D�WX��HW�ID�VHQWLU�FRP�
D�FDVD�WHYD�SHU�OD�VHYD�ÁH[LELOLWDW�L�DWHQFLy�DO�FOLHQW�~QLFD�L�H[FOXVLYDµ�

Figura 65: olives
Font: (Photo AC, s.d.).

5.2.2 Posicionament

El posicionament seguirà sent el mateix ja que funciona i es diferencia de la 
competència. Els consumidors ens veuen com una empresa elegant, sin-
JXODU�L�ÁH[LEOH�TXH�GyQD�OD�OOLEHUWDW�SHU�VHQWLU�WH�FRP�D�FDVD i, així és com 

som i com volem que ens segueixin veient. 
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5.2.3 Key insight + Brand Idea

En aquest punt, ja coneixem Campau en profunditat: la seva essència, ànima, 
mMPTPmB�QFSTPOBMJUBU�FM�TFV�FOUPSO� MB�TFWB�DPNQFUÒODJB�FUD��5BNCÏ�IFN�
trobat què és allò que diferencia a Campau i quina és la seva proposta de 
valor. 

El següent pas és establir la brand idea que és la guia de totes les accions 
de la marca a llarg termini. Aquesta, la trobarem a partir d’un insight que és 
un pensament literal del consumidor o target�FTQFDÓmD��%�BRVFTUB�NBOFSB�
podem entendre’l millor i posar-nos a la seva pell. 

%FTQSÏT�EF�QPTBS�OPT�B�MB�QFMM�EFM�DPOTVNJEPS�J�GFS�FOUSFWJTUFT�JEFOUJmRVFN�
quatre key isights principals:

“Buscàvem un lloc amb encant i natural, que tingués una 
història. Teníem clar que no volíem una cosa prefabrica-

EB�ÏT�NPMU�BSUJmDJBMw��

“Hi ha llocs on tenen un catàleg d’opcions i tu has de 
triar d’allà, et posen pegues si vols fer-ho a la teva ma-
OFSB�J�BM�mOBM�FM�DBTBNFOU�OP�ÏT�ÞOJD�J�FTQFDJBM�J�BDBCB�

sent com els de moltes més parelles que ho han celebrat 
al mateix lloc. Volem un espai on ens deixin celebrar el 

casament al nostre gust”.

“A altres llocs tenen un tracte molt formal i molt correcte, 
però a Campau no et venen la moto, t’obren les portes i 
et deixen fer. Es nota que la Glòria estima la masia i que 

és de la seva família i hi ha una història”

“Necessitem un lloc per fer una reunió d’equip que no 
UJOHVJ�SFT�B�WFVSF�BNC�VOB�PmDJOB�P�VOB�TBMB�EF�DPO-

ferències o reunions”.

Així neix la Brand Idea de Campau: 

Flexibilitat i 
simplicitat 
perquè facis 
de Campau 
quelcom teu. 
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5.3 Identitat de marca 

5.3.1 Nom de la marca

El nom de la marca és un dels elements més importants de la identitat de 
NBSDB�� "RVFTU� IB� EF� TFS� ÞOJD� FmDBÎ� B� FTDBMB� DPNVOJDBUJWB� J� DBQBÎ� EF�
QMBTNBS�FMT�WBMPST�EF�M�PSHBOJU[BDJØ�	4MBEF�#SPPLJOH�����
�

Com es comenta a l’anàlisi intern, ‘&DPSDX·� VLJQLÀFD� ¶&DPS�GH�SDX·. Es 
desconeix quan se li va donar aquest nom a la masia, segurament en el segle 
XVII quan va ser construïda per la mateixa família dels actuals propietaris. Per 
tant, pV�XQ�QRP�TXH�QR�V·KD�SHQVDW�PDL�DPE�XQ�À�HPSUHVDULDO�L�GH�QHJRFL 
i, és per això que pot tenir els seus desavantatges, com ara la confusió que 
porta a pensar que el nom és ‘Can Pau’. 

Tot i això, ¶&DPSDX·�pV�XQ�QRP�KLVWzULF��TXH�UHVLGHL[�DO�FRU�GH�OD�IDPtOLD�L�
seria un error canviar-lo. Campau és un espai, que com els insights deien 
OP�FTUË�QSFGBCSJDBU�ÏT�VO�MMPD�MMJVSF�EF�MFT�DPTFT�BSUJmDJBMT�RVF�FOT�SPEFHFO�
avui en dia. Per tant el naming, fa a la masia més única i amb una història que 
explicar. A més a més,�¶&DPS�GH�SDX·�VHJXHL[�DGDSWDQW�VH�DOV�YDORUV�TXH�
OD�IDPtOLD�Wp�DYXL�HQ�GLD��SDX�SHUTXq�HW�VHQWV�FRP�D�FDVD��SDX�SHUTXq�SRWV�
IHU�DOOz�TXH�WX�GHFLGHL[LV��SDX�SHUTXq�VHJXHL[�HQYROWDGD�GH�QDWXUDOHVD��

Finalment, la millor estratègia és mantenir el nom afegint, en alguns casos, 
AFWFOUT��QFS�FTQFDJmDBS�EF�RVÒ�FT�USBDUB�FM�OFHPDJ��%�BRVFTUB�NBOFSB�RVFEBSË�
¶&DPSDX�HYHQWV·. 

5.3.2 Missió, visió i valors

Missió Visió

Valors

Compartir uns espais únics amb 
tothom qui ho desitgi per crear 

emocions, experiències i records, 
sempre mantenint l’essència i 

història de la masia. 

Ser un espai reconegut en el sector 
per la seva bellesa, senzillesa i 

naturalitat en tots els aspectes. Així 
com, evolucionar d’un lloc vist per a 
casaments a un lloc per a celebrar 

tota mena d’esdeveniments. 

Comunitat
Sentiment entre aquelles persones que han pogut gaudir de Campau, es 

comparteixen valors, gustos i aspiracions similars. 

Simplicitat
A.FOPT�ÏT�NÈT��J�BJYÓ�ÏT�$BNQBV�EFT�EF�MB�TFWB�BSRVJUFDUVSB�J�FTQBJT�mOT�B�
la seva manera de fer i comunicar, sense extravagàncies. Sent ella mateixa. 

Diversitat
Tothom és benvingut, empreses, parelles, amics, família, religions, 

orientacions sexuals...

Progrés
Campau evoluciona amb el món i les noves necessitats que tingui el 

consumidor. 

Llibertat 
Campau és un camp de pau i es respira llibertat i així es comporta 

l’empresa, el client està a casa seva i té la llibertat de fer el que desitgi. 

Atenció 
L’atenció als clients i a les seves necessitats i preocupacions. 

Connexió
Toquem de peus a terra, connexió amb la natura, la gent, els clients, els 

col·laboradors, creem bones relacions. 
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5.3.3 Reformulació del logotip

Els logotips són una combinació d’elements, formes, colors, 
QBSBVMFT� P� TÓNCPMT� RVF� GPSNFO� VO� EJTTFOZ� NJUKBOÎBOU�
el qual les marques simbolitzen els seus valors, la seva 
QFSTPOBMJUBU�P�MB�TFWB�QSPNFTB��	4MBEF�#SPPLJOH�����
�

Les marques poden ser pictòriques o abstractes/
simbòliques. En el primer cas, es tracta d’associar-se 
amb objectes o elements coneguts, dotant-los d’estil i 
TJNQMJmDBOU�MPT�� &O� FM� DBT� EF� MFT� NBSRVFT� BCTUSBDUFT�
són símbols que representen una idea menys evident, i a 
WFHBEFT�NÏT�SFCVTDBEB��	4MBEF��#SPPLJOH�����


El logotip de Campau sempre ha sigut el mateix i es considera necessari fer 
un canvi dràstic i estratègic perquè el logotip descrigui en què consisteix i 
com és el negoci. Així, el possible client es podrà fer una idea, de manera 
conscient o inconscient de Campau, com també ajudarà a recordar la marca. 

1SJNFS�DBOWJBSFN�MB�UJQPHSBmB��"SB�NBUFJY�$BNQBV�FTUË�FTDSJU�BNC�"SJBM�NPMU�
coneguda i que per tant, pot passar desapercebuda. A més a més, encara 
RVF�ÏT�VOB�UJQPHSBmB�NPMU�TFO[JMMB�J�NJOJNBMJTUB�J�RVF�QFS�UBOU�QPESÓFN�QFOTBS�
que és adequada per Campau, té un caire més informatiu i modern i per tant, 
li manca personalitat i no representa a Campau. Per aquest motiu, cercarem 
VOB�UJQPHSBmB�RVF�BDPOTFHVFJYJ�USBOTNFUSF�E�VOB�NBOFSB�NÏT�QSFDJTB�FM�RVF�
representa l’empresa. 

Segon, buscarem un color més adequat. Campau és l’abreviació de ‘camp 
EF�QBV��J�FM�DPMPS�WFSNFMM�EFM�MPHPUJQ�BDUVBM�OP�BDPNQBOZB�BRVFTU�TJHOJmDBU��
&M� DPMPS� WFSNFMM� QPU� FWPDBS� FNPDJPOT� DPOnJDUJWFT�� ²T� DFSU� RVF� SFQSFTFOUB�
l’emoció, l’amor i la passió però, també representa l’agressivitat, la sang i el 
QFSJMM�BTQFDUFT�RVF�OP�TØO�DPIFSFOUT�BNC�MB�NBSDB��	TFRVJP�����
��²T�QFS�
això que apostarem per colors que representen el nom de l’empresa i els 
seus valors. 
 

Tercer, com havíem mencionat en l’apartat del nom de la marca, afegirem la 
paraula “events” perquè es tingui una noció de què és el negoci. 

Per últim, eliminarem el disseny de la ‘m’ que representen les baranes de 
Campau. Igualment, el nou logotip, tindrà un nou símbol, convertint-se en 
isotip (nom de la marca + símbol).

5.3.4 Paleta de colors 

L’ús de colors en una marca pot ser simplement per raons estètiques o pel 
DPMPS�EFM�TFDUPS�P�TJHOJmDBU��

La paleta de colors escollida per Campau ha sigut tant, pensant amb els 
colors de Campau, és a dir, les vinyes, la masia o la terra, com també pensant 
FO�FM�TJHOJmDBU�J�MB�SFQSFTFOUBDJØ�E�BRVFTUT�DPMPST��

Actualment, Campau té un únic color, el vermell del logotip. La nova etapa de 
l’empresa anirà de la mà del verd, el beige, el marró i el taronja. 

Un verd pastel que ha estat copiat directament del color de les vinyes de 
$BNQBV�FO�VOB� GPUPHSBmB� J� SFUPDBU� mOT�B�BDPOTFHVJS�VO�WFSE�BHSBEBCMF� J�
amb gust. El verd és un color que ens inspira frescor, harmonia, naturalesa, 
SFOPWBDJØ�J�USBORVJMrMJUBU�FOUSF�E�BMUSFT�DPN�M�FTQFSBOÎB�J�M�PQUJNJTNF��	$BTUJMMFSP�
s.d.). 
Campau està rodejat de natura, és un camp de pau i per tant es respira tot el 
que s’ha mencionat anteriorment. 

El beige és un color escollit principalment perquè és el color de la masia. 
$PN�BNC�FM�WFSE�FT�WB�DPQJBS�FM�DPMPS�EF�MB�DBTB�E�VOB�GPUPHSBmB��*HVBMNFOU��
el color beige� UBNCÏ� UÏ� DPOOPUBDJPOT� RVF� EFmOFJYFO� B� $BNQBV�� 4FHPOT�
diferents fonts com Lifeder i el blog Todo Sobre Colores (s.d), ens indiquen 
que el beige ens pot transmetre assossec, calma i serenitat i té un efecte 
relaxant. En utilitzar aquest color també s’afegeix un element de calidesa i 
sensació acollidora. També es pot arribar a associar amb el luxe. 
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El taronja és un color escollit principalment per les singulars postes de sol a 
Campau, la casa passa d’un beige a un taronja intens que ens omple d’energia 
i serenitat al mateix temps. 

Com el beige� FM� DPMPS� OP� FT� WB� FTDPMMJS� QFM� TFV� TJHOJmDBU� TJOØ�QFS� TFS� VO�
aspecte especial de l’entorn de Campau. Igualment, el taronja ens aporta 
entusiasme, energia, passió, alegria i determinació, entre altres. (Proyecta 
color, s.d.) 

El marró és moltes coses, principalment, la terra que, sense ella Campau mai 
hagués existit. Campau va ser construïda per un pagès i per tant, si la terra 
no hagués sigut fèrtil, la masia, segurament, no estaria i no seria on està i com 
és ara. 

Encara que el marró no és gaire apreciat per la societat, el marró és acollidor, 
representa tranquil·litat, terra, profunditat, simplicitat i serietat. Si s’utilitza amb 
moderació i gust, pot donar un toc molt especial. 

Presentació-
nou logotip
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!"#$"%
Events

TIPOGRAFIA

Source serif pro / Light 

A B C D  1 2 3
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ

1234567890!?=/”._-’*+<>

El logotip està realitzat partint de la font ‘Source serif 
pro’. La tipografia original ha estat retocada amb més 

espais entre les lletres per conferir-li aquesta sensació 
d’aire, espai i senzillesa. Aquesta tipografia és elegant i 
s’intensifica amb la irregularitat de les grossors de les 

línies. El serif de la tipografia indica seriositat, respec-
te, estabilitat, fiabilitat i calma. 

+HOYqWLFD���Regular  

A B C D  1 2 3
$%&'()*+,-./012345678:;<=

�����������" �µ �B� ·��!

La paraula ‘events’ està escrita amb la tipografia ‘Hel-
vètica’. És una lletra moderna, universal i transmet 

la sensació d’organització i pulcritud. L’Helvètica és 
neutral, versàtil i fàcil de llegir. És una tipografia de 

caràcter informatiu, no diu res de si mateixa o del que 
anomena, solament ho asssenyala amb el dit. És reco-
manable l’ús d’una tipologia així perquè és compatible 
en totes les comunicacions, utilitzant la mateixa com-

posició de textos i epígrafs necessaris per a la realitza-
ció d’impresos (cartes, targetes, fullets, etc.). O d’al-
tres projectes (cartells, senyalística, publicitat, etc.). 
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2OLYHUD

2/,9(5(6�'(�&$03$8, 
LONGEVITAT, RESISTÈNCIA, 
5(129$&,Ð, ESPERANÇA, 
,00257$/,7$7, SAGRADA 
EN DIVERSES RELIGIONS, 
PROSPERITAT, CURATIU, 
)(57,/,7$7, SAVIESA, 

VICTÒRIA, )$�)25$�0$/(6�
9,%5$&,216, FORÇA, PAU. 

Llibre d’imatge 
i estil 
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0DQXDO�G·LPDWJH
�L�HVWLO 



��GH�PDLJ�GH�����
Campau

MANUAL DE MARCA

Aquest manual reuneix 
les eines per realitzar 
de manera correcta 
M�BQMJDBDJØ�HSËmDB�EF�MB�
marca Campau.
Es mostren les maneres 
correctes i incorrectes 
d’ús. 

logotip



Source serif pro / Light - Separació 42

y Helvètica / Regular  

t ipografia colors principals

CMYK  
RGB    
HEX      

0/0/0/100
0/0/0
#000000 

CMYK  
RGB    
HEX      

30/26/41/0
187/180/156
#BBB49C 

CMYK  
RGB    
HEX      

0/0/0/0
255/255/255
#ffffff 
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colors secundaris

CMYK  
RGB    
HEX      

28/49/54/0
179/142/119
#B38E77 

CMYK  
RGB    
HEX      

5/40/52/0
220/172/129
#DCAC81 

CMYK  
RGB    
HEX      

14/27/30/0
214/193/176
#D6C1B0



t ipografia

Source serif pro 

Helvètica   

Titulars
Source serif regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
1234567890!?=/”._-’*+<>

Títols 
+HOYqWLFD�EROG
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
�����������" �µ�B�·��!

Caixa de text
Helvètica light 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ
1234567890!?=/”._- ’*+<>



targeta de visita



to de veu
El to de veu que s’utilitzarà serà IUHVF�L�SURSHU però sense 

deixar de mostrar�PDGXUHVD�L�IRUPDOLWDW. D’aquesta 
manera, s’apreciarà la part més casolana de Campau però 

també la seva professionalitat i experiència. 



estil foto-gràfic

El disseny tindrà un toc minimalista, utilitzant pocs colors 
i ornaments. D’aquesta manera quedarà equilibrat amb 
MFT�GPUPHSBmFT�EFMT�NVOUBUHFT�EFMT�FTEFWFOJNFOUT�RVF�

segurament, estaran més plenes. 

-FT�GPUPHSBmFT�RVF�OP�TJHVJO�EF�MB�UFNËUJDB�BOUFSJPS�
s’intentarà que siguin més simples i buides perquè es vegi 
la masia en el seu estat natural i que tothom pugui somiar. 

-FT�JNBUHFT�OP�UJOESBO�mMUSFT�BGFHJUT��ÁOJDBNFOU�FT�
retocaran els elements bàsics com per exemple, la llum o el 
contrast i així donar més vida però, sempre treballar perquè 

MB�GPUPHSBmB�QMBTNJ�MB�SFBMJUBU�EF�MB�NBTJB�
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Estratègia de comunicació

06. 6.1 Copy strategy

Posicionament %HQHÀFL�GHO�VHUYHL�

%HQHÀFL�GHO�FRQVXPLGRU Reason Why

To i estil Valors de la marca

Empresa elegant, singular i 
nFYJCMF�EØOB�MB�MMJCFSUBU�QFS�

sentir-te com a casa.

Arquitectura i atenció al servei 
especial.  

Organitzar un esdeveniment 
amb tota la llibertat, per tant, 
aconseguir un resultat únic i 

personal en un espai singular. 

Campau a més de tenir 
una arquitectura única i un 

premi pel seu disseny, dóna 
llibertat màxima als seus 

clients per a organitzar el seu 
esdeveniment, ja que no té 
cap contracte d’exclusivitat 

amb proveïdors. 

El to de veu fresc i proper 
però sense deixar de mostrar 

maduresa i formalitat. 

Comunitat, simplicitat, diversi-
tat, progrés, llibertat, atenció, 

connexió.  
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6.2 Target per la nova campanya
.BOUFOJN�FM�QÞCMJD�BDUVBM�EF�$BNQBV�J�FTQFDJmRVFN�BMHÞO�QFSmM���

1BSFMMFT�E�BQSPYJNBEBNFOU����BOZT�QSPDFEÒODJB�EF�$BUBMVOZB�J�
també estrangera. Són persones que es casen per via civil, de 
classe mitjana-alta o alta, amb un pressupost pel casament de 
������é�mOT�B�������é��4ØO�HFOU�GSFTDB�EJWFSUJEB�BNC�QFSTPOBMJUBU�
i caràcter. 

En general, compten amb una wedding planner que els ajuda amb 
els preparatius i també procura que l’estil del casament estigui 
d’acord amb la personalitat de la parella. Per tant, aquestes estan 
en sintonia amb l’estil ‘rústic-xic, natural i al mateix temps de 
disseny’ que té la masia. 

$PNFODFO� CVTDBOU� M�FTQBJ� J� FM� DËUFSJOH� J� UFOFO� FOUSF� ��� J� ����
DPOWJEBUT� J� WJTJUFO� FOUSF� �� J� ��� FTQBJT� BCBOT� EF� EFDJEJS�OF� VO��
Igualment, no tarden a escollir Campau. 

���3DUHOOHV�TXH�HV�FDVHQ

1
El target per a casaments no canviarà respecte el públic actual de Campau. 

1BSFMMFT� E�FOUSF� ��� J� ��� BOZT� J� QBSFMMFT� E�FOUSF� ��� J� ��� BOZT��
Heterosexuals i homosexuals. En general, són persones de classe 
mitjana que viuen a la zona del Penedès, envoltats de vinyes i 
OBUVSB��1FS� UBOU� BJYÛ� FMT�EFmOFJY� DPN�B�QFSTPOFT��²T�HFOU�RVF�
els hi agrada la vida més tranquil·la i senzilla, gaudeixen de la 
naturalesa i l’esport a l’aire lliure. Igualment, no deixen de banda 
les noves tecnologies com són les xarxes socials. 

Es casen per via civil i busquen un lloc màgic i elegant, però, al 
mateix temps senzill, que els faci sentir com a casa, un lloc rústic, 
rural i romàntic on es pugui fer la celebració a l’aire lliure. 

Aquestes parelles organitzen la boda, sense cap mena d’ajuda. 
Comencen buscant l’espai i després el càtering, moltes vegades 
amb l’ajuda de les recomanacions de Campau. En general tenen 
����DPOWJEBUT�BMHVOT�NÏT�	�������
�J�BMUSFT�NFOZT�	��
��&T�EFJYFO�
HVJBS�QFM�RVF�FMT�IJ�BHSBEB�J�FODBSB�RVF�IBO�EF�GFS�VO�FTGPSÎ�QFS�
poder assumir els costos de Campau, es decideixen per la masia 
sense cap mena de dubte. Acostumen a visitar dues masies un 
any abans del casament, a vegades amb intenció de visitar més. 
Però, en visitar Campau, no tenen la necessitat de seguir buscant, 
tampoc els hi requereix molt temps fer la reserva. 

2

Parelles homosexuals: Encara que aquestes no presenten cap 
diferència amb les parelles heterosexuals, Campau té un nombre 
molt escàs de clients gais quan l’anàlisi indica que Tarragona i 
Barcelona són les ciutats amb més parelles amb aquesta orientació 
sexual a Catalunya, una de les comunitats autònomes amb més 
homosexuals d’Espanya. És per això, que es dedicaran unes 
BDDJPOT�FTQFDÓmRVFT�QFS�BRVFTU�UBSHFU�
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2. Empreses

1FUJUFT� J� HSBOT� FNQSFTFT� BNC� SFDVSTPT� TVmDJFOUT� QFS� SFBMJU[BS�
EJGFSFOUT�UJQVT�E�BDDJPOT�GPSB�EF�MFT�PmDJOFT��4ØO�DPNQBOZJFT�RVF�
han evolucionat a un nou concepte d’empresa i posen èmfasi a 
la importància dels Recursos Humans. És per això, que realitzen 
reunions, formacions o activitats de manera interna en llocs 
BMMVOZBUT�EF�MFT�PmDJOFT��

���7XULVWHV

Petites i grans empreses amb inversió en comunicació i relacions 
públiques. Organitzen esdeveniments per diferents accions 
EF� DPNVOJDBDJØ� TJHVJ� VO� MMBOÎBNFOU� E�VO� QSPEVDUF� TJHVJ� VOB�
DBNQBOZB�FTQFDÓmDB��/FDFTTJUFO�VO�FTQBJ�RVF�TJHVJ�DPIFSFOU�BNC�
el seu missatge i, és per això, que són empreses que es dediquen 
a sectors que poden estar relacionats amb la natura o l’ecologia. 
Com per exemple, empreses de cosmètica o moda vegana, 
tecnologia elèctrica o empreses que estan fent petits passos per 
respectar el medi ambient.

1

2

'BNÓMJFT� BNC� mMMT� QFUJUT� EF� DMBTTF� NJUKBOB�BMUB� QSPDFEFOUT� EF�
petites i grans ciutats. 

Fan vacances a l’agost i busquen un lloc tranquil i polivalent per 
estar junts en família. Un lloc fresc amb espai i màxima tranquil·litat, 
que estigui prop de diferents atraccions turístiques per fer activitats 
diferents cada dia. Prop de la platja, prop de la muntanya per fer 
excursions, etc.  

Després de l’extens anàlisi sobre la cultura empresarial i l’entrevista feta a 
l’event planner de Fresh&Wood (consultar annex), arribem a la conclusió que 
FMT�TFHàFOUT�QFSmMT�E�FNQSFTB�UFOFO�QPUFODJBM�QFS�$BNQBV��

6.3 Punts de contacte

Owned media

Paid media

Earned media

Els mitjans propis són tots aquells que pertanyen a l’empresa i que, per tant 
aquesta té control sobre ells. Campau establirà com a principals punts de 
DPOUBDUF�BNC�FM�DMJFOU�FMT�TFHàFOUT�NJUKBOT�QSPQJT��MB�QËHJOB�XFC�	GPUPHSBmFT�
blog, explicacions dels espais, etc.) i les xarxes socials (Instagram i Facebook).

Els mitjans pagats són quan l’empresa paga per aparèixer en un espai, pot 
TFS�QSFNTB�HPPHMF�	4&.
�HPPHMF�BEXBSET�GPUPHSBmFT�QSPNPDJPOBEFT�B�MFT�
xarxes socials, etc. 
De moment Campau no utilitzarà aquesta tècnica, ja que no té pressupost i 
T�JOJDJB�BNC�BRVFTU�QMB�FO�FM�NØO�EF�MB�DPNVOJDBDJØ�POMJOF�Z�PGnJOF��

Els mitjans guanyats són aquells en què l’empresa no pot decidir què es 
publica, on i quan. Per exemple, aparèixer a premsa sense haver pagat al 
mitjà, reviews, boc-orella, publicacions de col·laboradors als seus blogs i 
xarxes socials, etc. 
$BNQBV�USFCBMMBSË�QFS�UFOJS�BMNFOZT�USFT�BQBSJDJPOT�B�QSFNTB�NJUKBOÎBOU�MB�
col·laboració amb altres professionals del sector, organitzant activitats, etc. 
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TERCERA FASE:
Pla d’accions
Figura 66: inspiració mediterrània
Font: (Ulrich, s.d.).
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Redisseny de la pàgina web 
i millora del SEO

Social media strategy i pla de 
continguts

5HVXP�SOD�G·DFFLRQV

Campau tindrà un redisseny total 
de la pàgina web per tal de millorar 
la seva posició orgànica als 
cercadors i per ser més atractiva 
per l’usuari. D’aquesta manera, 
aconseguirem més trucades i 
visites a la masia. 

S’elaborarà una estratègia i un 
pla de continguts per les xarxes 
socials per publicar contingut que 
vagi acord amb l’estil i valors de 
Campau i que compleixi amb les 
expectatives i objectius marcats 
QFS�M�BOZ�������

Anar a buscar el client sense 
intermediaris

Esdeveniments

No hem d’esperar que el client 
vingui a nosaltres sinó que hem de 
ser proactius i anar-lo a buscar.

· E-mails
· Xarxes socials 
· Fires

Campau és un lloc per fer 
esdeveniments, és per això que 
Campau també en farà com a 
‘exposició’ dels seus espais i per 
cridar l’atenció del públic objectiu: 

· Boda sense nuvis
· (BMB�CFOÒmDB
· Experiència team building 
(premsa) 
· Exposició d’art Joel Miñana

Potenciar les aparicions en els 
portals 

&DSWDU�O·DWHQFLy�G·HYHQW�L�
wedding planners

Notes de premsa per a premsa 
HVSHFLDOLW]DGD

Anunci airbnb

És important no solament dirigir-
TF� BM� DMJFOU� mOBM� TJOØ� UBNCÏ� B�
l’intermediari que ens ajudarà a 
arribar al nostre consumidor.

· E-mails
· Xarxes socials 
· Visites

Campau potenciarà i ampliarà 
els portals on apareix, d’aquesta 
manera, ens contactarà més gent i 
de públics diferents. 

· Millora del contingut en els portals 
actuals.
· Aparició en nous portals.

Enviament de notes premsa amb 
contingut rellevant.

Millora de l’anunci d’Airbnb per 
atraure a més clients. 
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O1: Triplicar el nombre de visites mensuals al web.

Redisseny de la pàgina web i millora del SEO

Es farà un redisseny complet de la pàgina web amb WordPress, ja que és una 
plataforma professional, amb noves eines periòdicament i està molt orientada 
al posicionament SEO.

L’esbós de la pàgina web s’ha fet amb Wix, ja que té un plantejament més 
visual a l’hora de construir el site.

�/PUB����UPUFT�MFT�GPUPHSBmFT�EF�MB�XFC�IBVSBO�EF�TFS�EF�$BNQBV��"�DBVTB�EF��
MB�TJUVBDJØ�BDUVBM�	$07*%���
�OP�T�IBO�QPHVU�GFS�GPUPHSBmFT�EF�RVBMJUBU�EF�MB�
NBTJB��"�NÏT�B�NÏT�MB�QSJNFSB�GPUPHSBmB�B�M�JOJDJ�EF�MB�XFC�TFSË�EF�M�FTQBJ�
perquè no s’associï Campau amb cap mena d’esdeveniment en concret. 

*Nota 2: la pàgina web estarà disponible amb català, espanyol i anglès.

*Nota 3: Aquesta pàgina web està optimitzada per ordinador i mòbil però no 
per tablet, quan s’elabori amb WordPress no hi haurà aquest problema. 
 
KWWSV���WIJFDUODFDPSGHUD�ZL[VLWH�FRP�FDPSDX

Figura 67: nova pàgina web Campau
Font: elaboració pròpia
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SEO

El SEO és l’abreviació en anglès de Search Engine Optimization, és el procés 
de millorar la visibilitat d’un lloc web en els resultats orgànics (no pagats) dels 
EJGFSFOUT�DFSDBEPST�DPN�QFS�FYFNQMF�(PPHMF��	���EF�'JFCSF�T�E�
��

A continuació, factors a tenir en compte per tenir una bona posició SEO de la 
pàgina web de Campau: 

1. La pàgina web s’ha d’adaptar al nostre dispositiu. Ha de ser compatible 
amb ordinador, mòbil i tablet. 

2. La pàgina web ha de ser ràpida, procurar tenir imatges de qualitat però 
que no tinguin un pes molt elevat, ja que si no la pàgina trigarà a carregar-
se i els cercadors ens castigaran. Hi ha eines com Search Console o Google 
Speed que ens ajudaran a tenir en compte aquest aspecte. 

3. Utilització de negretes per a paraules clau i un WR�VHQ]LOO�amb construccions 
clares a l’hora d’escriure. 

4. Enllaços rellevants a pàgines externes. Ho podem fer a través del blog, 
recomanant professionals que han participat en un casament a Campau. 

5. Enllaços interns a la pàgina web per crear valor i dinamisme. 

6. ,QWHJUDFLy�GH�FRQWLQJXW�G·DOWUHV�[DU[HV�VRFLDOV.

7. Els FRQWLQJXWV�KDQ�GH�VHU�RULJLQDOV��DFWXDOLW]DWV�L�DFFHVVLEOHV� El més 
important és l’usuari, no el cercador, per tant el contingut ha de ser de qualitat 
i útil per aquest. Si optimitzem en excés la nostra pàgina web, el cercador ho 
detecta. 

8. Totes les pàgines de la web han d’estar lligades amb links perquè tot sigui 
de fàcil accés. 

9. $FWXDOLW]DU almenys un cop per setmana la pàgina. 

����-�FOUSBEB�RVF�BQBSFJY�BM�DFSDBEPS�IB�EF�TFS�MB�OPTUSB�UBSHFUB�EF�WJTJUB�

11. 'HÀQLU�WtWRO�L�GHVFULSFLy�SUzSLD�SHU�FDGD�SjJLQD�GHO�ZHE��

masiacampau.com

Masia Campau | Espacio para eventos
Alquilamos nuestros espacios para eventos: bodas, reuniones de empresas, eventos 
corporativos y todo tipo de celebraciones. 

12. Etiquetar�UPUFT�MFT�GPUPHSBmFT�J�BGFHJS�VOB�descripció. 

13. Site map: Els sitemaps són arxius en els quals es proporciona informació 
sobre les pàgines, els vídeos i altres arxius d’un lloc web, així com les relacions 
que hi ha entre ells. Els cercadors, com Google, llegeixen aquests arxius per 
B�SBTUSFKBS�FMT�MMPDT�XFC�EF�GPSNB�NÏT�FmDBÎ��	4VQPSU�EF�(PPHMF�T�E�


masiacampau.com

Masia Campau | Espai per a esdeveniments 
Masia del Penedès que lloga els seus espais per a esdeveniments: casaments, reunions 
d’empreses, esdeveniments corporatius i més celebracions. 

Casaments 
Què t’oferim? Descobreix el lloc 
dels teus somnis.   

Empreses 
Descobreix les facilitats que et 

donem a Campau. 

Espais
Descobreix els espais màgics 

de Campau

 

Celebracions
Sigui el que sigui t’obrim les 

portes de Campau!  

Airbnb
Gaudeix d’unes vacances tran-

quil·les a Campau. 

Qui som
T’expliquem la nostra història!
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Millora de les aparicions en els portals 

Campau actualment solament està present en diferents portals de bodes, com 
#PEBT�OFU�;BOLZPV�FT�J�5PEPCPEB�DPN��"RVFTUFT�XFCT�QPSUFO�NPMU�USËmD�ÏT�
més, molts clients van conèixer Campau per algun d’aquests portals. 

Problema: JOGPSNBDJØ�FSSÛOJB�BOUJHB�J�GPUPHSBmFT�EF�NBMB�RVBMJUBU��

4Xq�IHP�

����$POUBDUBS�BNC�FMT�EJGFSFOUT�QPSUBMT�QFS�QFSmMBS�MB�JOGPSNBDJØ��.JMMPSBS�MB�J�
corregir-la. 

���&OWJBNFOU�EF�GPUPHSBmFT�NÏT�FTUÒUJRVFT�J�EF�NÏT�RVBMJUBU��"�NFTVSB�RVF�TF�
DFMFCSJO�OPVT�DBTBNFOUT�T�FOWJBSBO�OPWFT�GPUPHSBmFT�RVF�QVHVJO�BHSBEBS�B�
l’usuari. (Sempre amb el permís dels participants). 

Bodas.net 

&SSPS�B�M�FTQFDJmDBDJØ�EFMT�TFSWFJT��$BNQBV�OP�FMT�PGFSFJY�TPMBNFOU�SFDPNBOB�
B�BMUSFT�QSPWFÕEPST��&TQFDJmDBS�IP�J�FYQMJDBS�FM�NPUJV�MB�mMPTPmB�EF�$BNQBV�
és que cadascú sigui lliure d’escollir allò que més li agrada per celebrar el 
seu dia més especial d’una manera única i seva. 

Figura 68: Serveis i informació sobre Campau a Bodas.net. Bodas.net (s.d)

Zankyou.es

Millorar les imatges i afegir-ne de noves, ja que moltes són de mala qualitat 
i són escasses. A més a més, a l’apartat de preguntes freqüents, indica que 
Campau inclou el mobiliari i decoració i, no és correcte. 

Figura 69: Preguntes freqüent sobre Campau a Zankyou.com. (Zankyou.es, s.d.).

Todoboda.com

Millorar les imatges i afegir-ne de noves. Corregir els errors. 
Eliminar el preu, a més que no és correcte, no li interessa a Camapu que 
estigui publicat, ja que gran part dels clients es guanyen quan visiten la masia. 
Indica que la masia té cuina propia (referint-se a càtering) i és incorrecte. 
Per últim, text de descripció molt llarg i en un sol paràgraf. Corregir-lo per fer-
lo llegible. 

'JHVSB�����%FTDSJQDJØ�TPCSF�$BNQBV�B�5PEPCPEB�DPN�	5PEPCPEB�DPN�T�E�
�
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O2:� $SFBS� VO� QFSmM� E�FNQSFTB� B� 'BDFCPPL� J�
PCUFOJS�����VTVBSJT�ÞOJDT�FO�VO�BOZ�B�*OTUBHSBN�

Social media strategy i pla de continguts

&M�QSJNFS�QBT�TFSË�DSFBS�VO�QFSmM�E�FNQSFTB�B�'BDFCPPL�KB�RVF�FO�BRVFTUT�
moments no tenim accés a les estadístiques. Aquestes ens indicaran quantes 
WJTJUFT�FT�GBO�BM�QFSmM�RVJO�QÞCMJD�UFOJN�	NBTDVMÓ�P�GFNFOÓ
� MB�QSPDFEÒODJB�
d’aquest públic i rang d’edat de l’audiència. Encara que a Instagram es té 
BDDÏT�B�BRVFTUFT�EBEFT�QFSRVÒ�!NBTJBDBNQBV�ÏT�VO�QFSmM�E�FNQSFTB�MB�
informació no és rellevant per les escasses visites i seguidors que té. Que, 
a més a més, la majoria d’aquests són coneguts de la família i no clients o 
possibles clients. 

"�NFTVSB�RVF�FM�QFSmM�B�*OTUBHSBN�HVBOZJ�SFMMFWËODJB�MFT�FTUBEÓTUJRVFT�FOT�
NPTUSBSBO�FM�NËYJN�E�BVEJÒODJB�RVF�UÏ�FM�QFSmM�TFHPOT�FM�EJB�J�M�IPSB�BJYÛ�FOT�
indicarà quan és millor que publiquem el nostre contingut. Per últim, podrem 
veure l’èxit que té cada imatge, impressions, comentaris, likes, engagement  i 
així saber, quin és el contingut que té més èxit. 

Un cop tinguem aquesta informació podrem elaborar una estratègia adequada 
i acord amb el nostre públic. 

Igualment, a continuació presento una estratègia a les xarxes socials. 

Les xarxes socials que s’utilitzaran seran Instagram, Facebook i LinkedIn. 
A Instagram i Facebook es publicarà el mateix contingut adaptant formats i 
fent lleugers canvis quan sigui necessari. En cas que es veiessin diferències 
rellevants entre el públic usuari d’Instagram i el de Facebook, es canviaria la 
direcció del contingut entre una xarxa i l’altra. 

De moment, com que Instagram ens proporciona més eines, s’elaborarà el 
pla de continguts pensant en Instagram. 

A LinkedIn únicament es penjaran continguts que involucri a les empreses, 
d’aquesta manera podrem escriure contingut interessant per aquesta xarxa 
social i captar clients. 

Què

Perquè

Com

Les xarxes socials són un aparador per a les marques. Són 
utilitzades per a comunicar els seus serveis, els seus valors, 
MB�TFWB�QFSTPOBMJUBU�J�MB�TFWB�FTTÒODJB��1FS�BJYÛ�NJUKBOÎBOU�
l’estratègia digital, pretenem donar a conèixer Campau 
SFnFDUJOU�MB�TFWB�QFSTPOBMJUBU�J�FMT�TFVT�WBMPST�

Perquè la gent conegui Campau i l’empresa obtingui 
visibilitat i notorietat.

La comunicació de la marca a les xarxes socials es basarà 
FO�VOB�FTUSBUÒHJB��EF�QMB�EF�DPOUJOHVUT�RVF�SFnFDUJSBO�RVÒ�
és Campau i com és a través d’imatges, vídeos i text. 

Periodicitat: 

A Instagram i Facebook les publicacions seran diàries i els continguts es 
prepararan a una setmana vista, però sempre tenint un esbós de què s’ha de 
publicar a escala mensual. 

A LinkedIn les publicacions es faran quan hi hagi contingut atractiu per 
publicar a la xarxa. Igualment, es procurarà que es mantingui una periodicitat 
homogènia i activa. 
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Producte i servei
"RVFTU�DPOUJOHVU�PDVQBSË�VO�����B�MFT�YBSYFT�TPDJBMT�

Campau ensenyarà els seus espais i serveis al públic de les següents 
maneres:

Muntatges

'PUPHSBmFT� J� WÓEFPT�
dels espais adornats 
pels esdeveniments. 

Espais vuits

Contingut dels 
espais vuits perquè 
l’usuari deixi volar 
la seva imaginació. 
I donar sensació de 
tranquil·litat, natura i 
llibertat. 

Close ups

'PUPHSBmFT� EF�
detalls de la masia, 
racons màgics. Aquí 
donem contingut als 
detallistes, als qui 
QFOTFO�FO�GPUPHSBmFT�
o volen fer una sessió 
GPUPHSËmDB�B�$BNQBV�

Activitats
"RVFTU�DPOUJOHVU�PDVQBSË�VO�����B�MFT�YBSYFT�TPDJBMT�

&T� QVCMJDBSBO� GPUPHSBmFT� J� WÓEFPT� EF� UPU� FM� RVF� T�PSHBOJU[J� B� $BNQBV��
Casaments, presentacions, etc. S’intentarà generar un vincle i crear emocions 
pujant aquestes possibles experiències que l’usuari també pot viure. 

Inspiració
"RVFTU�DPOUJOHVU�PDVQBSË�VO�����B�MFT�YBSYFT�TPDJBMT�

A l’hora d’organitzar un esdeveniment, les idees i la creativitat és vital. Per això, 
Campau dedicarà posts per inspirar als seus usuaris i així, no ser únicament un 

aparador de la masia sinó un instrument per crear valor per a l’usuari. 
S’utilitzarà el hashtag #inspo per diferenciar-ho del contingut propi. 

Cites

Les cites ajuden a 
seguir i a mantenir-
nos motivats. 

Muntatges

Inspiració de decora-
ció i muntatges sense 
límits.

Serà amb l’ajuda del copy, que els continguts 
de les xarxes socials transmetran els següents 
valors de Campau; simplicitat, llibertat i 
connexió, sentit de comunitat i diversitat. 

El botó de contacte permetrà 
escriure un correu o trucar. 

Els destacats tindran 
la paleta de colors de 
Campau.  

Per a més informació, la pàgina web. 

Descripció breu de qui 
som i què fem. 

No només posem el 
nom, d’aquesta manera 
si busquen ‘eventos’, 
tenim més possibilitats 
de sortir.

Figura 71: Proposta feed Campau
Font: Elaboració pròpia (Instagram, s.d.).
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Best practices

Bon ús de les eines 
G·,QVWDJUDP� utilitzarem 
l’eina d’enquestes per 
conèixer més als usuaris. 
Un dels nostres valors 
són comunitat i connexió 
i així els instaurarem 
en el nostre dia a dia, 
interactuant amb la nostra 
audiència, apropant-nos 
a ella i escoltant les seves 
preferències i necessitats.

'PUPHSBmFT� J� WÓEFPT� EFMT�
espais des de vistes i 
èpoques de l’any diferents 
i amb llums especials. 

L’usuari podrà veure 
Campau de totes les 
maneres, conèixer la 
masia en profunditat i tenir 
la sensació que la coneix i 
que hi ha estat. 

Transmetre un sentiment 
d’exclusivitat i tranquil·litat. 
Deixar volar la seva 
imaginació.

'PUPHSBmFT� J�WÓEFPT�EF� MB�
vida a la masia, capturar 
petits detalls, sons i 
racons, poden sortir 
persones fent diferents 
activitats. Exemples: 
gravar un racó de manera 
mYB�NFOUSF�TF�TFOU�FM�DBOU�
EFMT� PDFMMT� GPUPHSBmBS� BM�
jardiner, algú relaxant-
se a la gespa o corrents 
per les vinyes. Mostrar 
la rutina tranquil·la i lliure 
que es viu a Campau.

Figura 72: Best practices Instagram
Font: Elaboració pròpia amb Instagram.

Ensenyar tot el procés 
de muntatge dels 
esdeveniments i etiquetar 
als proveïdors. D’aquesta 
manera ells publicaran la 
nostra història a la seva i 
arribarem a més gent. 

També involucrarem als 
nostres seguidors en el 
procés de cada celebració 
creant un sentiment de 
QFSUJOFOÎB�J�DPNVOJUBU��

Bon ús de les eines 
G·,QVWDJUDP�� utilitzarem 
l’eina de preguntes per 
conèixer l’opinió dels 
usuaris. 

Ens aproparem a ells fent-
los veure que els escoltem 
i ens interessa la seva 
opinió per crear tots junts 
un espai millor. 

Crearem carpetes 
destacades, els 
principals són 
‘casaments’, ‘empreses’, 
‘Airbnb’, ‘celebracions’, 
‘muntatges’ i ‘preguntes’. 
S’aniran ampliant les 
carpetes a mesura que 
es vegi necessari. Això 
ens permetrà que l’usuari 
tingui fàcil accés a la 
major informació possible.
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&ROÃODERUDFLy�DPE�SURIHVVLRQDOV�GHO�VHFWRU�SHU�;;66

Una manera molt efectiva per donar a conèixer a Campau és col·laborar amb 
persones del sector via xarxes socials. 

Campau seguirà a les xarxes socials a altres professionals com event i wedding 
QMBOOFST�BHÒODJFT�EF�DPNVOJDBDJØ�DËUFSJOHT�nPSJTUFT�GPUÛHSBGT�QPSUBMT�EF�
turisme i de bodes, etc. D’aquesta manera creem connexions i contactes amb 
UPUT� BRVFMMT� QFSmMT� RVF� FOT�QPEFO� JOUFSFTTBS� J� RVF� FTUBO� JOWPMVDSBUT� FO� FM�
nostre negoci. 

Shootings sector casaments

$POUBDUBSFN� BNC� VOB� mSNB� EF� WFTUJUT� EF� OÞWJB� VOB� nPSJTUFSJB� VOB�
maquilladora i un fotògraf. Proposarem una col·laboració per fer un shooting 
a Campau. Cadascú posa la seva part, es crea contingut de qualitat que 
cada empresa pot compartir etiquetant i mencionant als altres col·laboradors. 
Així, els seguidors de les altres empreses poden conèixer i interessar-se per  
Campau. 

Proposta de col·laboració:

7FTUJU�EF�OÞWJB��!0UBEVZ�	4FHVJEPST�����,


'MPSJTUB��!TBCJBCSVUBnPS�	4FHVJEPST�����,


$ËUFSJOH��!TBSPWBDBUFSJOH�	4FHVJEPST�����L


Fotògraf: @marcossanchez_ (Seguidors: 14,2k) 

$PN�FT� QPU� WFVSF� B� MFT� TFHàFOUT� GPUPHSBmFT� BRVFTUT� QSPGFTTJPOBMT� UFOFO�
un estil similar al de Campau, estil romàntic i rústic, paleta de colors terra, 
GPUPHSBmFT�BNC�VOB�JMrMVNJOBDJØ�VO�UPD�NÏT�GPTDB�QFS�DPOUSBTUBS�MFT�QMBOUFT�J�
la fusta perquè es plasmi millor l’ambient i l’encant. 

Figura 77: Model
Font: @OtaduyFigura 76: Càtering

Font: @sarobacatering

Figura 75: Parella
Font: @marcossanchez_

Figura 74: Muntatge
Font:@marcossanchez_

Figura 73: Flors
'POU��!TBCJBCSVUBnPS
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Instagram live

Preparar directes a Instagram amb gent del sector. Es faran entrevistes a event 
planners, wedding planners, agències de comunicació, empreses sostenibles 
amb un nou concepte de treball, fotògrafs, etc. Tot allò que creiem que pot 
interessar a la nostra audiència ho comentarem amb especialistes perquè les 
xarxes socials de Campau no només siguin un aparador de la masia, sinó 
un espai on es creï valor i experiències. 

O3: Aconseguir un mínim de tres aparicions a 
premsa especialitzada. 

Petits esdeveniments i workshops

Esdeveniment: casament sense nuvis 

Proposta: organitzar, junt amb la col·laboració de professionals del sector un 
‘bodorrio’ sense nuvis a Campau per a la premsa especialitzada. 

Primers passos: 

��� %XVFDU� SURIHVVLRQDOV� que vulguin col·laborar amb l’interès de tenir 
notorietat a la premsa. (Càtering, wedding planner, decoració, dj, fotògraf...).

2. Fixar data. Ja que aquests professionals tenen un volum de feina elevat,  
s’ha de buscar una data viable per a tothom.

Seria bo fer l’esdeveniment al setembre o inicis de primavera, ja que és 
RVBO�DPNFOÎB�MB�UFNQPSBEB�EF�DBTBNFOUT�J�MB�QSFNTB�FTDSJV�NÏT�BSUJDMFT��
A més a més, segons un estudi de Bodas.net, The Knot i Wedding Wire els 
DPNQSPNJTPT�BVHNFOUFO�FO�VO�����BM�EFTFNCSF�VO������B� M�BHPTU� J�VO�
����BM� KVMJPM�� 	��NJOVUPT�����
��5FOJOU�FO�DPNQUF�BRVFTUFT�EBEFT�RVF�MB�
UFNQPSBEB�EF�DBTBNFOUT�ÏT�EF�NBSÎ�B�PDUVCSF� J�RVF�FT�DPNFODFO�B� GFS�
els preparatius aproximadament un any abans, l’esdeveniment ha de caure 
durant la temporada per a totes aquelles parelles que es casen l’any següent. 

2. Llistat de convidats:  entre els periodistes convidats han d’estar presents 
els següents mitjans: 

Bodas.net
Zankyou.com
Todoboda.com
Hola Novias
Vogue Novias
Telva Novias
Novias

3. Invitacions, trucades, etc.: Campau s’encarregarà de la gestió de 
l’esdeveniment, ja que serà l’organitzador principal. 

Lucía se casa
Nupcias
Bridal
@bodasdecuentonew (31,9K)
!UFOEFODJBTEFCPEBT�	���L

@vintagebodas (62,5K)
!MBDIBNQBOFSB�	���,


BODORRIO
SIN oviosN
Masía Campau organiza un 
eventazo junto a Freshandwood 
y Sarova Catering

Masía Campau organiza un eventazo junto a Fresha-
ndwood y Sarova Catering Masía Campau organiza 
un eventazo junto a Freshandwood y Sarova Catering 
Masía Campau organiza un eventazo junto a Fresha-
ndwood y Sarova Catering Masía Campau organiza 
un eventazo junto a Freshandwood y Sarova Catering

Masía Campau 
organiza una boda sin 
novios para contarnos 
las nuevas tendencias

Inauguramos temporada con bodorrio sin novios 
en Campau junto a Freshandwood y Sarova 
Catering
Figura 78: Titulars 
Font: Elaboració pròpia.
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*DOD�EHQqÀFD

Campau, camp de pau que lluita contra les injustícies. Els seus valors com 
la llibertat, progrés i el sentit de comunitat impulsen a la masia a posar el seu 
granet de sorra per millorar aquest món. I és per això, que Campau organit-
[BSË�VOB�HBMB�CFOÒmDB�CVTDBOU�VO�DËUFSJOH�DPMrMBCPSBEPS��

&ODBSB�RVF�BRVFTU�QMB�ÏT�B�VO�BOZ�WJTUB�FT�QPESJB�SFBMJU[BS�VOB�HBMB�CFOÒmDB�
de manera anual col·laborant amb una causa diferent cada any. 

3URSRVWD�SHU�O·DQ\�������&DPSDX�DPE�3ODQ�,QWHUQDFLRQDO

!"#$"%
Events

Plan internacional és una ONG internacional que fa més de 82 anys que ajuda 
a nens i nenes en tot el món. Aquesta ONG té projectes que treballen pels 
drets de la infància. Com per exemple, la lluita contra la pobresa infantil, el 
dret a l’educació, salut sexual i reproductiva, alimentació, nutrició,  mutilació 
genital femenina i matrimoni infantil. (Plan-internacional.es).

-B�HBMB�CFOÒmDB�TF�DFOUSBSË�FO�BRVFTU�ÞMUJN�UFNB��$PN�B�FTQBJ�RVF�SFQ�BNC�
CSBÎPT�PCFSUT�B�UPUT�BRVFMMT�RVF�FT�DBTFO�BNC�SFTQFDUF�J�QFS�BNPS�$BNQBV�
se sent amb l’obligació d’ajudar a aquelles nenes que no poden tenir la his-
tòria que es mereixen. 

Plan Internacional diu el següent sobre el projecte contra el matrimoni infantil: 
“Garantir que les nenes poden gaudir del seu dret a decidir, el seu futur és 
fonamental per a aconseguir la igualtat de gènere. Des de Pla International 
duem a terme projectes perquè totes les nenes tinguin accés a una educa-
ció de qualitat i retardar el matrimoni o el part per a trencar el cercle de la 
pobresa i que puguin tenir un futur millor. Diguem NO al matrimoni infantil” 
(Plan-internacional.es).

Figura 79: Nou logotip Campau
Font: elaboració pròpia

'JHVSB�����-PHPUJQ�1MBO�*OUFSOBDJPOBM
Font: (Plan Internacional, s.d.)

Primers passos: 

1. Buscar un càtering col·laborador per reduir costos i tenir més suport. El 
càtering tindrà màxima visibilitat a l’esdeveniment i a les notes de premsa. 

2. Fixar data:����E�PDUVCSF�EJB�NVOEJBM�EF�MB�OFOB��-�BOZ������DBV�FO�EJMMVOT�
QFS�UBOU�TFSJB�CP�mYBS�MB�EBUB�QFM�EJWFOESFT�WVJU�E�PDUVCSF��"RVFTUB�EBUB�ÏT�
clau i juga a favor nostre el fet que el temps encara és bo i es poden utilitzar 
els espais exteriors de Campau. 

3. Llista de convidats: entre els contactes del càtering col·laborador, Cam-
QBV�J�1MBO�*OUFSOBDJPOBM�SFVOJSFN�QFSTPOFT�JOnVFOUT�J�BNC�SFDVSTPT�QFSRVÒ�
assisteixin i contribueixin a la causa fent donacions. Entre els convidats, hi 
haurà premsa generalista i especialitzada.

O4: De les visites obtingudes a la web i xarxes 
BDPOTFHVJS�����DPOWFSTJPOT�FO�USVDBEFT�F�NBJ-
ls i visites a la masia.

Aquest objectiu es complirà amb accions que hem descrit a l’objectiu 1 i 2. 
Una bona pàgina web amb un SEO fort i una estratègia a les xarxes social 
que cridi l’atenció dels usuaris, ajudarà que hi hagi conversions a trucades, 
e-mails i  visites. 
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O5: Doblar les empreses com a clientes.
 

Presència en nous portals

És convenient que Campau no només estigui present en portals dedicats 
exclusivament a casaments, com passa actualment, sinó també tenir presència  
en portals per a empreses i altres celebracions. 

&MT�TFHàFOUT�QPSUBMT�TØO�JOUFSFTTBOUT�QFM�TFV�USËmD�J�QPQVMBSJUBU��

Rural Meeting és una plataforma on es reserva de manera online espais de 
reunions i esdeveniments corporatius ubicats fora de la ciutat. Gratuït.  

Espacios Más Creativos és un portal que reuneix milers d’espais singulars 
que entre altres serveis, estan preparats per acollir esdeveniments. No és 
HSBUVÕU� MB� UBSJGB�CBTF�TØO���é� M�BOZ� M�FTUËOEBSE����� J� MB�QSÒNJVN����é��-B�
tarifa base no et dóna visibilitat, ja que et col·loca a les últimes posicions i no 
apareix el teu contacte, web, etc. L’estàndard, en canvi, et posiciona per sota 
de la versió prèmium, però ja hi ha més possibilitats d’aconseguir visites i et 
deixa donar el contacte de l’empresa. Igualment, s’hauria de consultar amb el 
departament de vendes quins són els números i estadístiques. 

Venues Place és un portal i buscador internacional especialitzat en llocs de 
celebració per tota mena d’esdeveniments. Gratuït. 

Evento Plus és una web que engloba el món dels esdeveniments, trobem 
notícies, articles, webinars i un directori on trobar tot el que necessitis, espais 
per als esdeveniments, càtering, muntatge, transport i serveis tècnics. No és 
HSBUVÕU�QFSÛ�OP�T�FTQFDJmDB�FM�QSFV�BM�XFC��

Celebrents és, com Evento Plus, una web d’esdeveniments, podem trobar 
EFT�E�FTQBJT�QFS�BMT�FTEFWFOJNFOUT�J�DËUFSJOH�mOT�B�NBHT�J�DBTUFMMT�JOnBCMFT��
És gratuït. 

Contingut a xarxes social que inclogui a les empreses

²T� JNQPSUBOU� RVF� B� MFT� YBSYFT� TPDJBMT� OP� OPNÏT� BQBSFHVJO� GPUPHSBmFT�
relacionades amb casaments, sinó que també s’ha de publicar contingut 
dels altres tipus de celebracions que es poden fer a Campau, com són els 
esdeveniments corporatius. D’aquesta manera, Campau no es veurà com un 
lloc limitat a la celebració de bodes i podrem generar leads d’empreses a 
través de les xarxes socials. 

Com que al principi mancarà material d’esdeveniments celebrats a Campau.
Es faran petits shootings sigui amb models o únicament dels espais de la 
masia amb muntatges. 

'JHVSB�����4BMB�EF�SFVOJPOT��'POU��	&WFOUP1MVT�����


'JHVSB�����&TEFWFOJNFOU�DPSQPSBUJV��'POU��	#MPH�3VSBM�.FFUJOH�����
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Anar a buscar el client sense intermediaris 

Ens aproparem directament a les empreses de les següents maneres.  

1. Seguir-los a les xarxes socials i generar interaccions perquè sàpiguen 
RVJ�TPN�J�WJTJUJO�FM�OPTUSF�QFSmM��$PNFOUBS�IJTUÛSJFT�QPTUT�FUD��

2. Mailing. Crearem una base de dades amb totes aquelles empreses que 
puguin estar interessades en Campau i s’enviaran mails als quals hagin donat 
el seu consentiment, sempre complint amb la llei de protecció de dades. 
Serà un mail únic i especialitzat per a cada empresa. Per exemple, per 
BRVFMMFT�RVF�UFOFO�UFOEÒODJB�B�DSFBS�FTEFWFOJNFOUT�QFS�QSFNTB�JOnVFODFST�
o consumidors, orientarem el mailing cap a l’oferta d’espais únics per a fer 
celebracions grans i especials. En canvi, si són empreses que tenen una 
forta activitat en l’àrea de Recursos Humans i organitzen reunions o activitats 
pels seus treballadors, l’enfocament serà més cap a l’espai que té la masia, 
l’equipament i el canvi d’aires que pot aportar a l’empresa. 

���$VVLVWqQFLD�D�ÀUHV�L�FRQJUHVVRV��Campau assistirà a aquells esdeveniments 
on estiguin les empres que els interessa, les que tenen un focus important en 
la gestió i motivació dels treballadors i aquelles més ecològiques que tenen un 
estil similar a Campau. Es tractarà de fer contactes a llocs com els següents:

Espai Factor Humà. Barcelona: es tracten temes d’actualitat per a tots aquells 
que s’encarreguen de la gestió del personal. 

HRcoreLAB7. Barcelona: organitzen conferències que varien cada any. 
S’assistirà en cas que aquestes siguin xerrades que puguin interessar al 
nostre públic objectiu.

Congrés Factor Humà. Barcelona: xerrades  amb professionals del sector 
de RRHH, estands i zones de networking. 

BioCultura. Barcelona. Fira de productes ecològics i consum responsable. 
Reuneix a expositors del sector de l’alimentació bio, cosmètica ecològica, 
moda sostenible, benestar, entre d’altres. 

Ecosalud. Barcelona. Fira de productes naturals per uns hàbits de vida sa-
ludable. 

&DSWDU�O·DWHQFLy�G·DJqQFLHV�GH�FRPXQLFDFLy�L�HYHQW�SODQQHUV�

Una manera d’arribar al client és a través d’agències de relacions públiques 
o event planners. 

1. Seguir-los a les xarxes socials i generar interaccions perquè sàpiguen 
RVJ�TPN�J�WJTJUJO�FM�OPTUSF�QFSmM��$PNFOUBS�IJTUÛSJFT�QPTUT�FUD��

2. Mailing. Crearem una base de dades d’event planners i agències de 
relacions públiques. S’enviarà un mail de presentació (sempre complint amb 
la llei de protecció de dades) perquè ens incloguin a la seva base de dades. 
També se’ls convidarà a visitar la masia si ho desitgen. 

3. Visita guiada per la masia. Aquells que ho desitgin tindran una visita 
guiada per Campau perquè la puguin conèixer de primera mà i proposar-la 
als seus clients. 

Workshop: Experiència team building per la premsa

Se simularà una jornada de team building per la premsa, on l’objectiu serà 
que els periodistes visquin l’experiència en primera persona i coneguin les 
noves tendències. 

Es col·laborarà amb un expert en el tema. Aquest, amb l’ajuda de Campau, 
organitzarà una jornada plena d’activitats per fer team building. S’ensenyarà 
a la premsa les noves tendències i el motiu de cada activitat, què s’està 
treballant i quins són els punts forts de cada exercici. 

Càtering i transport aniran a càrrec de Campau. 

Amb aquesta experiència busquem estar presents en mitjans dirigits a les 
companyies, segurament revistes de recursos humans. Igualment, també 
podem arribar a empreses que els pot interessar Campau per fer altres 
activitats, com ara reunions o esdeveniments. 
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O6: Doblar les parelles homosexuals com a 
clientes. 

&DSWDU�O·DWHQFLy�G·DTXHVW�S~EOLF�D�OHV�[DU[HV�VRFLDOV�L�EORJ

&DSWDU�O·DWHQFLy�ZHGGLQJ�SODQQHUV�TXH�HV�GHGLTXLQ�D�
O·RUJDQLW]DFLy�GH�ERGHV�KRPRVH[XDOV

Encara que no s’haurien de marcar diferències entre una boda homosexual 
J�VOB�IFUFSPTFYVBM�IJ�IB�XFEEJOH�QMBOOFST�RVF�BQPTUFO�QFS�FTQFDJmDBS�RVF�
són LGTBI friendly per remarcar els seus valors i perquè s’han trobat amb 
discriminacions en diferents experiències. Ho explica la wedding planner 
$BSPMJOB�$B[PSMB�B�VOB�FOUSFWJTUB�QFS�-PPUJT�	����
�SFWJTUB�-(5#*�J�B�MB�TFWB�
pàgina web, Vámonos de Bodorrio.

1. Seguir-los a les xarxes socials i generar interaccions perquè sàpiguen 
RVJ�TPN�J�WJTJUJO�FM�OPTUSF�QFSmM��$PNFOUBS�IJTUÛSJFT�QPTUT�FUD��

Podem captar a la comunitat LGTBI a les xarxes socials de diferents maneres: 

1. Publicar material lgtbi de casaments homosexuals celebrats a Campau, 
o bé contingut d’inspiració. 

��� 8WLOLW]DU� KDVKWDJV: #lgtbiespaña, #lgtbifriendly #comunidadlgtbi. Són 
IBTIUBHT�BNC�USËmD�QFSÛ�OP�FYBHFSBU�E�BRVFTUB�NBOFSB�UFOJN�PQPSUVOJUBUT�
de sortir a les primeres posicions. 

3. Articles lgtbi al blog: articles de casaments realitzats a Campau o 
entrevistes a professionals del sector. 

���&ROÃODERUDFLy�DPE�SURIHVVLRQDOV�GHO�VHFWRU�ERGHV�TXH�WLQJXLQ�VHJXLGRUV�
homosexuals. Shootings col·laboratius i Instagram lives amb fotògrafs, 
estilistes o maquilladors que tinguin públic LGTBI.

(VGHYHQLPHQW��)HVWD�L�H[SRVLFLy�G·DUW

S’organitzarà un esdeveniment a Campau amb col·laboració amb un artista, 
ja sigui moda, pintura, escultura, etc. El món de l’art reuneix un gran ventall de 
públics, entre aquests, hi ha una gran representació del col·lectiu homosexual. 
Col·laborant amb un artista aconseguirem que tant els assistents com la seva 
audiència a les xarxes socials coneguin Campau. A més a més, no només 
cridarem l’atenció de públic homosexual, sinó també d’altres i de la premsa.

L’artista no haurà d’assumir cap cost. Campau buscarà un càtering 
col·laborador que l’interessi fer-se veure al determinat públic de l’artista. Els 
proveïdors com ara el transport, Dj i fotògraf, aniran a càrrec de Campau i el 
càtering. 

Esdeveniment: Fer una festa i exposició del treball de l’artista a Campau a 
causa d’un èxit professional o algun motiu de celebració. 

3URSRVWD��$TXHVWD�KD�VLJXW�SDUODGD�L�DFFHSWDGD�SHU�O·DUWLVWD��

Artista: Joel Miñana 

1SPGFTTJØ��*MrMVTUSBEPS�EF�NPEB��6O�EFMT�JMrMVTUSBEPST�NÏT�JOnVFOUT�E�&TQBOZB��

Motiu de celebració: Cinquè any com a il·lustrador a la setmana de la moda 
a París. 

Concepte d’exposició: El seu recorregut professional. 

Què s’exposarà: Il·lustracions de la seva evolució com artista, on ha treballat, 
a quins mitjans ha aparegut, les seves llibretes, els seus esbossos i la seva 
experiència.

2. Mailing. Crearem una base de dades d’event planners i agències de 
relacions públiques. S’enviarà un mail de presentació perquè ens incloguin 
a la seva base de dades (sempre respectant la llei de protecció de dades). 
També se’ls convidarà a visitar la masia si ho desitgen. 

3. Visita guiada per la masia. Aquells que ho desitgin tindran una visita 
guiada per Campau perquè la puguin conèixer de primera mà i proposar-la 
als seus clients. 
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&MM� DPOUBDUBSË� BNC� EJTTFOZBEPST� EF� DPOmBOÎB� BNC� FMT� RVF� IB� USFCBMMBU�
BRVFTUT�DFEJSJFO�GPUPHSBmFT�WÓEFPT�J�NBOJRVJOT�WFTUJUT�BNC�FMT�looks que en 
Joel Miñana ha il·lustrat. 

Dissenyadors col·laboradors: 

· Celia Vela
· Miriam Ponsa
· Marco & María (vestits núvia) 
· Yolan Cris (Alta Costura) 
· Alexandre Vauthier
· Stephane Rolland

Junt amb l’artista, es decidiran accions especials a fer durant la celebració. 
Seguidament, s’exposen propostes: 

· Il·lustració en viu: en Joel farà una il·lustració sobre la festa a Campau. 

· Anècdotes de París i explicació de la història de cada il·lustració, moment, 
coses que li passaven pel cap, etc. 

· Concurs: GPUPDÛQJFT� E�JMrMVTUSBDJPOT� E�FO� +PFM� .J×BOB� BNC� USBÎ� OFHSF�
d’aquesta manera els convidats podran acabar de completar el look i fer 
diferents estampats i utilitzar diferents colors. El guanyador, escollit per 
Campau i en Joel Miñana, s’emportarà un lot amb els retoladors i papers que 
utilitza l’artista, Tombow i Raima, una botella de vi del celler de Sant Jaume 
dels Domenys i merchandising de Campau, boli, llapis i llibreta. 

Podrem comptar amb la col·laboració de: 

· Tombow (retoladors)
· Raima 1986 (paper) 

'JHVSB�����*MrMVTUSBDJØ�EF�M�BSUJTUB�+PFM�.J×BOB��*OTUBHSBN�!KPFMNJOBOB�	����
��
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O7: Aconseguir llogar la masia per a turistes 
durant tot el mes d’agost. 

1RWHV�GH�SUHPVD�SHU�D�SUHPVD�HVSHFLDOLW]DGD
-B�UFNQPSBEB�EFM�UVSJTNF�B�&TQBOZB�DPNFOÎB�B�QBSUJS�EF�4FUNBOB�4BOUB�J�MB�
HFOU�DPNFOÎB�B�NJSBS�MFT�WBDBODFT�E�FTUJV��²T�QFS�BJYÛ�RVF�B�QBSUJS�EFM�NFT�
EF�NBSÎ�$BNQBV�FTUBSË�BUFOUB�FO�FM�TFDUPS�EFM�UVSJTNF��

Es farà una nota de premsa que pugui captar l’atenció de la premsa i s’enviarà 
als mitjans perquè Campau pugui ser mencionada com a destinació rural per 
B�MFT�WBDBODFT�E�FTUJV�������

S’enviarà a premsa especialitzada, com ara Escapada Rural, però també a 
mitjans generalistes a les seccions d’oci i cultura.

Què busquem: 

Contingut a les xarxes socials 
"� QBSUJS� EFM� NFT� EF� NBSÎ� FT� DPNFOÎBSË� B� DPNVOJDBS� MB� EJTQPOJCJMJUBU� EF�
$BNQBV�BM�NFT�E�BHPTU�DPN�B�FTUBOÎB�WBDBDJPOBM��
S’informarà principalment via Instagram Stories�J�BMHVO�QPTU�BM�QFSmM��

'JHVSB�����5JUVMBS��'POU��	-B�7BOHVBSEJB������
�

'JHVSB�����5JUVMBS��'POU��	&TDBQBEB�3VSBM������
�

Millorar anunci airbnb

És important tenir un anunci atractiu i informatiu a l’Airbnb. En aquesta ocasió 
MB�NBTJB�OP�FT�WB�B�WJTJUBS�QFS�UBOU�MFT�GPUPHSBmFT�J�MB�EFTDSJQDJØ�IBO�E�FYQMJDBS�
ho tot i transmetre allò que es viu a la masia. 

1SJNFS�EF�UPU�T�IBVSBO�EF�GFS�GPUPHSBmFT�EF�MB�QBSU�JOUFSJPS�EF�MB�DBTB�J�NJMMPSBS�
les de la part exterior. A continuació s’escriurà un bon copy:

Masía Campau, un campo de viñedos 
TXH�FRQIXQGH�VXV�OtPLWHV�FRQ�HO�PDU

¿Quieres pasar unas vacaciones sin ruta planeada y de relax? Te damos la 
bienvenida a Campau, una masía señorial rústica del s.XVII ubicada entre Barcelona 
Z�5BSSBHPOB�B����NJOVUPT�EF� MB�QMBZB�EF�$BMBGFMM�Z�B�OP�NÈT�EF����EF�QBJTBKFT�
únicos que te harán pensar que estás en los pirineos. Una ubicación polivalente 
donde puedes decidir qué hacer ese mismo día mientras te tomas un café en el 
jardín.

En Campau celebramos eventos y bodas porque es una masía especial y con una 
arquitectura única, combina su origen rústico con espacios de diseño y renovados. 
Y nosotros queremos que ahora la disfrutes tú y los tuyos. Campau es genial para 
familias que quieren pasar tiempo juntos en un espacio amplio y maravilloso, 
rodeado de olivos, palmeras, viñedos y cipreses. 

'JHVSB�����"OVODJ�"JSCOC��'POU��.PEJmDBDJØ�QSÛQJB�	"JSCOC�T�E�
�
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9. Calendari
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Figura 87: Calendari. Font: Elaboració pròpia. 



179178

10. Pressupost

Esdeveniment 
sense nuvis

5SBOTQPSU�	���QMBDFT�Y��I
������é��

4FSWFJ�EF�OFUFKB�	��éI�Y��I
������é��

(BMB�CFOÒmDB

5SBOTQPSU�	���QMBDFT�Y��I
������é��

4FSWFJ�EF�OFUFKB�	��é�I�Y��I
������é��

'PUÛHSBG�	��é�I�Y��I
������é��

%K�	��é�I�Y��I
������é��

Experiència team 
bulding

Transport (25 places x 7h)

4FSWFJ�EF�OFUFKB�	��éI�Y��I


$ËUFSJOH�	��é�QFSTPOB�Y����Q�


Exposició Joel 
Miñana

5SBOTQPSU�	���QMBDFT�Y��I
������é��

%K�	��é�I�Y��I
������é��

'PUÛHSBG�	��é�I�Y��I
������é��

4FSWFJ�EF�OFUFKB�	��éI�Y��I
������é��
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A dividir amb el càtering

A dividir amb el càtering

A dividir amb el càtering

Personal que 
desenvolupa les 
accions

Pàgina web

Servei de community manager i 

DPNVOJDBDJØ�����é�NFT

Servei d’organització d’esdeveniments. 

���é�Y�FTEFWFOJNFOU�B�PSHBOJU[BS

�����é
�����é

���é

����é

���é

���é

����é

�������é

Pressupost aproximat de: 

�����é
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11. KPI’s

&MT�,1*}4�TØO�NÒUSJRVFT�	NFTVSBCMFT�J�RVBOUJmDBCMFT
�RVF�
determinen numèricament una variable (per exemple: 
ingressos, despeses, nombre de visites…) directament 
relacionada amb els objectius marcats dins de la nostra 
estratègia o pla de màrqueting anual. (Manuel, s.d.)

O1: Triplicar el nombre de visites mensuals al web.

Mirarem el WUjÀF�PHQVXDO�de la nostra pàgina web i veurem si ha augmentat. 
%�BRVFTU� USËmD�QPESFN�PCTFSWBS� E�PO� IB� WJOHVU� TJ� ÏT� WUjÀF�RUJjQLF o de 
backlinks com ara xarxes socials o portals. Això ens servirà, per saber on 
focalitzar-nos, què hem de potenciar i què no funciona. 

O2: &UHDU�XQ�SHUÀO�G·HPSUHVD�D�)DFHERRN�L�REWHQLU�����XVXDULV�~QLFV�HQ�
un any a Instagram.

A partir de les eines que ens proporcionen aquestes xarxes, sabrem si hem 
BDPOTFHVJU�MFT�WJTJUFT�RVF�FOT�IFN�QSPQPTBU��.JUKBOÎBOU��BRVFTUFT�NBUFJYFT�
eines podrem saber quin és el contingut que té més èxit i agrada més a través 
dels likes, comentaris, impressions, engagement, etc. 

O3: $FRQVHJXLU� XQ�PtQLP� GH� WUHV� DSDULFLRQV� D� SUHPVD� HVSHFLDOLW]DGD�
�1~YLHV�L�UHYLVWHV�VHFWRULDOV�G·HPSUHVD�� 

Estarem contínuament en contacte amb la premsa i realitzarem cerques a 
Google Notícies de ‘Campau’ per veure si hi ha aparegut en algun mitjà de 
comunicació. 

O4: De les visites obtingudes a la web i xarxes aconseguir 130 conver-
sions en trucades, e-mails i visites a la masia.

De les noves visites a la web i a les xarxes socials i fent un recompte de les 
trucades, e-mails i visites que s’han fet, sabrem si hem complert el nostre 
objectiu. 

O5: Doblar les empreses com a clientes.

Farem un recompte de les empreses que hem tingut com a clientes i ho com-
pararem amb l’any anterior. És convenient, preguntar als clients com han arri-
bat a nosaltres per saber quins són els punts de contacte que funcionen millor 
per aquest públic. 

O6: Doblar les parelles homosexuals com a clientes.

Com amb l’objectiu anterior, farem un recompte de les parelles homosexuals i 
ho compararem amb el nombre del darrer any. És important, revisar i concloure 
si és útil i necessari tenir una estratègia especial per aquest públic. 

O7: $FRQVHJXLU�OORJDU�OD�PDVLD�SHU�D�WXULVWHV�GXUDQW�WRW�HO�PHV�G·DJRVW� 

Veurem si s’ha complit l’objectiu, les visites que tenim a Airbnb, si no s’asso-
MFJY�M�PCKFDUJV�GFS�VOB�BOËMJTJ�EF�RVJOFT�QPEFO�TFS�MFT�DBVTFT�J�QFSmMBS�J�BN-
pliar l’estratègia i accions.
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13. Conclusions

En aquest projecte hem vist com 
donant-li una volta a una empresa, 
podem crear-ne una de molt 
EJGFSFOU�J�QSFQBSBEB�QFS�TFS�FmDBÎ�
i competitiva en el sector. 

Aquest TFG ha sigut un repte, 
ja que, mai havia treballat amb 
una empresa amb aquests 
serveis. Durant el grau, treballem 
companyies que ofereixen 
productes i serveis més típics que, 
a primeres, sembla que tinguin més 
joc. Però amb treball i investigació 
s’ha pogut tirar endavant. 

El procés ha sigut llarg, amb 
moments de més motivació que 
d’altres, però sempre amb ganes 
de seguir. El treball ha sigut 
l’excusa per endinsar-me en mons 
que no tenia per la mà i que tenia 
ganes d’aprendre i conèixer. És 
per això que m’he anat formant 
durant el curs d’aquest treball per 
sentir-me més segura a l’hora de 
fer aquest projecte. 

El TFG no només m’ha aportat 
coneixements nous del món del 
marketing i la comunicació, sinó 
que també he treballat coses 
bàsiques com la constància, 
l’organització i la creativitat. 

Per últim, realitzar aquest projecte 
sota les circumstàncies de la 
COVID-19 ha sigut un repte. En 
una situació excepcional, sempre 
és complicat concentrar-se, trobar 
motivació i canviar els plans, 
improvisar i canviar el contingut 
perquè s’adaptés a la nova realitat. 

Acabo el grau de Publicitat i 
Relacions Públiques orgullosa 
del meu recorregut, el meu 
aprenentatge i millora i d’aquest 
treball, on he aplicat tot allò que he 
après i que més m’agrada. Carla Campderà Albareda
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$POTVMUBU�FM����EF�HFOFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�JFCTDIPPM�DPN�CMPH�UFOEFODJBT�SFDVSTPT�IV-
manos-reclutamiento-seleccion/

(SVQP�&WFOUPQMVT��	����
��&M�NFSDBEP�EF�FWFOUPT�Z�SFVOJPOFT�DSFDFSÈ�VO����FO�������&WFOUPQMVT��$POTVM-
UBU�FM����EF�NBSÎ�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�FWFOUPQMVT�DPN�OPUJDJBT�FM�NFSDBEP�EF�FWFOUPT�Z�
SFVOJPOFT�DSFDFSB�VO���FO������

)PTUFMUPVS��	����
��&TQB×B�FOUSF�MPT�QBÓTFT�DPO�NBZPS�HBTUP�FO�FM�TFDUPS�.*$&�QBSB�������)PTUFMUPVS��
$POTVMUBU�FM����EF�NBSÎ�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�IPTUFMUVS�DPN�������@FTQBOB�FOUSF�MPT�QBJ-
TFT�DPO�NBZPS�HBTUP�FO�FM�TFDUPS�NJDF�QBSB������IUNM

)PTUFMUPVS��	����
��{2VÏ�QBTBSÈ�DPO�MPT�FWFOUPT�DPSQPSBUJWPT�QPTU�DPSPOBWJSVT �)PTUFMUPVS��$POTVMUBU�FM���
EF�KVOZ�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�IPTUFMUVS�DPN�������@RVF�QBTBSB�DPO�MPT�FWFOUPT�DPSQPSBUJ-
vos-post-coronavirus.html
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*/&��	����
��'JDIB�EF�DPOZVOUVSB��&TUBEÓTUJDBT�5PVS�4QBJO��$POTVMUBU�FM����EF�GFCSFS�EF�������3FDVQFSBU�
EF��IUUQ���FTUBEJTUJDBT�UPVSTQBJO�FT�FT�FT�FTUBEJTUJDBT�mDIBEFDPZVOUVSB�QBHJOBT�EFGBVMU�BTQY

-B�7BOHVBSEJB��	����
��'PJY�FM�QSJWJMFHJP�EF�GVTJPOBS�OBUVSBMF[B�Z�QBUSJNPOJP��-B�SVUB�EF�MPT�QBOUBOPT�	*9
��
-B�7BOHVBSEJB��$POTVMUBU�FM����EF�NBSÎ�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�MBWBOHVBSEJB�DPN�MPDBM�WJMB-
GSBODB�����������������������QBOUBOP�GPJY�BMU�QFOFEFT�OBUVSBMF[B�QBUSJNPOJP�CSM�IUNM�

-PPUJT��	����
��{1PS�RVÏ�DPOUSBUBS�VO�8FEEJOH�1MBOOFS�(BZ�'SJFOEMZ ��-PPUJT��$POTVMUBU�FM����EF�NBJH�EF�
������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�MPPUUJT�DPN�DPOUSBUBS�XFEEJOH�QMBOFS�HBZ�GSJFOEMZ���

-PSENÏOEF[�1��	����
��$BNJOBS�QPS�VO�ÈSFB�WFSEF�OPT�BZVEB�B�QFOTBS�NFKPS��/VFWB�.VKFS��$POTVMUBU�FM�
���EF�HFOFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�OVFWBNVKFS�DPN�CJFOFTUBS������������DBNJOBS�QPS�VO�
BSFB�WFSEF�OPT�BZVEB�B�QFOTBS�NFKPS�IUNM ZFBS������NPOUI����QBHF���CMPH�MBUBN�LJOE�DBUFHPSZ

.BOVFM�+��	T�E�
��{2VÏ�FT�VO�,1*�FO�NBSLFUJOH ��-B�DVMUVSB�EFM�NBSLFUJOH��$POTVMUBU�FM����EF�NBJH�EF�������
Recuperat de: https://laculturadelmarketing.com/que-es-un-kpi-en-marketing/ 

.BSUÓOF[�"��	����
��5FOEFODJBT�EF�CPEBT�������MP�ÞMUJNP�QBSB�TPSQSFOEFS�B�UVT�JOWJUBEPT��;BOLZPV��$PO-
TVMUBU�FM���EF�KVOZ�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�[BOLZPV�FT�Q�UFOEFODJBT�EF�CPEBT������MP�VMUJ-
mo-para-sorprender-a-tus-invitados

.BTJBDBNQBV��	T�E
��)JTUÛSJB��$BNQBV��$POTVMBU�FM����EF�EFDFNCSF�EF�������3FDVQFSBU�EF���IUUQ���NBTJB-
campau.com/historia-2/

.PUUBSE�&��	����
��{$ØNP�QPESÈ�DBNCJBS�FM�TFDUPS�EF�FWFOUPT�QPTU�$PWJE ��&WFOUPQMVT��$POTVMUBU�FM���EF�
KVOU�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�FWFOUPQMVT�DPN�BSUJDVMPT�DBNCJBS�FM�TFDUPS�EF�FWFOUPT�QPTU�DP-
vid/

.VMUJGSBTFT��	T�E�
��'SBTFT�TPCSF�MB�DPNQFUFODJB��(JBOOJ�7FSTBDF��$POTVMUBU�FM���EF�KVOU�EF�������3FDVQFSBU�
de: https://www.mundifrases.com/tema/competencia/

0)3��-BT�DJODP�HSBOEFT�UFOEFODJBT�EF�3FDVSTPT�)VNBOPT�FO�������0)3��&-�&$0/0.*45"��$POTVMUBU�
FM����EF�HFOFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�PCTFSWBUPSJPSI�DPN�PSI�QPTUT�MBT���HSBOEFT�UFOEFO-
DJBT�EF�SFDVSTPT�IVNBOPT�FO������IUNM

1SPUPDPMP��	����
��#PEB�QPS�FM�SJUP�IJOEÞ��$FSFNPOJB��1SPUPDPMP�%FTBSSPMMP��1SPUPDPMP�PSH��$POTVMUBU�FM����
EF�GFCSFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�QSPUPDPMP�PSH�TPDJBM�CPEBT�CPEB�QPS�FM�SJUP�IJOEV�DFSFNP-
nia-protocolo-desarrollo.html

1SPUPDPMP��	����
��#PEB�QPS�FM�SJUP�KVEÓP��$FSFNPOJB��1SPUPDPMP�%FTBSSPMMP��1SPUPDPMP�PSH��$POTVMUBU�FM����
EF�GFCSFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�QSPUPDPMP�PSH�TPDJBM�CPEBT�CPEB�QPS�FM�SJUP�KVEJP�DFSFNP-
nia-protocolo-desarrollo.html

1SPUPDPMP��	����
��#PEB�QPS�FM�SJUP�NVTVMNÈO��$FSFNPOJB��1SPUPDPMP�%FTBSSPMMP��1SPUPDPMP�PSH��$POTVMUBU�FM�
���EF�GFCSFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�QSPUPDPMP�PSH�TPDJBM�CPEBT�CPEB�QPS�FM�SJUP�NVTVMNBO�DF-
remonia-protocolo-desarrollo.html

1SPUPDPMP��	����
��#PEB�QPS�FM�SJUP�QSPUFTUBOUF��$FSFNPOJB��1SPUPDPMP�%FTBSSPMMP��1SPUPDPMP�PSH��$POTVMUBU�
FM����EF�GFCSFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�QSPUPDPMP�PSH�TPDJBM�CPEBT�CPEB�QPS�FM�SJUP�QSPUFTUBO-
te-ceremonia-protocolo-desarrollo.html

3BMMZ3BDD��	T�E
��44���44����t�&M�.POUNFMM��3BMMZ3BDD$POTVMUBU�FM�EPT�E�BCSJM�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQ���
XXX�SBMMZSBDD�DPN������FT�TT@FM�NPOUNFMM�IUNM

3BNÓSF[�.��	����
�����UFOEFODJBT�QBSB�CPEBT�FTUF�������;BOL:PV��$POTVMUBU�FM����EF�HFOFS�EF�������
Recuperat de: https://www.zankyou.com.co/p/tendencias-para-bodas

3&"-�"$"%&.*"�&41"º0-"��A&TFODJB���%JDDJPOBSJP�EF�MB�MFOHVB�FTQB×PMB������FE��<WFSTJØO������FO�
MÓOFB>��$POTVMUBU�FM���EF�NBJH�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���EMF�SBF�FT

3PNFSP�.��	����
�����BDUJWJEBEFT�SFDSFBUJWBT�QBSB�FNQSFTBT��'FMJDJEBE�FO�FM�USBCBKP��$POTVMUBU�FM����EF�
HFOFS�EF�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�GFMJDJEBEFOFMUSBCBKP�FT�JEFBT�QBSB�FNQSFTBSJPT�BDUJWJEBEFT�SF-
creativas-para-empresas-top/

4FBSDI�$POTPMF��	T�E
��"DFSDB�EF�MPT�TJUFNBQT��4PQPSUF�EF�(PPHMF��$POTVMUBU�FM����EF�NBJH�EF�������3F-
cuperat de: https://support.google.com/webmasters/answer/156184?hl=es 

4&26*0��	����
��4JHOJmDBEP�EF�MPT�DPMPSFT�FO�VO�MPHPUJQP��4&26*0��$POTVMUBU�FM���EF�NBJH�EF�������3FDV-
QFSBU�EF��IUUQT���XXX�SFHBMPTEFFNQSFTBTFRVJP�DPN�CMPH�TJHOJmDBEP�EF�MPT�DPMPSFT�FO�VO�MPHPUJQP�

4QBJO�JOGP�	T�E
��*EJPNBT�Z�SFMJHJØO��1PSUBM�PmDJBM�EF�UVSJTNP�EF�&TQB×B��$POTVMUBU�FM������������3FDVQFSBU�
de: https://www.spain.info/es/informacion-practica/consejos-viaje/consejos-practicos/idiomas-religion/#su-
bir

4UBUJTUB��$POTVMUBU�FM����EF�OPWFNCSF�EFM�������3FDVQFSBU�EF��IUUQT���FT�TUBUJTUB�DPN�FTUBEJTUJDBT��������
frecuencia-de-reunion-de-los-espanoles-con-familia-y-parientes/

4VNNB�CMPH��	����
��#SBOE�FTTFODF�FM�BMNB�EF�MB�NBSDB��4VNNB��$POTVMUBU�FM���EF�NBJH�EF�������3FDV-
perat de: https://summa.es/blog/brand-essence-el-alma-de-la-marca/

7ÈNPOPT�EF�CPEPSSJP��	T�E�
��#PEBT�M(5#*��7ÈNPOPT�EF�CPEPSSJP��$POTVMUBU�FM����EF�NBJH�EF�������3FDV-
perat de: https://vamonosdebodorrio.com/bodas-lgtbi/   

7JBKFT�/(�	T�E
��$PTUB�%BVSBEB��/BUJPOBM�(FPHSBQIJD��$POTVMUBU�FM�EPT�E�BCSJM�EF�������3FDVQFSBU�EF��
https://viajes.nationalgeographic.com.es/a/costa-daurada_9512

5HIHUqQFLHV�IRWRJUjÀTXHV
'JHVSB����$BNJMMF�4UZMFT��	T�E
��*�USJFE�HSPVOEJOH�FWFSZ�EBZ�GPS�B�XFFL�BOE�IFSF�JU�T�XIBU�IBQQFOFE��<*NBU-
HF>��3FDVQFSBU�EF���IUUQT���DBNJMMFTUZMFT�DPN�XFMMOFTT�USJFE�HSPVOEJOH�FWFSZ�EBZ�XFFL�IFSFT�IBQQFOFE�

'JHVSB����3BEPTUJOB��	T�E
��8FFLFOE�MJOLT��8FFLFOE�MJOLT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ�����JEFBT�
PSH���������XFFLFOE�MJOLT�IUNM

'JHVSB����$BNQBV��	T�E
��'BNÓMJB�$BNQBV��)JTUÛSJB��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�IJTUP-
ria-2/

'JHVSB����1BMBV�(��	T�E�
�-JOLFEJO�(MÛSJB�1BMBV��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�MJOLFEJO�DPN�JO�HM�-
C3%B2ria-palau-matas-48747227/

'JHVSB����$BNQBV��	T�E
��4BMB�$FMMFS��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�TBMB�DFMMFS�

'JHVSB����$BNQBV��	T�E
��1BUJ�EFMT�BSDT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�QBUJ�EFMT�
arcs/

'JHVSB����$BNQBV��	T�E
��4BMB�1BMMFS��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�TBMB�QBMMFS�

'JHVSB���������$BNQBV��	T�E
��+BSEÓ�EF�MFT�PMJWFSFT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FT-
pais/jardi-de-les-oliveres/

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��-�"OUJHB�$VJOB��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�BM-
tres-espais/

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��#BMVBSE��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�BMUSFT�FTQBJT�

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��#BMBVTUSBEB�EFM�1J��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�
altres-espais/

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��$FMMFS�EF�MFT�#ØUFT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�
altres-espais/
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'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��1BUJ�EFMT�BSDT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�FTQBJT�QBUJ�
dels-arcs/

'JHVSB�����1BMBV�(��	T�E
��)BCJUBDJØ�OVWJT��<*NBUHF>��#BSDFMPOB��7JB�8IBUT"QQ��

'JHVSB�����"LJO�/��	T�E
��1MBOUB��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��-PHPUJQ��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�

'JHVSB�����$BNQBV��	T�E
��#BSBOB�$BNQBV��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���NBTJBDBNQBV�DPN�

'JHVSB�����,MFO�"��	T�E
��8BMM��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����!NBTJBDBNQBV��	T�E
��1FSmM�!NBTJBDBNQBV��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�JOTUBHSBN�
com/masiacampau/

'JHVSB�����*OTUBHSBN��	T�E
��$FSDB�B�*OTUBHSBN��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�JOTUBHSBN�DPN�

'JHVSB�����3BEPTUJOB��	T�E
��8FFLFOE�MJOLT��8FFLFOE�MJOLT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ�����JEFBT�
PSH���������XFFLFOE�MJOLT�IUNM

'JHVSB�����&TTFOUJBM�4UVEJP�.BOBHFS��	T�E
��5FYUVSFT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���FTTFOUJBMTUVEJPNBOB-
ger.com/

'JHVSB�����"JSCOC��	T�E�
��"OVODJ�$BNQBV��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�BJSCOC�FT�
rooms/34132914?guests=1&amp%3Badults=1&amp%3Bsl_alternate_dates_exclusion=true&amp%3Bsour-
DF@JNQSFTTJPO@JE�Q�@����������@LPT#���'6C�R��#D��#�JU�TPVSDF@JNQSFTTJPO@JE�Q�@����������@
N7ABUV4zJc2i9kiP&adults=1

'JHVSB�����*1'&��	����
��&WPMVDJØO�EF�MB�UBTB�EF�OVQDJBMJEBE��<(SËmD>��*1'&��

'JHVSB�����*/&��	����
��5BTB�CSVUB�EF�OVQDJBMJEBE��������<.BQB>��*/&��

'JHVSB�����3BIJNCVY�*��	T�E�
��#PEB�IJOEÞ��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����4UBUJTUB��	����
��'SFRàÒODJB�EF�SFVOJPOT�GBNJMJBST�B�&TQBOZB��<(SËmD>��4UBUJTUB��

'JHVSB�����1FO@BTI��	T�E�
��#SJOEJT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����4UBUJTUB��	����
��/PNCSF�EF�UVSJTUFT�BMMPUKBUT�FO�BMMPUKBNFOUT�EF�UVSJTNF�SVSBM�B�&TQBOZB�FM������
QFS�DPNVOJUBU�BVUÛOPNB��<(SËmD>��4UBUJTUB��

'JHVSB�����)BTTBO�.��	T�E�
��5FBN�XPSL��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����(PPHMF�NBQT��	������4BOU�+BVNF�EFMT�%PNFOZT��<.BQB>��(PPHMF�NBQT��

'JHVSB�����5BSSBHPOB�EJHJUBM��	����
��6OB�EPOB�QFSE�FM�TFV�NBSJU�NFOUSF�BOBWFO�FO�CJDJDMFUB�EFT�EFM�
7FOESFMM�mOT�B�5PSSFMMFT�EF�'PJY��5BSSBHPOB�%JHJUBM��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���UBSSBHPOBEJHJUBM�DPN�
baix-penedes/parella-perduda-bicicleta-baix-penedes-montmell

'JHVSB�����3BMMZ�3BDD��	T�E�
��3BMMZ�$BUBMVOZB�USBN�.POUNFMM��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���XXX�SBMMZSBDD�
DPN������FT�TT@FM�NPOUNFMM�IUNM

'JHVSB�����.BOEBMBXJOFT��	T�E�
��1BOUË�EF�'PJY��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�NBOEBMBXJOFT�OFU�
events/bike-wine-panta-de-foix-penedes-wine-trip

'JHVSB�����8JLJQFEJB��	T�E
��.BTTÓT�EF�#POBTUSF��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���FT�XJLJQFEJB�PSH�XJLJ�"SDIJ-
WP�.BTT�$��"%T@EF@#POBTUSF@�@���KQH

'JHVSB�����/BUJPOBM�(FPHSBQIJD��	T�E�
��$BTUFMM�EF�5BNBSJU��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���WJBKFT�OBUJPOBM-
geographic.com.es/a/costa-daurada_9512

'JHVSB�����$FMMFST�%PNFOZT��	T�E
�'PUPHSBmB�$FMMFST�%PNFOZT��DFOU�BOZT�J�NPMUB�IJTUÛSJB��$FMMFST�%PNFOZT��
<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQ���XXX�BHSPBDUJWJUBU�DBU�DFMMFST�EPNFOZT�DFOU�BOZT�J�NPMUB�IJTUPSJB�

'JHVSB�����7JRVJQÒEJB��	T�E�
��'PUPHSBmB�"RàFEVDUF�3PNË�EF�4BOU�+BVNF�EFMT�%PNFOZT��7JRVJQÒEJB��<*NBU-
HF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���DB�XJLJQFEJB�PSH�XJLJ�"R�$��#$FEVDUF@SPN�$��"�@EF@4BOU@+BVNF@EFMT@
Domenys

'JHVSB�����4UPDL�4OBQ�	T�E�
��1BSFMMB��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����8BSGFM�,��	T�E�
��1BSFMMB��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���QJYBCBZ�DPN�FT�

'JHVSB�����-�0SBOHFSJF��	T�E�
��-PHPUJQ��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�PSBOHFSJF�FT�FT�

'JHVSB�����;BOL:PV��	T�E�
��.VOUBUHF�B�-�0SBOHFSJF��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�[BOLZPV�FT�G�MP-
rangerie-de-clos-barenys-455
'JHVSB�����-�0SBOHFSJF��	T�E�
��1ËHJOB�XFC��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�PSBOHFSJF�FT�FT�

'JHVSB�����!PSBOHFSJF@DMPTCBSFOZT��	T�E
��1FSmM�!PSBOHFSJF@DMPTCBSFOZT��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���
www.instagram.com/orangerie_closbarenys/

'JHVSB�����*OTUBHSBN��	T�E
��$FSDB�B�*OTUBHSBN��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�JOTUBHSBN�DPN�

'JHVSB�����#BMBHVFS�4��	T�E
��'PUPHSBmB�MMJNPOFT��5VNCMS��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF���IUUQT���TJMWJBQBUSJDJBCBMB-
HVFS�UVNCMS�DPN�QPTU��������������OPUFT�

'JHVSB�����$BO�.BSUÓ��	T�E�
��-PHPUJQ��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���NBTJBDBONBSUJ�DPN�

'JHVSB�����&TUVEJ�EF�MMVN��	T�E
��&THMÏTJB�.BTJB�$BO�.BSUÓ��<*NBUHF>��3FDVQFSBU�EF��IUUQT���XXX�FTUVEJEF-
llum.com/boda-masia-can-marti-sandra-robert/ - Fotos Can martí

'JHVSB�����$BO�.BSUÓ��	T�E�
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ANNEX

Aquí trobaràs tota la informació extra que s’ha tro-
bat durant l’anàlisi (escrits i grà!cs), les entrevistes 
realitzades per poder conèixer el públic actual de 
Campau i el consumer journey i, per últim, els esbos-
sos realitzats per fer el rebranding de la marca.
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Annex A: Descripció pàgina web Campau 

 
 

 
Figura 1: pàgina principal web Campau. (masiacampau.com, 2020).  

 
La pàgina web de Campau és senzilla, amb una estètica simple i és fàcil de navegar 
per ella.  
 
A l’inici, veiem fotografies de la masia amb un breu copy “Un espai singular al 
Penedès” i “Esment especial als premis de la IV biennal d’arquitectura”.  
 
Els continguts de la pàgina, situats al capçal, són:  
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- Història: pàgina on s’explica breument els tres-cents anys d’història  de 
Campau.   

- Espais: té un desplegable on surten els diferents espais de la masia, en cada 
un d’ells, trobem imatges i una petita explicació.  

- Notícies: Encara que la pàgina té aquest apartat, no s’utilitza i no té una 
composició clara.  

- Galeries: es poden veure les fotografies de cada espai.  
- Contacte  

 
El peu de pàgina, és molt simple i poc interactiu, ja que no proporciona links a 

xarxes socials o altres parts de la pàgina web.   
 
 
Annex B: SEO pàgina web Campau 

L’activitat orgànica més regular de la pàgina web comença el març del 2016. Tendeix 
una mica a la baixa a partir del desembre de 2016 per tornar a pujar a les 
temporades de bon temps (primavera/estiu).  
 

 
Figura 2:  Anàlisi SEO pàgina web Campau. (Semrush, 2020). 

 

 
La paraula clau que porta més tràfic és “masia campau”. Per tant, la pàgina web 
té principalment tràfic directe. També, podem observar que la segona paraula 
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utilitzada en els cercadors per trobar la pàgina és “can pau”. Això ens indica 
que els usuaris confonen el nom de la masia.  
 
A pesar que el seu tràfic és completament directe, només un 20% de les vegades 
posicionen en el lloc 1, 2 o 3 del cercador.  
 

 
Figura 3:  Anàlisi paraules clau pàgina web Campau. (Semrush, 2020). 

 
En els següents screenshots podem veure que la informació del gràfic d’amunt 
(Distribució de les posicions orgàniques), reflecteix la realitat quan fem la cerca de 
“Campau” o bé, “Can Pau”, sense estar loguejat i fent servir un proxy.  
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Figura 4:  Cercador de Google amb la paraula Campau. (Google, 2020). 

 
 
Com que les paraules orgàniques utilitzades per Campau són el nom de la masia, els 
seus competidors orgànics són aquells que tenen un nom similar “Can Pau” o bé, 
pàgines que han utilitzat el seu nom, com per exemple fotògrafs de les bodes 
celebrades a Campau.  
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Figura 5:  Principals competidors orgànics de la pàgina web de Campau. (Semrush, 2020). 

 
Competència not branded keywords: les següents keywords són les que tenen 
un volum de cerques més elevat i són les que s’utilitzaran a l’estratègia SEO. 
Com es pot veure l’anàlisi de Semrush de la paraula clau “bodas en tarragona”, 
en els deu primers resultats surten dues pàgines definides com la competència 
directa de Campau.  
 
“Espacios para eventos”:  
 

 
Figura 6:  Anàlisi paraula clau “espacios para eventos”. (Semrush, 2020). 
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“Bodas Tarragona”:  
 

 
Figura 7:  Anàlisi paraula clau “bodas tarragona”. (Semrush, 2020). 

 

 
Figura 8: Resultats de cerca orgànica de “bodas tarragona”. (Semrush, 2020). 
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“Bodas Cataluña”:  
 

 
Figura 9:  Anàlisi paraula clau “bodas cataluña”. (Semrush, 2020). 

 
“Bodas Barcelona”:  
 

 
Figura 10:  Anàlisi paraula clau “bodas barcelona”. (Semrush, 2020). 

 
Veiem que hi ha backlinks de qualitat en un fòrum de bodes, encara que també 
en trobem uns links spam procedents de Dinamarca. 
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Figura 11:  Anàlisi backlinks pàgina web Campau. (Semrush, 2020). 

 
 
Annex C: Entorn demogràfic 

 
 

  
Figura 12: Gràfic Residents nascuts a l’estranger per grans regions. España en cifras 2018. INE 2018.  

 
La població espanyola ha tingut un descens de 350.000 persones des del 2010 
coincidint amb la crisi econòmica. Ha passat de ser més de 47 milions de persones 
l’any 2010 a 46,6 milions el 2017, el que ha suposat un descens de 350.000 persones. 
(IPFE, 2018) 
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Figura 13: Gràfic Evolució de la població a Espanya. Evolució de la Família a Espanya. IPFE. 2018. 

 
NUPCIALITAT  
 
El nombre de parelles de fet s’ha triplicat des del 2001. Han passat de 563.785 
parelles de fet (2001) a 1.648.100 (2017). 
 

 
Figura 14. Gràfic tipus de parelles. Evolució de la Família a Espanya. IPFE. 2018. 
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Evolució del nombre de matrimonis homosexuals per any segons el sexe.  
 

 
 

Figura 15: Evolució del número de matrimonis homosexuals per any segons sexe. INE, 2016.  

 
 
Proporció de matrimonis celebrats entre persones del mateix sexe.  
 

 
Figura 16: Proporció de matrimonis celebrats entre persones del mateix sexe. INE, 2016. 
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Figura 17: Edat mitjana inici matrimoni. Evolució de la Família a Espanya. IPFE. 2018. 

 
 
Annex D: Entorn sociocultural  

 
 
Religió  
 
La població espanyola és actualment poc practicant en el seu conjunt, segons un 
estudi del CIS (2019), el 61,9% de qui s’autodefineix com creient d’alguna religió diuen 
no anar “quasi mai” a esdeveniments religiosos no relacionats amb esdeveniments 
socials i el 16% diu anar diverses vegades a l'any. L’11,5% diu acudir a 
esdeveniments religiosos gairebé tots els diumenges i dies festius i a penes un 2% 

diu que va diverses vegades per setmana. 
 
Distribució percentual de la societat espanyola el setembre de 2019, segon les seves 
creences religioses.  
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Figura 18: Distribució de la població per creences religioses 2019. Statista. (2019).  

 
Bodes 
 
L'any 2018 la xifra ascendeix a 163.439 noces de les quals un 23,2% corresponen 
a noces celebrades per l'Església (37.859). La tendència en els últims anys 
d'enllaços civils ha anat a l'alça. En 2008 existia el mateix nombre de noces civils 
que religioses, mentre que deu anys després, les noces civils corresponen gairebé 
al 80% (122.472 enllaços civils) de la quota de parelles que decideixen donar-se el 
sí que vull. (IFEMA, 2019). 
  
 

 
Figura 19: Mitjana cost boda a Espanya. Cronoshare. (2020)  
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El lloc on se celebra el banquet és crucial a l'hora de determinar el cost de les 
noces. Se sol destinar 100-130 euros per persona, depenent de si aquest preu 
inclou o no el cost de la barra lliure i el lloguer de l'espai.  
 
Segons l'anàlisi realitzada per l'equip de 1001 noces a diferents expositors d'aquesta 
fira, es pot establir un preu mitjà de 3.043 € per als vestits de núvia (una mitjana entre 
vestits fets a mida o prêt-à-porter) i per a nuvis, els vestits ronden els 783 € i els 
jaqués, 850 €. 
 

Un casament típic a Espanya compta amb uns 130 convidats de mitjana. En els últims 
anys s'ha ajustat aquesta xifra i s'ha apropat als països europeus, que tenen xifres 
similars. (Cronoshare, 2020).  
 
En escollir el viatge de lluna de mel, les destinacions internacionals són més cares 
que les nacionals. Un 16% de les parelles es decanten per destinacions nacionals. 
(Cronoshare, 2020).  
 
Com s’ha vist anteriorment, la religió musulmana, protestant, jueva i hindú juguen un 
paper important en el territori espanyol. Per aquest motiu, és important investigar com 
són les bodes d’aquestes religions, per així saber si es poden celebrar a Campau. La 
següent informació està extreta de protocolo.org (2019).  
 
Bodes protestants: en general, són iguals a les bodes cristianes.  
 
Bodes musulmanes 
 
La boda musulmana se celebra en una mesquita, davant del responsable religiós de 
la mateixa o “Imà” -guia, cap o model espiritual religiós, i a vegades també polític, en 
una societat musulmana.  
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Com a la religió catòlica, la tradició indica que tots els preparatius de la núvia no han 
de ser vistos pel nuvi abans de la cerimònia del matrimoni perquè porta mala sort. 
Tampoc pot visitar les seves estances.  
 
Aquesta religió permet als homes casar-se amb cristianes i jueves perquè representen 
a pobles que tenen un llibre revelat. Però les dones no poden casar-se amb algú que 
no sigui àrab, ja que són els homes qui han de mantenir les tradicions, i això podria 
suposar trencar la continuïtat d’aquestes. 
 
El contracte matrimonial ha de ser certificat pel nuvi i el seu tutor "Wali". En l'acte 

oficial del matrimoni, en el qual es llegeix escriptures religioses (com en la majoria de 
cerimònies), el tutor "Wali" també pronuncia unes paraules. 
 
Igual que en altres religions, totes les disposicions i lleis (incloses les del matrimoni) 
es troben recollides en el seu llibre sagrat, l'Alcorà. 
 
Encara que, com hem dit anteriorment, es permet tenir més d'una esposa, actualment 
la pràctica més comuna és tenir una sola. El mateix ocorre amb la "negociació" del 
matrimoni. Encara que era costum "negociar-ho" entre dos homes, el nuvi, i algun 
parent masculí pròxim a la núvia -pare o germans-, avui dia no se segueix tant aquesta 
pràctica. El que sí que està encara vigent és el tema del dot. Ha de ser una aportació 
prou "generosa" o gran, en diners, joies i altres coses materials, per a garantir 
l'estabilitat econòmica futura de la família. Segons l'Alcorà cal dotar a l'esposa amb 
una cosa material, com a seguretat, ja que si demà ella s'ha de separar del seu espòs, 
compta amb alguna cosa per a viure. 
 
Els nuvis es presenten amb tres testimonis davant el "sheikh", un tipus de magistrat 
islàmic, per a realitzar el contracte matrimonial. Sota les lleis islàmiques en aquest 
moment la parella està unida legalment i espiritualment, encara que no s'hagi celebrat 
la cerimònia de les noces.  
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Els festejos per tal esdeveniment -que solen durar de tres dies a una setmana-, 
solen ser a casa d'algun dels contraents, o com ocorre en altres religions, es permet 
que siguin en un local públic (hotel, restaurant, etc.). La primera nit, és un festeig 
sol per a les dones i la núvia es vesteix en un vestit de cerimonial anomenat "caftan" 
i les seves mans i peus es marquen amb henna. 
 
A partir de la segona nit, es comença amb el banquet de noces -segons resa la 
tradició, un per al nuvi i un altre per a la núvia- i es convida a familiars i amics. En 
totes les celebracions es compta amb tota la rica tradició musulmana i el seu bell 
folklore. 

 
Els nuvis ocupen el lloc d'honor del banquet, i ella llueix un vestit blanc, signe de 
puresa i castedat. Després de fer acte de presència, la parella es retira per a 
"consumar" el matrimoni.  
 
 
Bodes jueves 
 
La religió jueva és una de les religions més antigues, i posa molt èmfasi en l'existència 
d'un sol déu, bo i just. En aquesta religió, l'home basa els seus actes en la submissió 
a la voluntat divina, i el matrimoni és per a ells, un ideal i un deure. 
 
Encara que en l'actualitat ja no és així, antany l'elecció de la respectiva parella no era 
feta per l'individu en qüestió -nuvi o núvia- sinó per la família, generalment, pels pares 
o avis, els qui triaven el futur cònjuge del seu fill o filla, això sí, sempre entre jueus, 
dins de la comunitat jueva. 
 
L’elecció de la parella per part dels pares, té un reflex en el significat de les paraules 
nuvi "jatan" o núvia "kalá", el significat inicial de la qual eren el de "gendre" i "nora", 
respectivament. El mateix ocorre amb el terme matrimoni "lehijatén", que significa: 

‘unió de dues famílies pel matrimoni d'algun dels seus membres’.  
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Els nuvis entren a l'església acompanyats dels seus pares, dels padrins i de la resta 
de la família. Segons resa la tradició, les famílies es col·loquen sota la "chuppah", un 
tipus d’arc que representa la casa on la parella habitava en temps antics. 
 
La cerimònia, que se celebra en una Sinagoga, encara que també es pot celebrar 
fora d’ella, sempre que s'efectuï el ritual sota un pal·li -espècie de dosser 
col·locat sobre quatre o més vares llargues, sota el qual es du a terme el 
Santíssim Sagrament.  
 
El rabí -mestre hebreu que interpreta els textos sagrats- oficiant, pronuncia a la parella 

set benediccions, "sheva berajot", beneeix una copa de vi, del després beuen els nuvis 
i el rabí. 
 
Seguidament, el nuvi col·loca l'anell a la núvia, mentre diu unes paraules, en senyal 
de la presa com a esposa de la núvia. Recíprocament, la núvia col·loca l'anell al nuvi, 
com a símbol d'unió. El consentiment d'aquest intercanvi dels anells, expressa el 
desig mutu de formar una nova llar i prendre's en matrimoni. 
 
Com si es tractés d’un contracte, se signa i es llegeix en públic un document 
matrimonial, la "ketubá" o "ketuvá", on consten les obligacions que l'home pren sobre 
si com a espòs, i la indemnització que haurà de pagar a la dona en el cas que alguna 
vegada vulgui divorciar-se d'ella. També signen, al peu de la "ketuvá", dos testimonis 
de la cerimònia. 
 
Els nous esposos, coberts sota un mateix mantell, escolten les oracions finals, i el 
nuvi trenca, amb una trepitjada, un got col·locat als seus peus. Aquest instant de pena 
per la destrucció del got, està destinat a evocar que, encara enmig dels moments 
feliços i de l'alegria del casament, tenim el record de la destrucció del Temple de 
Jerusalem fa gairebé dos mil anys. 
 

Durant tota la cerimònia, els homes han de conservar el cap cobert. Les noces poden 
ser celebrades en l'idioma natiu dels nuvis o en hebreu. Les noces no es poden 
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celebrar el "sàbat" (des de la posta de sol del divendres fins a la posta de sol del 
dissabte), els dies de festa religiosa, en la pasqua hebrea, ni durant les tres setmanes 
posteriors a l'estiu. 
 
Una vegada finalitzada la cerimònia, tenen lloc els festejos pel casament. Com a 
tradició, es procedeix abans de començar el banquet, a la benedicció "challah", 
consistent a beneir una fogassa de pa, com a símbol de la unió de les dues famílies. 
En èpoques passades, i depenent del poder econòmic de les famílies, els festejos pel 
casament es prolongaven durant diversos dies (la tradició diu que set dies). 
 

Requisits bàsics per una boda jueva:  
 

1. Tots dos han de ser de religió jueva per naixement. Determinades 
congregacions admeten, la conversió a aquesta religió del nuvi o la núvia. 

 
2. L'aspirant necessita ser "avalat" per alguna comunitat jueva, com a símbol de 

garantia. 
 

3. Anàlisi de sang de tots dos, per a veure les seves compatibilitats. 
 

4. Les partides de naixement dels dos.  
 

5. L’home ha d’haver fet el Bar Mitzvá, que es realitza quan el nen compleix tretze 
anys i implica l’entrada de l’individu a la comunitat jueva.  

 
Bodes hindús  
 
Basat en una sèrie de pràctiques socials-religioses i creences que es remunten fins a 
l'any 2000 aC., el ritu de les noces és una unió que representa la "c" (confiança 
sagrada). Sempre estan presents dos dels pilars fonamentals de l’hinduisme: la 

reencarnació i l'universalisme. 
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Tota la cerimònia gira entorn del "Brahman", la gran autoritat religiosa (aquesta religió 
tradicional de l’Índia, creu en l'absolut poder del déu Brahman); aquesta cerimònia 
està plena de símbols i pràctiques que tenen per propòsit ensenyar a la parella lliçons 
per a la seva futura vida en comú. 
 
Rituals bàsics de la cerimònia:  
 

1. El ritual “homa” d’ofrena al foc. 
2. El “panigrahena”, que indica el vincle d’unió dels nuvis.  
3. El ritual “satapadi”,  que consisteix en la consecució de set voltes que han de 

donar els nuvis al voltant del foc sagrat. En completar aquestes set voltes, 
s'acostuma al cant de mantres i llegir alguns textos sagrats, per a invocar les 
benediccions a la unió de la parella. 

 
 
La gran riquesa cerimonial d'aquest ritual de noces, es veu complementat per una 
riquesa i colorit del vestuari dels nuvis. La núvia sol vestir de vermell, amb múltiples 
adorns i brodats en fil d'or i vestida de joies i granadures. El nuvi vesteix, a l'igual un 
vestuari de festa, en cotó amb brodats. 
 
En trobar-se els nuvis, s'intercanvien una corona de flors, es llegeixen uns passatges 
sagrats, i generalment, s'intercanvien una sèrie d'amulets. El nuvi, com a mostra 
d'acceptació de la núvia, lliga un collaret de flors, al voltant del coll de la núvia, com a 
símbol de fidelitat i de felicitat. El nuvi, per a indicar el nou estat de la núvia, ruixa el 
seu pèl amb una pols de color vermell, la qual cosa indica que aquesta dona ja està 
casada. Una vegada casats, els nuvis, reben la "pluja" d'arròs com a símbol de 
prosperitat. 
 
Objectius fonamentals del ritual matrimonial Hindú:  
 

1. “Dharma”, comptar amb la presència d’una altra persona per al compliment 
dels seus deures religiosos.  
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2. “Praja”, la finalitat de la qual és tenir descendència.  
3. “Krama”, tenir una parella per obtenir el plaer sexual.  

 
Aquesta religió al principi no prohibeix el matrimoni entre persones de religions 
diferents, ja que com no és una religió dogmàtica, reconeix com a veritables a la resta 
de les religions, encara que no comparteixi amb elles la seva doctrina. 
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Turisme  
 
 
 

 
Figura 20: Gràfic de creació pròpia, dades recuperades de Statista (2018).  

 
 
 
 

Annex E: Cultura empresarial 

 
 

Segons IEBS School (2019), l’àrea de RRHH preveu noves tendències empresarials 
en aquest departament. 
 
En primer lloc la gamificació, és una àrea de plans formatius i de comunicació 
interna de manera motivadora i senzilla. Aquest any, la gamificació serà clau en 
l’estratègia empresarial contribuint a l’èxit de processos de selecció, onboarding i 
formació.  
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[...] En conclusió, com diu l’Observatori de RRHH (2019), les empreses comencen a 
adaptar una estratègia People-first, els empleats adquireixen un gran 
protagonisme. Les iniciatives cada vegada més imaginatives per al benestar, que se 
situen clarament com a prioritat estratègica. Un 82% de les companyies Top 
Employers a escala mundial compta amb pràctiques de gestió de l'estrès, un 
79% amb iniciatives de gestió del temps i un 71% amb programes de dieta saludable. 
Aquests percentatges creixeran durant l'any vinent. 
 
A més, s'intensificaran les pràctiques de flexibilitat, amb espais de treball versàtils en 
les oficines, el teletreball i el retorn de les instal·lacions a localitzacions més 

cèntriques, canvi que ja s'està començant a detectar entre les companyies certificades 
com Top Employers. (ORH, 2019). 
 
Com diu Work Meter (2018), les activitats més demandades provenen de l'esperit 
esportiu i la filosofia de treball en equip, on els empleats han d’aprendre a 
confiar amb els seus companys i assumir el seu rol. Entre tots guanyar, i 
aconseguir l’èxit.  
 
Segons un estudi fet per Stanford (2014), un 100% dels que van fer un passeig van 
generar, com a mínim, una idea de qualitat, en comparació al 50% que van quedar-
se asseguts a dins.  
 
Passejar és una estratègia simple per incrementar i estimular la generació de bones 
idees entre els empleats i, com explica Paulina Lordméndez, un estudi de la 
Universitat de Carolina del Sud, va demostrar que l’acció és més productiva en 
zones verdes. Durant l’estudi de Stanford, també es va demostrar que, quan la 
gent s’asseia després de passejar, continuaven sent més creatius.  
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Annex F: Entrevistes a parelles i wedding planners per definir el públic actual i 
el consumer journey 

 
Preguntes base a parelles:  
 
  
1.  Edat 
2.  D’on sou? 
  
3.  A què us dediqueu?  
  
  
4.  Quan us vau casar?  
  
  
5.  Nombre de convidats al casament?  
  
  
6.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
  
  
7.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
  
  
8.  L'espai, buscàveu alguna cosa com Campau o simplement estàveu 
oberts a diferents estils? (buscàveu una masia, fos urbanita i moderna o rústica 
i rural. Estàveu segurs que volíeu una masia rústica, donava igual quin estil 
tingués la masia... No era necessari que fos una masia...) 
  
  
9.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 
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10.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 
  
  
11.  Si vau organitzar el casament vosaltres mateixos, expliqueu-me com va ser, 
per on vau començar i els passos que vau seguir per organitzar el casament. 
  
  
12.  L’espai, quina posició va ocupar en el rànquing de prioritats? 
  
  
13.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 
  
  
14.  Al començar a mirar els espais, teníeu alguna cosa decidida, mirada...? 
  
  
15.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
  
  
16.  Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 
  
  
17.  Com vau trobar Campau? (Portals, boca-orella, web, xarxes socials, blogs...) 
  
  
18.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
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19.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram vau 
mirar? 
  
  
20.  En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 
  
  
21.  Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, estàveu indecisos entre 
diferents llocs? A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer? (Tornar a visitar els llocs 
que us havien agradat més? Mirar la web o Instagram per fer comparació de 
fotografies? Reviews...?). 
  
  
22.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i no un altre 
dels que havíeu visitat? Quins van ser els factors finals que van influir a la 
decisió de fer la celebració a Campau?  
  
  
23.  Quants mesos després de contactar amb Campau vau donar la resposta 
final que volíeu casar-vos allà? 
  
  
24.  Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...).  
  
  
25.  Algun inconvenient que li vau trobar a Campau? (Preu fora del pressupost, 
atenció al client, espai...) 
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26.  Alguna proposta de millora per Campau?  
  
  
27.  Quan probable és que recomanis Campau a un amic o familiar? (Per una 
reunió d’empresa, workshop, una festa, un casament…) 
  
  
28.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
  
  
29.  Tornaríeu a escollir Campau? 

 
 
 
Entrevista Andrea i Marc: Respostes escrites per mi per problemes amb la 
gravació. 

1.  Edat 

L’Andrea té 28 anys i el Marc 32.  

2.  A què us dediqueu?  
L’Andrea és odontòloga i el Marc és fisioterapeuta.  
  
3.  Quan us caseu?  
L’octubre de 2020. 
  
4.  Civil o església?  
Civil, fan la cerimònia a Campau. A la Balaustrada del Pi.  
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5.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués?  
Estaven oberts a qualsevol cosa, no tenien res pensat en concret. Sabien que volien 
una masia perquè no els hi agraden els grans restaurants i hotels. Ho troben “artificial”.  
  
6.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu?  
Els hi agrada viatjar i estar a la natura. Quan se'n van de viatge, per exemple, mai 
agafen hotels, sempre van a una casa per poder tenir l’experiència o la sensació “de 
viure allà”.  

  
7.  Decidiu casar-vos, què feu? Per on comenceu?  
El que és primordial és l’espai (60%) i el càtering (40%). Després ja ve la festa, dj, etc. 
  
8.  Teníeu escollit el vostre càtering, fotògraf, event planner? Quina era la 
vostra organització?  
No tenen event planner, ho estan organitzant tot ells. No tenien res abans d’escollir 
l’espai.  
  
10.  Quan vau començar a mirar la localització? (quants mesos abans)  
Tretze mesos abans.  
  
11.  Com vau trobar Campau?  
Per bodes.net, allà van fer la sol·licitud i la Glòria els va contestar per correu i després 
Whatsapp, de seguida van anar a visitar la masia.  
  
13.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, us van passar fotos 
directament? Què us va semblar? Quin Instagram vau mirar?  
No, solament van mirar les fotos de bodas.net,  ja després van buscar més fotos a la 
web i Instagram (el de l’event planner).  
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14.  Us va sorprendre la masia, esperàveu més, menys, era tal com us ho 
imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió?  
Anaven amb expectatives normals perquè era el primer lloc. Però, les fotos no fan 
justícia a la masia. 
  
16.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal? Quins van 
ser els factors finals que van influir a la decisió de fer la celebració a Campau?  
 
La llibertat de decidir el que tu vols, a altres llocs tenen el catàleg de les opcions i tu 
decideixes, et posen pegues si vols fer-ho a la teva manera.  A més a més l'espai és 

preciós, prop de Tarragona i Barcelona i l’atenció al client magnifica. 
 
Els hi ha agradat que és un lloc amb història i familiar, no s’ha fet expressament per 
fer bodes. Es poden fer altres esdeveniments. Tenen un tracte molt formal i molt 
correcte, però els hi va agradar molt més la Glòria, com explicava les coses, es notava 
que la Masia era de la seva família i gaudia amb el que feia. Era un tracte molt més 
proper.  

Tornen a visitar Campau per la decisió final. 

Sabien que era Campau. Quan parlaven de la boda, parlaven de Campau. 

17.  Heu demanat a Campau que us facilitessin algun servei (hotel, autocar, dj...).  
Van demanar ajuda amb el càtering, la Glòria els hi va donar alguns contactes, al final 
es van decidir per un recomanat pels pares de l’Andrea. 
  
18.  Algun inconvenient que li hàgiu trobat a Campau?  
L’espai nou de la masia, no està en equilibri amb la masia, si plou i ho has de fer tot 
allà és tenir molt mala sort. Aquest espai es podria haver construït amb un estil més 
rústic i que estigués més en sintonia amb la Masia.  
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20.  Quan probable és que recomaneu Campau a un amic o familiar?  
Fins al moment, ja que encara no s’han casat, 100%.  
  
21.  En una frase com descriuríeu Campau a un amic o familiar?  

Autèntica, rústica i polivalent (perquè té molts espais i el “Pla B” en cas de pluja). 

22.  Tornaríeu a escollir Campau? 

100% 

Entrevista Noemi i Ferran: Respostes escrites per mi per problemes amb la 
gravació.  
 

1.  Edat 
La Noemí en té 40 i el Ferran 52.  
 
2.  D’on sou? 
Viuen junts a Cubelles, encara que la Noemí és del Prat i el Ferran del Garraf.  
  
3.  A què us dediqueu?  
La Noemí treballa a l’aeroport en una empresa de transport. El Ferran no treballa per 
voluntat pròpia, encara que és instructor de tenis.  
  
4.  Quan us caseu?  
Es casen el setembre de 2020.  
  
5.  Nombre de convidats al casament?  
50. 
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6.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
Civil  
  
7.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
Una cosa senzilla, no els hi agrada les macro bodes.  
  
8.  L'espai, buscàveu alguna cosa com Campau o simplement estàveu 
oberts a diferents estils? (buscàveu una masia, fos urbanita i moderna o rústica 
i rural. Estàveu segurs que volíeu una masia rústica, donava igual quin estil 
tingués la masia... No era necessari que fos una masia...) 
Buscaven una masia rústica amb història, personal i que et sentissis com a casa.  
 
10.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 
No tenen ajuda de wedding planner. Van començar pel lloc i després el càtering.  
 
13.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 
Sis mesos abans, a principis de març de 2020.  
  
15.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
Van mirar molts per internet i feien una llista. L’únic lloc que van arribar a visitar va ser 
Campau, no necessitaven mirar res més.  
  
16.  Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 
Principalment per bodes.net i altres plataformes.  
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17.  Com vau trobar Campau? (Portals, boca-orella, web, xarxes socials, blogs...) 
Per bodas.net, el Ferran havia estat a una masia de Sant Jaume dels Domenys i no 
sabia quina era, així que van buscar per aquesta plataforma i Google. Campau va 
aparèixer per molts llocs, encara que ell no estava segur si era la masia que buscava.  
 
De bodas.net van anar a la pàgina web.  
  
18.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
Pel telèfon que hi ha a la web. 
  

19.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram vau 
mirar? 
Van mirar solament la pàgina web i les fotos. Els hi van semblar molt boniques.  
  
20.  En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 
Els hi va semblar molt igual a les fotografies, encara que en persona millora molt. ‘És 
una sensació de sentir-se com a casa i de feeling’, també va ajudar molt la Glòria, que 
la defineixen com “encantadora” 
  
21.  Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, estàveu indecisos entre 
diferents llocs? A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer? (Tornar a visitar els llocs 
que us havien agradat més? Mirar la web o Instagram per fer comparació de 
fotografies? Reviews...?). 
Després de visitar Campau, que va ser el primer lloc, no van visitar cap més.  
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22.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i no un altre 
dels que havíeu visitat? Quins van ser els factors finals que van influir a la 
decisió de fer la celebració a Campau?  
‘Els espais encantadors. És una masia que té els ‘dos mons’. Per una part és molt 
elegant i per l’altre et sents com a casa.  
A més a més, encara que Campau té espais grans, també en té de petits, i això permet 
que un casament petit es pugui fer, sense tenir la sensació de ‘ridícul’ i ‘buidor’’.  
  
23.  Quants mesos després de contactar amb Campau vau donar la resposta 
final que volíeu casar-vos allà? 
El mateix dia que van anar a visitar a la Glòria a Campau, li van dir que sí.  
  
24.  Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...).  
Li van demanar recomanacions de càtering, la Glòria els hi va donar un llistat amb els 
que havien treballat a Campau i els hi va explicar els ‘pros’ i ‘contres’ 
  
25.  Algun inconvenient que li vau trobar a Campau? (Preu fora del pressupost, 
atenció al client, espai...) 
Cap. 
  
26.  Alguna proposta de millora per Campau?  
Fins al moment cap.   
 
27.  Quan probable és que recomanis Campau a un amic o familiar? (Per una 
reunió d’empresa, workshop, una festa, un casament…) 
Fins al moment 100% 
  
28.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
 ‘Encantadora i màgica’.  
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Entrevista Sílvia i Marc: Respostes contestades i escrites per la parella.  
 
1. Sílvia, com es diu la teva parella? 
 Marc Bargalló 
 
2. Edat:  
El Marc en té 40 i jo en tinc 38 
 

3. D’on sou?  
El Marc de Sant Martí Sarroca i jo de Santa Fe del Penedès, però vivim a Castellví de 

la Marca. 
  
4.  A què us dediqueu? Som pagesos i ramaders. 
  
5.  Quan us vau casar? 21 de setembre vàrem fer el convit a Masia Campau i la 
signatura dels papers la vàrem fer el 19 de Juliol a Santa Fe del Penedès. Aclarir que 
el dia 21 de Setembre a Campau no vam fer cap cerimònia ni res de tot això, només 
volíem reunir a tota la gent que estimàvem i fer una festassa... Però sense cerimònies, 
balls de nuvis, regalets i tombs per les taules... Ni res per l’estil. 
  
6.  Nombre de convidats al casament? Nosaltres vàrem fer un casament com 
per fases... M’explico; vàrem fer un dinar amb tota la família i érem 60 persones i, 
després, a mitja tarda varen començar a arribar els amics (que eren 88 persones) i 
vàrem fer el sopar amb els col·legues i qui es va voler quedar de la família també va 
ser benvingut. 
  
7.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
El casament va ser pel civil, el vam fer el dia 19 de juliol a Santa Fe del Penedès. 
  
8.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
De fet nosaltres no buscàvem per res una boda convencional. Volíem fer una festa 
‘por todo lo alto’ amb la gent que estimàvem. Volíem una festa sense els típics 
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estàndards que es fan als casaments, de fet no vam complir amb cap cosa típica de 
casament... volíem una imatge gens carregada, natural, rústica, un ambient càlid i de 
bon rotllo sense protocols. 
  
9.  L'espai, buscàveu alguna cosa com Campau o simplement estàveu 
oberts a diferents estils? (buscàveu una masia, fos urbanita i moderna o rústica 
i rural. Estàveu segurs que volíeu una masia rústica, donava igual quin estil 
tingués la masia... No era necessari que fos una masia...) 
De fet buscàvem i buscàvem però no acabàvem de trobar l’estil que volíem, i quan 
vaig trobar Campau per casualitat al Google, vaig saber que seria aquell lloc on volíem 

fer la festa. Em va captivar des del primer moment i només veient les fotos de la seva 
web! Quan vam anar a veure la masia, va ser un amor a primera vista! 
Sí que volíem una masia amb estil rural i rústic i en vam trobar alguna, però cap com 
Campau. Ja et dic, va ser un amor a primera vista. 
  
10.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 
Si, absolutament. Som molt rurals nosaltres. Som pagesos i ramaders i que consti que 
també ens agrada anar al Sonar un cop a l’any, però som una parella senzilla, que 
gaudeix de les petites coses i ens agrada envoltar-nos dels nostres amics. 
Ens agraden molt els animals, suposo que per això som ramaders, ens agrada auto 
abastir-nos en l’alimentació, ens agrada la natura i cuidar d’ella, en fi, les petites coses 
són les que valorem. 
  
11.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 
Decidim casar-nos, al principi no anàvem a fer cap celebració però al final al trobar 
Campau, vam decidir de fer la celebració i ens vam muntar la festa en menys de dos 

mesos. Ho vàrem fer absolutament tot nosaltres. Però com he comentat abans, potser 
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no som el perfil que buscaves perquè el nostre casament no va ser gens 
convencional... Res de wedding planner i tot això... 
  
12.  Si vau organitzar el casament vosaltres mateixos, expliqueu-me com va ser, 
per on vau començar i els passos que vau seguir per organitzar el casament. 
Primer vam començar per confirmar aproximadament tota la gent que vindria i un cop 
vàrem tenir això, vam muntar el menú amb Caelum càtering (càtering de la masovera 
de Campau, l’Anca) i ens vàrem repartir algunes feines, ja que alguna cosa de menjar 
la vàrem portar nosaltres. 
Seguidament, nosaltres vam calcular el tema de la beguda i ens vam encarregar de 

reservar tota la beguda i les neveres. 
Després vàrem “dissenyar” una mica els seients de la taula llarga que vam fer pel 
dinar familiar i el tema de la música també el vaig dissenyar bastant jo i ens va acabar 
de fer la feina un dj que va venir el dia de la boda. 
Amb l’Anca de Caelum càtering també vam ultimar el tema de les taules i cadires que 
volíem, plats, gots i una mini guarnició per a les taules. I ja està! A esperar que arribés 
el dia.  
 
13.  L’espai, quina posició va ocupar en el rànquing de prioritats? 
Et podria dir que va estar en el primer lloc del rànquing de prioritats i després o junt 
amb l’espai hi havia el menjar. 
  
14.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 
Crec que va ser a mitjans de juny que ho vaig començar a mirar a veure si trobava 
algun lloc per fer la festa i, fins que no vaig trobar Campau, no ens vam decidir a fer 
el casament. La reserva la fèiem a finals de juny principis de juliol. 
  
15.  Al començar a mirar els espais, teníeu alguna cosa decidida, mirada...? 
No, no teníem res decidit ni mirat. De fet, fins que no vam trobar l’espai de Campau, 
no ens vam decidir 100% de celebrar el casament. 
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16.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
3 o 4 que els vam mirar per internet. No vam acabar visitant cap lloc. Només Campau. 
  
17.  Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 
Buscant per Google. 
  
18.  Com vau trobar Campau? (Portals, boca-orella, web, xarxes socials, blogs...) 
Per casualitat al Google. I mira que ho tenim al costat de casa i ni sabia que existia 
aquesta masia allà! 

 
Doncs això de buscar-ho per Google, vaig trobar directament la seva pàgina web, 
però em va costar de trobar perquè no estava posicionada dels primers llocs. 
Abans de trobar Campau, suposo que vaig trobar altres cases perquè devien estar 
millor posicionades en el Google. El que sí que et puc dir és que no vaig mirar mai 
cap pàgina de portals especialitzats en bodes, perquè tenia el convenciment que si 
buscava en aquests llocs, no em deixarien fer el casament que nosaltres volíem... En 
poques paraules, segurament ens hagueren fet ‘passar per l'aro’ amb tots els 
protocols que hi ha muntats i com que això no ho volíem, em limitava només a mirar 
les webs pròpies que trobava de les masies. 
Sí que em vaig mirar la pàgina web de masiesdelpenedes.com i allà en vaig veure 
unes quantes que m'agradaven però Campau no hi era. Ja et dic que em va costar 
bastant de trobar la Masia Campau perquè al Google no estan ben posicionats. De 
fet diria que ho vaig trobar de casualitat!! 
 
19.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
Vaig trucar per telèfon. 
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20.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram vau 
mirar? 
Abans de visitar la masia, vam mirar moltíssim la seva web. Instagram no el vam mirar 
perquè no en tenim... Vaig mirar si la trobava a Facebook i vaig trobar-la però no el 
tenien massa actiu. 
Amb les fotos de la pàgina web ja em vaig enamorar de la masia. 
  
21.  En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 
Crec que ni sorprendre ni defraudar, era tal com ho havíem vist a les fotos i mentre 
trepitjàvem la masia ja sabia que era el lloc on faríem el casament. 
La nostra primera impressió va ser un amor a primera vista! 
 
22.  Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, estàveu indecisos entre 
diferents llocs? A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer? (Tornar a visitar els llocs 
que us havien agradat més? Mirar la web o Instagram per fer comparació de 
fotografies? Reviews...?). 
Bé, com que va ser l’única masia que ens va fer el pes de les que havíem mirat per 
internet, va ser la 1a i última que vàrem visitar. Quan la vàrem visitar de seguida ja 
vam fer la paga i senyal per reservar-la. No ens va caldre anar a mirar res més. 
  
23.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i no un altre 
dels que havíeu visitat? Quins van ser els factors finals que van influir a la 
decisió de fer la celebració a Campau? 
 
Suposo que el fet de no visitar enlloc més que Campau, va ser perquè la masia en sí 
s’adaptava al 100% a les nostres expectatives i el nostre estil. 
També un fet important va ser l’Anca de Caelum Càtering, que es van saber adaptar 
molt al tipus d’esdeveniment que volíem fer i també es van adaptar amb el tema del 

menjar que hi va haver coses que les vam portar nosaltres, la beguda també era 
nostre i, com que vam veure que el càtering que operava a Campau, s’adaptava 
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tantíssim al que volíem fer, doncs era l’equip perfecte que necessitàvem per poder 
dur a terme el nostre casament. 
  
24.  Quants mesos després de contactar amb Campau vau donar la resposta 
final que volíeu casar-vos allà? 
Al cap d’una setmana d’anar a veure la masia, ja els hi vam dir que la reservàvem. 
  
25.  Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...).  
A l’ensenyar-nos la casa l’Anca de Caelum càtering, ella mateixa ja es va oferir amb 

el tema del càtering i això ens va facilitar molt les coses. 
 
26.  Algun inconvenient que li vau trobar a Campau? (Preu fora del pressupost, 
atenció al client, espai...) 
En la nostra opinió potser l’únic seria que el preu que et fan pagar és fins a les 3.30/4h 
de la matinada... I sempre passa als casaments que aquesta hora tothom està ‘on fire’ 
i plegar és una mica de ‘bajón’... Sí que et donen l’opció d’allargar la nit però pagant 
un extra l’hora bastant desorbitat... Per això vam decidir de plegar-ho a les 4h, però 
sí que és cert que la nit es va fer curta, ja que la gent estava allà donant-ho tot. Per la 
resta tot correcta. 
  
27.  Alguna proposta de millora per Campau?  
Potser diria que les veles que tenen en el preciós pati interior de les voltes s’haurien 
de renovar i pensar millor, ja que el dia que vam fer el casament, va fer un ruixat ràpid 
i va quedar clar que aquelles veles no aguanten l’aigua. Regalimava tota l’aigua per 
tot arreu. Segurament s’hauria de posar una estructura que es pogués plegar i 
desplegar quan calgués però algun material que aguantés la pluja. 
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28.  Quan probable és que recomanis Campau a un amic o familiar? (Per una 
reunió d’empresa, workshop, una festa, un casament…) 
Molt probable, de fet tothom que va venir a la boda va quedar enamorat de la masia i 
quasi ningú la coneixia així que va ser una bona i agradable sorpresa pels convidats 
de conèixer un lloc nou. 
Tothom ens va felicitar pel lloc que havíem triat. 
  
29.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
Un lloc amb aires de frescor i naturalitat, d’ambient rural i rústic però tot cuidat fins a 
l’últim detall. Còmode i agradable. 

  
30.  Tornaríeu a escollir Campau? Si i tant! Si mai hem de tornar a fer alguna cosa 
maca, i tenim els diners per fer-ho, per descomptat! De fet, quan faci anys que ens 
hem casat, és probable que la triem. 

 
Entrevista a la Sílvia i l’Erik: Respostes transcrites.  
 
1.  Edat 
Tenim 27 anys, aquest any en fem 28.  
 
2.  D’on sou? 
Som de Valls. 
 
3.  A què us dediqueu?  
Jo (l’Andrea) soc professora en un institut i vaig estudiar filologia anglesa, i jo (el Marc) 
soc fisioterapeuta i treballo en un centre de Valls. 
  
4.  Quan us caseu?  
Aquest juliol (2020), el dia 25.  
  
5.  Nombre de convidats al casament?  
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Uns 180.  
  
6.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
Ens casem per civil a Campau.  
  
7.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
Volíem trobar un lloc que fos així… No sé com explicar-t’ho… Teníem molt clar que 
no volíem un restaurant típic d’aquells… Tancat. Volíem alguna cosa que estigués 
així al mig del bosc no sé així com Campau. No volíem una cosa molt formal, però al 
final una cosa que s’adaptés a les nostres necessitats.  
  
9.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 
No som de cap manera en especial, però sí que no som d’anar a un lloc súper 
tradicional, amb les taules rodones i cadires blanques o mantells blancs. El que sí que 
em va tirar d’allí (Campau) era perquè era una cosa tipus… Jo ho definiria una mica 
com… Em recorda molt Campau tipus la Toscana, una mica.  
 
No és una cosa que diguis de súper luxe, però és aquest estil…  
  
10.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 
L’Erik em va demanar casar-nos el Sant Jordi de l’any passat (2019). El primer que 
vam mirar era el lloc i el càtering, perquè és una mica el que has de deixar clar 
perquè… És el que està més demanat. Pensa que vam anar a visitar llocs l’any passat 
que era 2019 i, hi havia gent que reservava pel 2021. Llavors, quan vam veure que hi 
havia aquesta demanda vam dir, és una cosa que ho hem de deixar ja lligat. Per tant 
és el que vam fer.   

 



41 

I, això de wedding planner, ho hem fet tot bastant nosaltres menys ara, en el moment 
d’anar a buscar el tema de les flors i tot això, hem anat a una noia d'aquí baix i sí que 
li hem demanat que el dia del casament sí que estigui ella una mica per coordinar-ho 
una mica tot, perquè ofereix aquest servei. 
 
Pel que fa als altres temes, ho estem fent tot bastant nosaltres, la veritat.  
 
11.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 
Vam tancar això (Campau) amb la Glòria a finals de maig de l’any passat i vam 
començar a mirar que era finals d’abril i primers de maig. Que vam començar a trucar 

llocs. Jo em vaig posar a mirar llocs per internet i vam fer com una llista de llocs que 
volíem anar a mirar i que volíem demanar informació.  
 
12. És a dir que us vau decidir per Campau bastant de pressa no? 
Sí, perquè vam arribar allà i en va agradar molt l’estil aquest. Abans d’anar a Campau 
vam anar a un altre lloc i també teníem vistos altres llocs però ens va agradar molt 
quan vam anar a Campau, ens va agradar molt la Glòria…  
 
13.  M’heu dit que les coses més importants són el lloc i el càtering? Vau 
començar a mirar el lloc paral·lelament amb el càtering o vau fer una cosa 
darrere l’altre?  
Primer vam fer el lloc, llavors la Glòria ens va donar una llista de càterings que  
havien treballat a Campau. Però cap ens acabava de convèncer molt.  
Hi ha llocs que el càtering va inclòs. A Campau tu pots portar el càtering que 
tu vulguis, que és el positiu que té, que no tens cap compromís. Penso que 
està bé perquè pots decidir més tu.  
 
Perquè a un altre lloc que vam anar, per exemple, hi havia el càtering allí, els cuiners 
allí. Era molt més tancat. No tenies tanta opció. En canvi, aquí, pots portar el que 
vulguis.  
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14.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
Vam anar a un altre lloc, i llavors altres llocs, o eren llocs que ja s’han fet molts 
casaments allí i tampoc no… 
Vam descartar molts llocs sense anar-hi ja, perquè no tenien prou capacitat, perquè 
no ens agradava el lloc… Pensa que molts llocs quan es passen de 100 convidats o 
… Clar el que té Campau és que tens ‘plan B’ per si plou. Però pensa que a vegades 
et limiten l’espai, el nombre de gent…  
Ja et dic, per exemple, l'Avellana o una cosa així per aquí Tarragona, s’hi ha casat 
tothom allí. També això que té Campau és que, bé, ara crec que si es van coneixent 
més però, fins ara crec que no és tan nou, tan conegut.  

 
Visitar d’anar-hi nosaltres, van ser dos llocs, crec.  
  
16.  Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 
Jo em vaig descarregar l’aplicació de bodas.net de seguida. Llavors allà et surten llocs 
on pots anar. Però al final per Google eh, vull dir, vam buscar llocs per casar-nos i a 
mi em va sortir… Al final també és que en mirar coses per Instagram ja em sortien 
alarmes (anuncis). Així que tampoc sé dir-te exactament com va ser que vam arribar 
allà.  
 
  
17.  Com vau trobar Campau? (Portals, boca-orella, web, xarxes socials, blogs...) 
Primer vaig veure una foto a Bodas.net i després, em vaig recordar que una noia que 
jo segueixo a Instagram, s’havia casat com en el mateix escenari, llavors vaig anar al 
perfil d’aquesta noia i, a partir d’aquesta noia, vaig anar a l’Instagram de Campau. 
 
Campau té dos perfils, un que té unes fotos dels espais buits (@masiacampau) 
i un altre que té tots els muntatges dels casaments (@campauevents). Recordeu 
quin vau veure? 
El del muntatge dels casaments. De fet, acabem de descobrir això, que hi ha dos.  
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18.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
Vaig trucar al telèfon que hi havia a la web i de seguida me’l va agafar la Glòria i va 
ser molt ràpid poder quedar per un dia i anar-la a visitar.  
  
19.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram vau 
mirar? 
Vam mirar la pàgina web.  
  
20.  En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 
Jo crec que va ser que quan estàs allí els paisatges també fan molt, les vinyes, en ple 
maig que estava tot súper florit. 
 
Ens va agradar molt, jo personalment (Marc), que ja havíem vist algun lloc que ja hi 
havia el càtering, primer va ser “merda, ara tenim més feina”. Però després pensant... 
 
Pensa que allò, en ser una aasia antiga, la cuina el celler, li dóna un encant… Que ho 
fa bastant únic també en aquest sentit.  
  
21.  Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, he dit que vau visitar també 
un altre lloc. A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer? (Tornar a visitar els llocs 
que us havien agradat més? Mirar la web o Instagram per fer comparació de 
fotografies? Reviews...?). 
Campau va ser el segon lloc que vam anar a veure. Vam parlar-ho una mica, però 
no… Al final és qüestió de si t’agrada o no t’agrada. Veiem altres llocs i dèiem “és que 
ja no és Campau”, és com que ho comparàvem a Campau.  
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22.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i que no 
necessitàveu mirar més llocs? Quins van ser els factors finals que van influir a 
la decisió de fer la celebració a Campau?  
El nivell de logística, que hi havia un ‘plan b’ per si plovia, estaven preparats pel 
càtering, t’ofereixen la casa per dormir… Logísticament està bastant ben preparada. 
El baluard també és molt bonic... 
 
24.  Vau demanar recomanació amb el càtering, heu demanat que us facilitin 
alguna cosa més? (hotel, autocar, dj...).  
Em sembla que no, però perquè nosaltres ja teníem bastant clares les coses. Som de 

Valls, llavors els contactes els tenim de Valls.  
  
26.  Alguna proposta de millora per Campau?  
Potser que oferissin una persona, no la Glòria eh, però una persona que organitza 
una mica tot aquell dia, una mica wedding planner. Sabem que hi ha un noi que 
organitza una mica el tema logístic, elèctric i tot això… Però sí que hi hagués una 
persona que una mica estigués encarregada com de coordinar-ho tot una mica.  
  
27.  Quan probable és que recomanis Campau a un amic o familiar? (Per una 
reunió d’empresa, workshop, una festa, un casament…) 
Fins al moment ho recomanaríem. No fa res que em faci no recomanar-ho de moment. 
Per exemple, el que diria molt a favor, és que la Glòria ens ha dit que podem anar a 
visitar-ho quan vulguem i començar una mica a organitzar, en aquest sentit et donen 
molta llibertat.  
  
28.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
Un lloc amb un paisatge encantador que està preparat per fer un esdeveniment de 
moltes persones. 
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Entrevista Míriam i Raquel: Respostes contestades i escrites per la parella 

1.  Edat 
La Míriam té 28 anys, i la Raquel en te 31. 
  

2.  D’on sou? 
La Míriam és de Masllorenç i la Raquel de Tarragona, però independentment, les 2 
hem viscut moltíssims anys a Valls. 
De fet, actualment hem tornat al poble, i ara vivim juntes en un petit pis de Valls 
juntament amb el nostre gos Colour. 
 
3.  A què us dediqueu? 
La Raquel treballa en una enginyeria fent de delineant projectista. La Míriam és 
tècnica sanitària i condueix ambulàncies. 
  
4.  Quan us caseu? 
Encara no ens hem casat, de fet ens casarem el dia 5-06-2021. 
  
5.  Nombre de convidats al casament? 
Serem uns 60 convidats, encara no ho tenim del tot tancat perquè encara no sabem 
els acompanyants dels convidats. 
  
6.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
Busquem una imatge de boda estil Còctel, amb diverses taules i cadires disperses 

per tota la zona de la masia. La idea és que els convidats es vagin movent i puguin 
gaudir de la masia Campau i les seves vistes. 
  
7.  L'espai, buscàveu alguna cosa com Campau o simplement estàveu 
oberts a diferents estils? (buscàveu una masia, fos urbanita i moderna o rústica 
i rural. Estàveu segurs que volíeu una masia rústica, donava igual quin estil 
tingués la masia... No era necessari que fos una masia...) 
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L’espai el teníem molt clar des d’un principi, buscàvem una masia rural que ens 
agradés a les dues, i no molt lluny dels convidats, com a molt que tinguessin 1 hora 
de viatge en cotxe. 

8.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 

Sí, aquest estil s’identifica molt amb nosaltres. De fet, som dues noies molt senzilles i 
molt familiars, i ens encanta perdre’ns per la muntanya amb el nostre gos, ens dóna 
molta vida. 

Separadament, a la Míriam li encanta pintar miniatures i jugar a jocs de taula, i a la 
Raquel li encanta dibuixar i jugar a la consola. 

10. Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 

No tenim ajuda, vam decidir que, mentre no ens atabali massa tots els preparatius 
que comporta un casament, de moment ho organitzaríem tot nosaltres soles. Si 
veiéssim que no ens en sortim... Demanarem ajuda. 

11. Si vau organitzar el casament vosaltres mateixes, expliqueu-me com va ser, 
per on vau començar i els passos que vau seguir per organitzar el casament. 

Primerament, ens vam registrar a una web que es diu “bodas.net”, fins i tot tenen una 
aplicació pel mòbil. Vam pensar que seria la nostra gran ajuda... Però al final ens van 
esprémer en dos dies, molt pesats. No la recomanaríem. 

Seguidament, vam començar a buscar masies rurals pel Google i les que més ens 
agradaven estaven a 3 o 4 hores de casa, fins que després de molt buscar i remirar, 
vam decidir visitar masia Campau, i òbviament, ens va enamorar i la vam reservar. 

Més tard, volíem mirar càterings però la situació que estem vivint en aquest moment 
amb el Coronavirus ens ha aturat bastant tots els preparatius.. 

Així que ho tenim tot una mica parat. 
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Però sí que ja tenim fet, i per nosaltres mateixes, el “Save the date”, i a l’espera 
d’enviar-ho per Whatsapp a tots els nostres convidats. 

No podem explicar-te gran cosa més. 

12. L’espai, quina posició va ocupar en el rànquing de prioritats? 

De les primeres prioritats, per descomptat. Perquè és el que més recordarem 
nosaltres i els nostres convidats, el lloc. Així que, ens havia d’enamorar a primera 
vista, i definitivament ho va fer. 

13. Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 

Doncs vam començar a mirar llocs 1-2 mesos després de saber que ens casaríem. 
Així que, amb més d’un any d’antelació, ja que volíem poder triar el dia. 

14. Al començar a mirar els espais, teníeu alguna cosa decidida, mirada...? 

Teníem diversos llocs per anar a visitar en persona, però tot ho havíem vist primer 
amb fotos o visites virtuals (d’aquestes fotos de 360° i amb vídeos). 

Però la gran majoria de masies eren massa “prefabricades” i ja no ens acabava 
d’agradar el fet que no fossin naturals. 

15. Quants llocs, a més de Campau, vau mirar? 

No sabríem dir-te la quantitat de llocs, uns 8-10 llocs, tots mirats per internet amb fotos 
i vídeos. Volíem fer ruta de visites a les diferents masies que ens van agradar, que al 
final només van ser 2 o 3. 

Així que, vam començar per la que més ens feia gràcia, la Masia Campau, i vam 
anul·lar la resta de visites que teníem. Vam creure que, difícilment hi hauria un lloc 
que superés Campau, tant per l’espai com per la situació. 

16. Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 

Pel cercador de Google, en cerca de ‘cases rurals amb jardí’, ‘masies per casaments’, 
etc. A partir d’aquí, anàvem a les webs oficials de cada lloc. 

17. Com vau trobar Campau? (Portals, boca-orella, web, xarxes socials, 
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blogs...) 

La Míriam la coneixia i la Raquel no, però no ens volíem casar en el primer lloc sense 
mirar res més. Tot i que al final sí que ha sigut una mica així. 

18. Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 

Vam contactar-hi per e-mail i després ja vam quedar per Whatsapp. 

19. Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 

passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram 

vau mirar? 

Vam mirar la seva pròpia pàgina web, i crec que tenia un link d’Instagram també, vam 
mirar fins i tot vídeos. Després, la Glòria de Masia Campau, ens va passar fotos de 
casaments que s’havien fet, ja que vam visitar la masia a l’hivern, i diguéssim que no 
tenia molt de color, i tot i això, ja ens va enamorar. 

20. En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 

Ens va agradar molt més en persona, i com més ens endinsàvem en el seu interior, 
més ens agradava. 

21. Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, estàveu indecisos entre 
diferents llocs? A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer? (Tornar a visitar els llocs 
que us havien agradat més? Mirar la web o Instagram per fer comparació de 
fotografies? Reviews...?). 

Sincerament, només vam meditar uns dies el preu, si realment ho podríem assumir o 
no. En cap moment vam estar indecises pel lloc. 

22. Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i no un altre 
dels que havíeu visitat? Quins van ser els factors finals que van influir a la 
decisió de fer la celebració a Campau? 
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En veure els diferents llocs de la masia, ja ens anàvem imaginant si aquí faríem la 
cerimònia o allà el ball o arribaríem per tal lloc, o fins i tot una ruta pels convidats, 
perquè poguessin gaudir de tota la masia. 

És a dir, que ja ens hi veiem casant-nos allà, i això és el que ens va fer decidir, després 

només vam haver de parlar el tema diners, que bàsicament és l’únic que 
necessitàvem per tenir el lloc assegurat. 

23. Quants mesos després de contactar amb Campau vau donar la resposta final 
que volíeu casar-vos allà? 

Ara ens fa vergonya dir-ho, ni una setmana. 

24. Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...). 

Sí, li vam demanar si ens podia dir els càterings que han treballat a la Masia, creiem 
que si coneixen el lloc, doncs tot serà més fàcil i còmode. A part, ens agrada saber si 
treballen bé o no. 

25. Algun inconvenient que li vau trobar a Campau? (Preu fora del pressupost, 
atenció al client, espai...) 

No diríem que fos un inconvenient, però el que ens ho va fer pensar és el preu, 
pensem que per un dia és un cost una mica elevat, però està clar que l’espai s’ho 
guanya i, sincerament, sabem que un casament és car. 

El que passa, és que teníem fixat un preu màxim de casament, per no anar a cegues, 
però l’hem hagut d’ampliar una miqueta si realment volem que Masia Campau sigui 
el nostre lloc. 

26. Alguna proposta de millora per Campau? 

No sabríem dir-te, suposo que sí ja ens haguéssim casat allí et podríem dir alguna 
millora. 

27. Quan probable és que recomanis Campau a un amic o familiar? (Per una 
reunió d’empresa, workshop, una festa, un casament...) 
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Per casament o una gran festa ho recomanaríem moltíssim, o sigui,  per un 
esdeveniment que no vols oblidar! 

Però per una reunió d’empresa o altres reunions no ho recomanaríem perquè creiem 
que el preu és massa   elevat. 

28. En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 

 Una masia familiar i rústica, envoltada pel paisatge típic del Penedès. 

29. Tornaríeu a escollir Campau? 

Sí, però ho reafirmaríem quan ens haguéssim casat. 

 
 
Entrevista Ivan i Lydia: Respostes transcrites. 
 
1.  Quina edat teniu i a què us dediqueu? 
Jo sóc l’Ivan i en tinc 27 i sóc enginyer de telecomunicacions, jo sóc la Lydia tinc 24 
anys i estic acabant la carrera i de moment treballo de consultora de bellesa.  
 
3.  D’on sou?  
 Ella (la Lydia) és de Torrelles de Foix, jo sóc de Sant Martí.  
  
4.  Quan us caseu?  
Setembre 2020.  
  
5.  Nombre de convidats al casament?  
150 
  
  
6.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
 Per l’església, ens casem a la nostra zona i després anem cap a Campau.  
 
7.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
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No… Volíem una cosa més íntima, més familiar, poder. Un restaurant ens semblava 
molt fred, llavors doncs busques més una masia... Busques més el que t’ha rodejat, 
no? Aquí estem molt rodejats de vinyes, de casa rural, i buscàvem una cosa així, que 
la gent se sentís en un àmbit més familiar. 
 
9.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 
És complicat perquè… en el meu cas (Ivan), m’agrada molt la natura, però com a 
enginyer de telecomunicacions també la tecnologia, ella per exemple… Sí que va fer 
un grau de marketing amb vitivinícola i cultura. És a dir, tot el món de la vinya li 

encanta.  
 
Jo (Lydia), ciutat poc, urbanita gens.  
 
10.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? Si és així, va ser el 
primer pas per a l’organització de la boda la contractació d’aquesta persona? 
Expliqueu-me una mica l’organització i els passos que vau seguir. Si no és així, 
salteu a la següent pregunta. 
Crec que el primer que vam fer va ser buscar una data. Perquè te n’adones que 
preguntessis on preguntessis tothom et deia, per quina data ho vols. I, sobretot les 
dates marquen molt els preus. Llavors clar, no et donen cap pressupost fins que tu no 
els hi dónes una data. Llavors, primer vam fixar la data.   
 
Després ja sí que vam començar a mirar vinyes, masies, vam començar a enviar mails 
a moltíssima gent. Però sí que és veritat que Campau va ser la segona masia que 
vam anar a veure, de fet el mateix dia crec. I ja està, va ser entrar allà, amb la Glòria 
i ‘pam, ja està’.  
 
11. Teníeu planejat fer més visites o encara estàveu…? 
Sí, de fet com tots no suposo. Més o menys la gent que es casa sempre vol… És com 

un cotxe, primer mires… T’intentes mirar dos o tres llocs i després ja agafes el que 
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més t’agrada. La idea era aquesta, però vam escollir... De fet li vam dir que sí quan 
ens va fer la visita guiada ella. Li vam dir que sí automàticament. 
  
13.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans) 
Vam començar a mirar a l’octubre/novembre. (11 mesos abans).  
  
15.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
Miràvem llocs per anar-hi, però no et pots guiar mai per les fotos que veus, sinó que 
has de veure el lloc.  
 

Nosaltres vam mirar per bodes.net, allò que dius, bé, com que sempre fan publicitat, 
deu funcionar. Vam entrar al principi de tot, ho vam estar mirant, però va ser més el 
boca-orella. Perquè de fet aquesta és una masia que ens va comentar algú. 
 
Nosaltres estem al centre del Penedès, aquí de vinyes i de caves hi ha moltíssimes, 
jo he estat estudiant molt de vitivinícola i cultura llavors que passa, vulguis que no, jo 
sabia quins cellers es movien,  sabia les masies que m’havien agradat més, llavors 
primer, ja que estàs aquí i vols fer alguna cosa aquí, intentes apropar-te més on més 
t’agrada a tu. Llavors sí que era més de conegudes. No perquè m’ho hagués dit ningú, 
sinó perquè vaig anar un dia d’excursió amb l’escola, em va agradar, vam estar 
provant, té un ‘no sé què’, uns espais molt macos… 
 
16. I Campau com et va arribar?  
Ens va arribar per una de les meves tietes que va anar allà un casament un dia, i ens 
va dir que es van casar que es veien totes les vinyes i sí, i a més estava allà tots els 
estius i tal, i anava a aquella casa.  
  
18.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
Crec que si no m’equivoco, vaig buscar Campau, no sé si tenen web o Facebook o 
una cosa així, i li vaig trucar si no m’equivoco el primer dia i, després ja vam parlar 

per WhatsApp.  
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19.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Quina va ser la vostra primera impressió en visitar 
Campau? 
No vam mirar res. A mi em va agradar molt el tracte amb la Glòria. A part que la masia 
és molt maca, a mi em va agradar molt el tracte que ens va donar. És a dir, és una 
persona que no et ven la moto. Jo si una cosa no m’agrada, però gens, és que em 
vulguin fet la pilota. No, ensenyem el que tens i jo dic si m’agrada o no. I va ser una 
persona que ens va obrir les portes com si res, si voleu mirar, mireu, si voleu fer, feu, 
desfeu. Ens va ensenyar tots els espais possibles que hi havia… No sé, va ser molt 
transparent, em va donar molta confiança. I sí que és veritat que la masia és preciosa.  

 
Sí la veritat és que impressiona bastant, els espais. Traient la part del final que sembla 
més una nau industrial… Tota la resta és molt maca, el pati interior… És molt maco 
aquell lloc. A més és com el que buscàvem, és proper a la gran part de la gent que 
vindrà, així que… Tot estava bé. També la flexibilitat que puguis escollir el que vulguis 
està molt bé. 
  
 
 
 
  
24.  Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...).  
Sí, li vam preguntar per càterings. Ens va dir que quan tinguéssim els contracte firmat 
ens donaria una llista. Però ens va dir que no perquè tinguessin associat res, sinó 
perquè… Hi ha una persona, que normalment és ella, però que intenta estar present 
el dia del casament i… Teòricament ella ens va dir que ens diria els càterings que 
creu que ens agradarien més per la nostra manera de ser. Fa el treball també de 
conèixer-te una miqueta i veure doncs… Ets més cuina moderna, ets més cuina 
tradicional… Llavors, vulguis que no, està molt bé. De fet ens va recomanar un que 

és el que ens hem quedat.  
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25. Ara un parèntesi molt gran. Ara fent entrevistes se m’ha ocorregut una 
pregunta que potser no té res a veure però potser a mi em pot ajudar. El vestit 
de núvia, quan es comença a mirar?  
Val, això és difícil. Hi ha gent, que se'l mira fa un any, jo no. És a dir, jo fa… La 
setmana abans que ens tanquessin a casa. Farà un mes. (Cinc mesos abans del 
casament). Sí que és veritat que tothom em deia ‘fas tard, fas tard’. Tothom em va 
engoixar moltíssim, vaig passar molt. Sí que és veritat que jo sempre havia pensat 
que quan em casés ho tindria tot súper (organitzat i previst)… però no, gens. Amb 
això sí que t’agafes dos o tres llocs, perquè vas amb cita prèvia, no és com… me'n 
vaig de compres…  

 
  
25.  Per acabar, algun inconvenient que li vau trobar a Campau? (Preu fora del 
pressupost, atenció al client, espai...) 
Sí, la nau d’avall, penso que la masia és molt rústica, té un encant preciós… Tens les 
oliveres que són increïbles… Tens espais que són molt macos, molt rústics, com molt 
romàntics saps i… arribes avall i, per mi, és la meva decepció de la masia. Sí que és 
veritat que tens un ‘pla b’, la gent que es casa normalment si busques el càtering, 
tothom et diu el mateix, intentem un lloc, on, si ho vols fer, nosaltres ho fem en un 
espai obert, que això també era un punt molt a favor de la masia, que tens molts 
espais que et donen a escollir. Però sí que és veritat, que a mi em va enamorar, jo ho 
vaig mirar tot, l’ala, l’interior, el pati, és tot preciós i vaig arribar avall i vaig pensar ‘no’. 
És a dir, que aquell dia no plogui. Si em mullo més igual, la veritat. Som jo i ell el que 
és important aquell dia, però sí que vaig pensar, la llàstima és que si plou, ho he de 
fer aquí. És la decepció que hauria d’haver sigut un espai molt més rústic no tant 
d’alumini, tant ferro. És molt fred, trenca molt l’estètica general de tota la casa.  
 
Per exemple, nosaltres vam entrar al pati que hi ha dins, petitó de les dues portes i és 
preciós, és a dir, sense res, completament buit, ja tens un encant… Fora tens les 
palmeres… Tenen el seu encant. La casa és molt rústica, inclús la cuina de dins, el 

lavabo. L’entrada principal que pugen les escales que van al rebedor, també. És tot 
molt maco, el joc de llums que tenen, es poden pujar, baixar… Fan un caliu súper 
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maco i, quan arribes avall… Això va ser el que em va decebre com a punt en contra. 
Que he escollit la masia, eh.  
 
28.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
Diferent, té un encant característic. No és una cosa en concret, sinó que és tot el 
conjunt. On està localitzat, el tipus d’arquitectura que té. També les flors, perquè és 
preciós. És com, molt caliu. És diferent, jo crec que la casa és molt diferent d’altres 
cases que hem vist. Per molt que siguin rústiques, aquesta té un punt de diferència. 
També és molt maco allà on fas l'aperitiu, que tens les palmeres. El fet d’estar en una 
masia rústica però a la vegada com que veus totes les vinyes, és com estar dins del 

teu territori. És com sentir-te a casa, com el caliu de casa. 
 
 
Entrevista Natàlia: respostes transcrites 
  
1.  Parla’m una mica de vosaltres, a què us dediqueu, quina edat teniu... 
Jo en tinc 44, tinc dues perruqueries, sóc estilista. Tinc dos fills, una nena de 9 un nen 
de 19, ja. I la meva parella, el Xavi, té una empresa de distribució de begudes i té 
també dos fills, una nena de 10 i un nen de 15 i té 45.  
  
4.  Quan us caseu?  
Setembre 2020 
 
5.  Nombre de convidats al casament?  
Serem 100, entre 90 i 100.  
  
6.  Civil o església? En cas de ser per església, a quina va ser la cerimònia? 
 Ens casem per civil.  
  
7.  Quin estil de boda buscàveu? Quina imatge volíeu que tingués? 
Com que no volíem convidar a molta gent, sinó només la gent que realment volem 
que estigui, és a dir no volem compromisos ni res, doncs volíem una cosa petita, 
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teníem clar que no volíem una cosa gran així molt ostentosa ni molt… Volíem una 
cosa càlida, una cosa que fos, no sé, més personal. I bé, a Campau ho vam trobar. 
Perquè aquell pati, quan el vam veure vam dir, ‘és això el que volem’. Una cosa petita 
que tothom pugui estar… A més a més la boda la farem tipus còctel, volem que sigui 
molt interactiu que tothom estigui amb tothom. Que la gent no estigui en una taula 10 
persones.   
 
8.  L'espai, buscàveu alguna cosa com Campau o simplement estàveu 
oberts a diferents estils? (buscàveu una masia, fos urbanita i moderna o rústica 
i rural. Estàveu segurs que volíeu una masia rústica, donava igual quin estil 
tingués la masia... No era necessari que fos una masia...) 
No, havíem pensat també unes caves, per exemple. El que passa és que, del que 
vam veure, que no és que vam veure gran cosa, eh, abans, realment vam veure una 
altra masia, que no ens va agradar i vam veure Campau. Vam veure algunes caves, 
així per fotos… Online, i no ens convencia perquè era fred i quan vam veure Campau 
és que ja ho vam tenir claríssim. No vam veure gran cosa més, vam veure una altra 
masia i Campau. I coses que vam veure per fotos, però com que ens vam decidir 
doncs ja no vam mirar més. 
  
9.  Parleu-me una mica de vosaltres, aquest estil s’identifica amb la vostra 
personalitat? Com us descriuríeu? Quins són els vostres hobbies? 
Som molt esportistes, fem molt d’esport, nosaltres fem bici de carretera, també correm 
per muntanya, llavors ens encanta la muntanya… I això és una cosa que teníem clar, 
vam dir de casar-nos que teníem clar que fos al Penedès i que fos, si podia ser, en 
un entorn, de vinyes, de natura així, bé una mica com Campau.  
 
10. Perquè d’on sou?  
Vivim a Vilafranca. Però no som d’aquí de tota la vida, però vivim a Vilafranca.  
 
10.  Decidiu casar-vos. Teníeu ajuda (wedding planner)? 
Bé, nosaltres el càtering, que al final ens hem quedat el càtering de la masia, que és 
el Caelum càtering, que porta la noia que es diu Anca, que viu allà, la masovera. Bé, 
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doncs, ella s’encarrega de tot, realment nosaltres hem de fer el mínim, perquè ella 
s’encarrega de tot, els timings, de dir-nos com va això, de la decoració, de… 
S’encarrega de tot. Llavors no hem tingut que… Jo vaig anar a mirar el vestit i el Xavi 
ha d’anar a mirar el seu i poca cosa més.  
 
També volem una cosa bastant simple, no volem un ‘bodorrio’ allò… Súper… Que 
estigui carregat de coses, la decoració, la que ella ens digui, a nosaltres ja ens està 
bé. Penso que és tot bastant simple, però, vull dir, que s’encarrega el càtering 
realment. 
 
11. Llavors a l’Anca no la coneixíeu abans, o vau arribar a Campa per la Masia?  
No, vam conèixer a l’Anca per la masia.  
 
12. Quan vau decidir casar-vos el primer que vau fer va ser buscar el lloc? O va 
ser una altra cosa? 
Doncs, el primer va ser buscar el lloc i, un cop vam tenir el lloc, vam mirar el càtering, 
que nosaltres en principi, teníem clar que volíem un altre càtering, perquè és un amic 
del Xavi i ell té un càtering. Però, a mesura que vam anar parlant amb el càtering, no 
estàvem contents en res. I al final, vaig parlar amb la Glòria, li vaig dir ‘Glòria 
recomanem altres càterings perquè no acabem d’estar contents, pensàvem una cosa 
i, bé…’ El que passa, que quan més amics, et vas aguantant et vas aguantant i al final 
jo li vaig dir ‘escolta’m, jo no estic tranquil·la i no, passo de pagar una pasta com és 
un càtering i que no estigui contenta’. Llavors, ella em va recomanar tres càterings, 
que entre ells estava el de l’Anca, i jo vaig mirar dos, perquè el tercer no em van agafar 
el telèfon, no vaig poder parlar amb ells i, entre aquests dos, primer vaig quedar amb 
l’Anca i, ens va passar una mica com amb la masia. Vam quedar tan contents, tan 
contents que al segon els vaig trucar i els hi vaig dir que finalment ens havíem decidit 
per aquest i que ja no anàvem ni a l’entrevista perquè ja ens havíem quedat molt 
contents. Però el primer va ser el lloc, un cop teníem el lloc, ja ens vam posar amb el 
càtering.  
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13. Abans també m’has mencionat això de buscar el vestit de núvia. Quan el vas 
començar a buscar, és una cosa que es comença a buscar de seguida o es 
comença a buscar més tard.  
Jo no sé, des de que el Xavi em va regalar l’anell, per Sant Jordi, justament de l’any 
passat. Allò que et poses a mirar per ‘Insta’ i clar, et comencen a bombardejar de tot 
arreu, cada cop que tu li dónes a ‘me gusta’ d’una foto de vestit de núvia, t’escriuen. 
Et bombardegen. Llavors, jo em vaig decidir per una botiga, que es diu ‘El Atelier de 
la Novia’ que està a Esplugues i, em van donar cita i, jo tenia cita a dos o tres més. I 
era el novembre i vaig dir ‘home vols dir al novembre, és que em caso al setembre, 
falta molt’, i em va dir ‘sí, sí, millor que miris amb temps perquè hi ha vegades que 

trobes el vestit de seguida i hi ha vegades que no’. Jo tenia molt clar, molt clar, molt 
clar el que no volia. És a dir, el que volia no ho tenia tan clar, més o menys si, però 
sobretot, el que no volia. No volia un vestit ni pompós, ni amb molta cosa, ni carregat 
ni res, i llavors també, vaig anar allà i el primer dia ja ho vaig trobar. Vaig fer la reserva 
i ja està, ja ho tinc. Llavors ara, en teoria, al juny o al juliol he d’anar ja a fer-me les 
primeres proves definitives.  
  
14.  Quan vau començar a mirar la localització? (Quants mesos abans). 
Jo recordo que a la masia vam anar a l’estiu, perquè feia calor, o era entre temps. 
Igual no feia calor, calor, però… Igual era al setembre, una cosa així. Vam anar i… sí 
perquè me’n recordo que ens van deixar anar a veure un muntatge d’una boda que 
tenien un dissabte, així que calculo que seria al voltant de setembre. (Un any abans). 
Perquè això sí que era el que tothom ens deia, que havíem de mirar el lloc amb temps 
perquè els llocs volen. Perquè a més, solament tens dos dies per casar-te a la 
setmana, generalment. Divendres i dissabte. De fet quan vam anar la Glòria ens va 
dir que tenia una parella pendent de confirmació pel dia quatre i, finalment, com que 
nosaltres els hi vam dir primer que sí, doncs, qui diu primer és el que s’ho queda.  
  
15.  Quants llocs, a més de Campau, vau mirar?  
Sí, vam mirar una altra masia.  
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16.  Per on vau trobar els altres espais? (Portals, boca-orella, web, xarxes 
socials, blogs...) 
Sí, poses a Google, llocs per bodes i llavors, ja t’envien o a bodas.net, o a llocs així, 
llavors tu poses la zona on tu vols i ja, més o menys et surten tots. I clar, ja anàvem 
descartant perquè hi ha llocs que són molt bonics, però que són molt grans, així molt… 
Amb uns jardins molt enormes i clar, nosaltres això no ho volíem perquè no som molta 
gent. I llavors, anàvem descartant.  
 
Vam anar a veure una masia perquè m’ho va recomanar una amiga meva, que em va 
dir que era molt bonica però a nosaltres no ens va agradar, no ens va agradar gens a 

cap dels dos. I, la masia Campau, va ser… No sé si em sortia als portals. Però m’ho 
van recomanar dues clientes de la perruqueria. Ho vam mirar per la pàgina web i ja 
ens va encantar per les fotos i quan vam anar, ens va encantar el doble.  
 
No ho coneixíem nosaltres i, mira que passem per davant mil vegades amb la bici, 
perquè és una de les carreteres que fem anar. I sí que veus la masia, però realment 
la masia des de fora o li fa justícia a com és per dintre. Quan la veus per la carretera 
no sembla tan maca.  
  
17. La masia aquesta que m’has dit que no us va agradar, perquè va ser? Quins 
van ser els factors que us van tirar enrere? 
Era la masia de Torres. Llavors, per començar, com té dit, el Xavi té una empresa de 
distribució de begudes, és el distribuïdor oficial de Heineken, de Sweps, de vins de 
Codorniu. Llavors, nosaltres la beguda, teníem clar que la portàvem nosaltres, de 
l’empresa del Xavi. Llavors buscàvem un lloc que ens deixessin. A més a més, com 
nosaltres buscàvem que volíem un càtering nostre, també el que nosaltres 
volguéssim. Necessitàvem un lloc que només ens lloguessin l’espai i que no ens 
obliguessin. Clar, en el cas d’aquesta masia, ens obligaven a quedar-nos el seu 
càtering i els seus vins. Després, no ens va agradar gens ni l’espai, ni la decoració, 
les taules, les cadires que tenen. No ens va agradar. Després, com que no estava res 

clar, ni els preus, ni els menús. Clar, no podies tu escollir unes coses, sinó que, és 
això el que hi ha i, si t’agrada bé i si no, també.  
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18.  Com vau contactar amb Campau? (Portal, telèfon, email web...) 
Vaig enviar un mail. Llavors, ens vam donar els telèfons amb la Glòria i ja contactàvem 
per WhatsApp i ja, de seguida, vam quedar un dia per veure la masia. I ja, només 
veure i conèixer-nos va haver-hi molt feeling. De seguida ens va agradar, tan ella, 
com l’espai, com tot el que ens oferia.  
 
Bé, vam negociar una mica el preu, que ens va semblar una mica car, el lloguer de 
l’espai, vam trobar alguna cosa que no quadrava i ho vam parlar amb ella perquè… 
Ella ens va dir un preu, que eren 3.500 més IVA, això només per llogar l’espai de deu 
del matí, a tres de la matinada. Llavors, allò que parlant, parlant, li vam dir que 

nosaltres ens casem en divendres no en dissabte. Llavors ens va dir, ‘si és en 
divendres són 3.000 més IVA’. Pot ser que li passes per alt i ens donés el preu de 
dissabte, val no li vam donar importància. Però quan jo vaig parlar amb aquestes 
noies, que em van recomanar, doncs va sortir el tema preu i clar, una no sabia el que 
costava perquè s’havia casat una amiga, però l’altra s’havia casat ella mateixa, i em 
va dir ‘ostres, però és que em sembla caríssim perquè jo em vaig casar amb dissabte 
un any abans, i em va costar 2.000 + IVA’.  
Vaig parlar amb l’altra noia i també li vaig dir ‘escolta t’importaria preguntar-li a la teva 
amiga quan…’ I em va dir el mateix, que li havia costat aproximadament uns 2.000 
més IVA. Llavors, jo li vaig trucar i li vaig dir ‘mira Glòria és que tenim un dubte i ens 
encanta l’espai i tenim clar que voldríem aquí, però un altre lloc, que a nosaltres ens 
agradava molt era, el Castell de Tamarit i, ho havíem descartat perquè pensàvem que 
era caríssim, i resulta que el lloguer de l’espai és més barato el de Tamarit que 
Campau’. I li vam dir que ‘nosaltres voldríem aquí, però és que ens costa més barato 
a Tamarit que és un lloc preciós i espectacular també, jo he parlat amb aquestes dues 
persones i m’han dit això’. I llavors, la Glòria em va dir que ‘és veritat, el preu que 
cobràvem l’any passat és aquest que t’han dit, però com que hem fet moltíssimes 
obres a la masia, doncs hem hagut de pujar’. És a dir, ella va ser súper sincera. I em 
va dir que, com que ella veia que nosaltres volíem, doncs que faria un esforç i que 
ens deixaria el preu antic però de dissabte, que són 2.500 més iva. Va ser l’única 

petita cosa que al principi no acabava de quadrar.  
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19.  Abans de visitar la masia, vau mirar la web, Instagram, reviews, us van 
passar fotos directament? Què us va semblar? Quin perfil d’Instagram vau 
mirar? 
 Una de les noies aquestes em va enviar l’enllaç, que suposo que et portava a la web, 
sortien unes fotos que es veien els patis, els jardins… Es veia una mica l’entorn de 
fora… I ja ens va agradar molt veient les fotos.  
Ja quan vaig contactar amb la Glòria i vam anar a visitar la masia, ens va passar 
l’Instagram de @campauevents i l’altra, que bé, a l’altra no tenen cap cosa, però el de 
@capauevents sí que es veu la masia quan fan bodes, i allà es pot veure bé. El dia 
que m’ho va donar es va veure tot, sí.  

 
  
20.  En visitar Campau, us va sorprendre? Esperàveu més, menys, era tal com 
us ho imaginàveu? Quina va ser la vostra primera impressió? 
 Home, ens va agradar més en persona. Ens va encantar.  El baluard, l’entrada, el 
pati dels arc també ens va enamorar als dos. Mira que quan entres, que entres pel 
camí i tal, penses que el camí està una mica així, que suposo que el dia de la boda, 
és veritat que posen llumetes i tal, però estava una mica… Però quan vam arribar i 
vam veure el Baluard, ens va enamorar. I clar, després vam veure les xarxes socials, 
l’Instagram, veiem el Baluard decorat. Clar, nosaltres per exemple, ens casem al 
Baluard perquè ella ens deia, ‘hi ha molta gent que es casa a sota l’olivera’. Però 
nosaltres hem escollit el Baluard.  
 
21.  Abans d’escollir que Campau era el vostre lloc, estàveu indecisos entre 
diferents llocs? A l’hora d’haver d’escollir, que vau fer?  
Després de visitar Campau, que era el segon lloc, ja no vam visitar cap lloc més. 
Perquè ja ens va agradar tant, que no. Vaig trucar, sí que vaig contactar per mail al 
Castell de Tamarit que em van arribar a passar pressupost i tot, però, una mica és el 
mateix, no pots portar el teu càtering, allà està tot molt tancat i molt hermètic, que és 
veritat que el càtering d’allà és molt bo, perquè hem anat a bodes, però, són bodes 

molt impersonals, tu allà no pots fer res, no pots variar pràcticament res. Si has anat 
a tres bodes allà, saps com serà la teva perquè tot és igual, la decoració és igual i… 
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El tema còctel, allà no ho tenen tant per la mà i no ho acostumen a fer molt. I nosaltres 
no volem banquet i, mira que és més car còctel, perquè necessites més cambrers. 
Però, és que no ens agrada la idea d’estar tots asseguts.  
 
22. Llavors, com és què vau decidir no anar a visitar el castell de Tamarit. Sí que 
és veritat que teníeu aquests problemes però igualment, si us agradava tant…  
Sí, però com que ja ens va agradar molt la masia. També el Xavi tenia una mica de… 
A ell li feia molta il·lusió, a mi també eh, vull dir, que ja des d’un principi el fet de casar-
me al Penedès em feia il·lusió però a ell, molt més. Després, un amic nostre, s’havia 
casat també al setembre al Castell de Tamarit i ell deia; ‘ostres, és que és com… S’ha 

casat ara aquest amic i ara és com si ens caséssim allà…’ Jo li vaig dir que era una 
tonteria perquè es casa un munt de gent al Castell de Tamarit, no ens casem perquè 
es casa ell. Però, era com que a ell això li tirava una mica enrere. No li feia tanta 
il·lusió. I, com que la Masia Campau ens va agradar tant als dos, doncs ja vam 
descartar de mirar res més.  
 
23. Abans de decidir-vos per Campau definitivament, us ho vau haver de pensar 
molt? Vau haver de valorar algunes coses, a part del preu?  
Pel preu, que ho vam renegociar i finalment, clar al final et tira molt més el que t’agrada 
i el preu. Perquè sí que és veritat que hi havia caves que nosaltres no les vam arribar 
a visitar però, aquest noi que ens havia de fer el càtering primer, ell acostuma a fer 
esdeveniments a moltes caves i ell ens deia que per 1400/1500 hi havia. Però clar, sí, 
són mil euros menys, però si no t’agrada l’espai i no estàs còmode, mil euros, quan 
et gastaràs 20.000, perquè una boda t’acaba sortint això, no crec que sigui significatiu. 
A veure sí, són diners i molts. Però al final ens importava molt el lloc. Ho sigui, el més 
important és el lloc i el càtering, les altres coses, mira podem, rascar d’aquí i d’allà. 
Però, això sí que era important que ens agradés. Llavors, ja no vam mirar més. Bé, 
vam discutir amb ella el preu, ens va baixar una mica i ja vam dir va, no li rascarem 
més. A més, la propietària és la seva mare… També ella ens va dir que la masia ella 
la lloga de deu a tres però que això mai és així, que són bastant flexibles amb això. 

Després també tens la caseta que et donen pels nuvis, per quedar-te a dormir, amb 
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l’esmorzar l’endemà… Un detall que segurament està més que pagat, però, és un 
detall que està bé.  
 
24.  Què us va portar a decidir que Campau era el vostre lloc ideal i no un altre 
dels que havíeu visitat? Quins van ser els factors finals que van influir a la 
decisió de fer la celebració a Campau?  
Espai, llibertat per escollir i el tracte amb ella, és una persona molt afable, un tracte 
molt proper. Això també ens va fer sentir molt bé, el fet que veies que ella no et volia 
vendre la masia, sinó que ella realment la masia se l’estima i t’ho transmet. Així com 
a la masia interior, la noia que ens ho va ensenyar, s’estimarà la masia perquè 

treballarà allà i tot el que vulguis, però es notava que ens la volia vendre, és normal, 
és la seva feina però era diferent.  
 
 
25.  Quants mesos després de contactar amb Campau vau donar la resposta 
final que volíeu casar-vos allà? 
Dir-li que sí, li vam dir de seguida. Pot ser a l’octubre o una mica abans i al novembre 
vam formalitzar el contracte.  
 
26.  Vau demanar a Campau que us facilitessin/recomanessin algun servei 
(hotel, autocar, dj, càtering...).  
Ella et diu quins fotògrafs té. Però el fotògraf sí que l’he buscat jo. L’altra cosa que 
ens va dir l’Anca que no entrava en el preu del càtering. Perquè tot entra en el preu, 
que entra decoració, tota la feina. Però a part, tens els fotògrafs i el dj. Llavors el dj sí 
que ens l’ha recomanat ella.  
  
27.  Algun inconvenient que li vau trobar a Campau, a part del preu?  
Una mica el que té dit, l’entrada. Que no… No està compensada amb el lloc, quan 
entres allà penses, uf, aquest camí. I el preu, que trobo que és una mica excessiu. El 
lloc és espectacular i el que vulguis però trobo que és excessiu. Però, al final jo l’he 

pagat. L’entrada jo sí que l’arreglaria.  
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28.  En una frase com descriuries Campau a un amic o familiar? 
Com un espai únic, perquè realment, he vist masies, però que tinguin aquest encant 
com té Campau, poquetes. És especial. Perquè té una mica tot, la part de dins, la de 
fora, les parts de dins de la casa també són espectaculars, la bodega. Té una bodega 
maquíssima.  
  
  
Entrevista a Sonia: Respostes transcrites 

1. ¿Cómo se llama tu pareja? 
Jordi 
  
2. ¿Me podrías decir de donde sois, Cuantos años tenéis y a que os 
dedicáis? 
Yo me llamo Sonia, tengo 50 años i soy de Alemania. Originalmente vengo de Austria, 

pero me mudé a Alemania con 4 años y con 29 vine aquí y ya llevo 20 años. Jordi, en 
cambio, es de Cataluña, concretamente de Barcelona. Él tiene 45 años. 
  
3. ¿Y a qué os dedicáis? 
Mi empresa es Colt, que es una empresa de IT. Vendemos acceso a internet, como 
telefónica, por ejemplo. Jordi, está en servicio al cliente en otra empresa de IT, 
proporciona varios servicios, como técnico de usuarios. 
  
4. ¿Cuántos invitados teníais en la boda? 
Teníamos unos cien más o menos. 
  
5. ¿Os casasteis por vía civil…? 
Sí.   
  
6. ¿Hicisteis toda la ceremonia en Campau? 
Sí, todo lo hicimos allí. 
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7. Gloria me comentó que os casasteis el año pasado. ¿Recuerdas qué mes 
fue? 
Julio. 
  
8. ¿Cuándo os decidisteis casar, buscabais algún estilo de boda en 
concreto? 
Yo tenía una idea, Jordi no lo se. Yo pensaba en una boda más en la playa, lo que 
pasa que luego nos dimos cuenta de que en la playa es un poco difícil. Entonces 
buscamos otras opciones por bodas.net. 
  
9. Ósea que en principio tu idea era casarte en la playa. 
Sí. 
  
10. ¿Y el hecho de escoger la masía fue como segunda opción o fue a base 
de buscar cosas i agotar todas las opciones? 
No era la segunda opción. Queríamos una boda romántica, donde nos encontrásemos 
cómodos. Yo tenía muy claro que fuera una masía donde la boda pudiera ser fuera, 
al aire libre.  Vimos otras masías, muy chulas también, pero que celebraban las 
ceremonias dentro en plan discoteca. Y eso a mi no me gusta. 
  
11. ¿Vivís en Barcelona? 
Sí. 
  
12. ¿Y cuáles son vuestros hobbies, os gusta la naturaleza, por ejemplo? 
Nuestros hobbies son ir de excursiones, descubrir nuevos sitios, naturaleza, el mar, 
la montaña, jugar al bádminton y cosas más familiares. 
  
13. ¿Teníais una wedding planner que os ayudó a planear la boda o lo 
hicisteis todo vosotros? 
Teníamos un catering. Forevents, que nos ayudaron mucho a organizar y a decorar. 
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14. Cuando uno se decide casar ¿Por dónde se empieza a mirar y a 
organizar? 
Empezamos a mirar sitios. Un año antes empezamos a buscar. Sabíamos que 
queríamos casarnos por la zona de Comarruga, porque tenemos un apartamento ahí, 
y mi familia podía alojarse allí. También tenemos familia en Tarragona, así que aquella 
zona era perfecta. 
  
15. El tema del vestido de novia ¿Lo miraste en seguida o más tarde? 
Empecé creo un poco pronto, porque vinieron mi madre i mi tía y aproveché para 
mirar vestidos, pero el vestido definitivo lo miré más tarde, en octubre/noviembre. 

  
16. ¿Entonces lo primero fue el espacio? 
Sí. 
  
17. A parte de Campau ¿Cuántos lugares más mirasteis antes de decidir? 
Yo diría que unos 7 u 8. 
  
18. ¿Y los mirasteis online? ¿O los fuisteis a visitar? 
Los fuimos a visitar. Lo hicimos cuando estuvimos de vacaciones y aprovechamos 
para ver sitios. 
  
19. Y entonces, ¿Cómo encontrasteis todos estos sitios? 
Por bodas.net, primeramente. A través de esta web encontramos nuestro wedding 

planner y entonces Campau lo encontramos a través del wedding planner. Fue un 
poco así: fuimos a una masía que permitía celebrar la boda al aire libre, y nos gustó 
mucho. Pero el precio era muy alto porque ellos vendían la masía por invitado, con 
un mínimo de 80 invitados. Esto subió mucho el precio. 
  
Luego encontramos otra masía, que también nos gusto mucho. Pero en este caso 
sólo vendían la masía. Nosotros necesitábamos un catering también. Así que 

buscamos un catering. Una vez lo encontramos nos dieron tres otras opciones donde 
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celebrar la boda con un precio parecido. La diferencia era que en estas tres masías 
no nos cobraban las luces. Una de estas tres masías era Campau. 
  
20. ¿Ósea que fue el catering que os enseño Campau? 
Exactamente. 
  
21. ¿Y estaba Gloria allí al visitar la masía? 
No estaba Gloria, estaba Anca. 
  
22. ¿Y el catering contacto con Campau para preparar vuestra visita? 
Exactamente. 
  
23. ¿Antes de ir a Campau os enseñaron fotos? 
Sí. 
  
24. ¿Recuerdas si también os enseñaron el Instagram o la pagina web? 
No, esto no. 
  
25. ¿Cuál fue tu primera impresión de Campau? 
Nos gustó mucho. 
  
26. Al visitar tantos sitios, ¿estuvisteis indecisos? 
Un poco pero no mucho. 
  
27. ¿Cuál eran los pros y contras de Campau, en relación con los otros 
sitios? 
Había otro sitio que me gustó mucho. Que era Torra Vergues, que es un edificio 
impresionante. Parece un castillo. Por dentro es muy chulo. Y tiene un jardín enorme. 
De todas maneras, no es tan bonito como Campau. 
Al final nos decidimos por Campau, ya que mi familia lo tuvo claro desde el principio. 
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28. ¿Cuáles fueron los puntos clave que hicieron que os decantarais por 
Campau? 
El precio era un factor. Pero también era el que más nos gustó a todos. 
  
29. Me has dicho que empezasteis a buscar el espacio un año antes. ¿Cuándo 
tardasteis en decir “sí” a Campau después de visitarlo? 
 Uno o dos días máximo, fue muy rápido. 
  
30. ¿Le encontraste algún inconveniente? ¿Crees que hay algo que mejorar 
en Campau? 
A mi no me fallo nada, estuvimos muy a gusto. La boda estuvo genial y todos los 
invitados estaban encantados. Calidad y precio fue perfecto. Pero he de decir que el 
espacio nuevo no está mucho en sintonía con el resto de la masía. Es lo único en lo 
que para mi falla un poco. Pero nuestra boda fue perfectamente y estamos súper 
contentos. 
  
31. ¿Y ahora que ya te has casado, recomendarías Campau para otra boda u 
otro evento? 
Sí claro que sí. 
  
32. ¿Cómo describirías Campau a un amigo o familiar? 
Un espacio mágico. Fue súper especial para nosotros. 
  
33. Si ahora fueras al pasado ¿Volverías a escoger Campau? 
Sí. 
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Preguntes base a wedding planners: 
  
 Introducció: Què fa una event planner i com s’organitza una boda 

1.  En què consisteix la feina d’una event planner? 

2.  A més de bodes, organitzes algun tipus d’esdeveniment més? Quins? 

3.  Quins són els passos a seguir quan s’ha d’organitzar un casament? 
  
4.   I en altres esdeveniments, si n’organitzes? 
  
  
5.  L’espai, quina posició ocupa en el rànquing de prioritats en una boda? 
  
6.  I en un altre tipus d’esdeveniment? 
  
  
7.  El vestit de núvia, és una de les primeres coses què es fa? Quan es 
comença a mirar? 
  
  
  
Esdeveniments: respondre en cas que organitzis esdeveniments que no siguin 
casaments 
  
  
8.  Tens empreses com a clients? 
  
  
9.  Si és el cas, quin tipus d’empreses són (grans, petites, noves amb un 
funcionament innovador...) 
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10.  Aquestes empreses, què busquen. Què volen fer i quina classe de llocs 
busquen? 
  
11.  Has portat alguna empresa a Campau. De què est tractaven els 
esdeveniments? 
  
  
  
Opinió personal sobre Campau 
  
12.  Com vas trobar/conèixer Campau? (Pàgina web, portals, boca-orella...) 
  
  
13.  Vas visitar la masia abans d’ensenyar-la a algun client? 
  
14.  Com vas contactar amb Campau? 
  
  
15.  Quina va ser la teva impressió en veure Campau per primer cop? 
  
16.  Quins factors et van fer decidir que podies ensenyar Campau als teus 
clients? (Punts bons) 
  
17.  Quins problemes o inconvenients li trobes a Campau? 
  
18.  Alguna proposta de millora per Campau? (En l’àmbit logístic, espais, de 
comunicació, web, xarxes socials...). 
  
  
  
Casaments a Campau 
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19.  Com són els teus clients que es casen a Campau? Edat, classe social, 
personalitat?  

  
20.  Quina mitjana de pressupost tenen?  
  
  
21.  Quants convidats acostumen a tenir? 
  
  
22.  La majoria es casen per via civil o església?  
  
  
23.  Busquen un estil de boda concret o es deixen guiar per tu?  
  
  
24.  Si és així, com decideixes l’estil, per la seva personalitat, gustos?  
  
  
25.  Quines són les seves principals inquietuds?  
  
  
26.  Amb quanta antelació es comença a mirar espais?   
  
  
27.  Els hi ensenyes molts espais? 
  
  
28.  Els hi ensenyes fotografies abans que vagin a visitar-la? Els hi dius preus? 
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29.  Què passa quan els hi ensenyes Campau als teus clients? Quines són les 
impressions? Els hi sorprèn la masia? Esperen més, menys…?  
  
  
30.  Els hi costa decidir-se a l’hora d’escollir l’espai?  
  
  
31.  Quins són els factors principals que valoren? 
  
  
32.  Dels teus clients als quals els ensenyes Campau, quin percentatge creus 
que es queda amb la masia?  
  
33.  Què els porta a escollir finalment Campau? 
  
  
34.  I els que no es queden amb ella, quines són les raons principals?  
  
  
35.  Quins inconvenients li troben a Campau?  
  
36.  Finalment, les parelles, acaben satisfetes amb Campau? 
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Entrevista a Laia Tuset de La Salvaje (wedding planners): Respostes escrites 
per ella 

Introducció: Què fa una event planner i com s’organitza una boda 

1. En què consisteix la feina d’una event planner? 
Consisteix a organitzar tot l’esdeveniment. 
 

2. A més de bodes, organitzes algun tipus d’esdeveniment més? Quins? 
Sí, organitzem qualsevol mena de celebració. Aniversaris, bridals, baby showers, 
shootings per donar a conèixer la marca,  events d’empresa ja siguin de formació, 
per incentius, reunions internes... 

3.  Quins són els passos a seguir quan s’ha d’organitzar un casament? 
Normalment ens solen contractar amb un any d’antelació, es fa una primera entrevista 
i a partir d’aquí es fa una planificació de totes les necessitats de la boda amb timings. 
  
4.   I en altres esdeveniments, si n’organitzes? 
L’actuació vindria a ser la mateixa en qualsevol mena d’esdeveniment. 
  
5.  L’espai, quina posició ocupa en el rànquing de prioritats en una boda? 
Per a nosaltres vindria a ser el més important junt amb el càtering i el que abans 
s’hauria de contractar, és molt important que l’espai vagi acord amb la personalitat i 

l’estil de la parella. 
  
6.  I en un altre tipus d’esdeveniment? 
En aquest cas seguim criteris una mica més pràctics i que reuneixin les necessitats 
pròpies de l’esdeveniment. 
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7.  El vestit de núvia, és una de les primeres coses què es fa? Quan es 
comença a mirar? 
No és de les primeres coses que es mira però si és aconsellable mirar-lo abans dels 
6 mesos de la data. 
  
Esdeveniments: respondre en cas que organitzis esdeveniments que no siguin 
casaments 

1. Quins tipus d’esdeveniments has organitzat? 
Aniversaris, bridals, baby showers, shootings per donar a conèixer la marca,  
events d’empresa ja siguin de formació, per incentius, reunions internes... 

2.  Tens empreses com a clients? 
Sí. 
  
3.  Si és el cas, quin tipus d’empreses són (grans, petites, noves amb un 
funcionament innovador...) 
Són departaments d’empreses grans normalment i d’altres empreses més petites però 
que tenen la capacitat com per a fer activitats fora de l’àmbit de treball. 

  
4.  Aquestes empreses, què busquen. Què volen fer i quina classe de llocs 
busquen? 
Depèn molt del que vulguin fer, no és el mateix una reunió de vendes que un dia de 
cohesió d’equip, així que els hi busquem el que convingui. 
  
5.  Has portat alguna empresa a Campau. De què es tractaven els 
esdeveniments? 
No hem tingut l’ocasió. 
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Opinió personal sobre Campau 
  
6.  Com vas trobar/conèixer Campau? (Pàgina web, portals, boca-orella...) 
Va ser fent cerca d’espais i mirant la web. 
  
7.  Vas visitar la masia abans d’ensenyar-la a algun client? 
Si vam visitar-la sense els clients. 
  
8.  Com vas contactar amb Campau? 
Vaig trucar directament al número de contacte de la web. 
  
9.  Quina va ser la teva impressió en veure Campau per primer cop? 
La impressió va ser molt bona perquè integra la natura amb la innovació del disseny 
modern. 
  
10.  Quins factors et van fer decidir que podies ensenyar Campau als teus 
clients? (Punts bons) 
És un lloc tranquil, sense problemes de contaminació acústica perquè està allunyat 
de la població, és molt versàtil, té diverses propostes per poder celebrar tant grups 
petits com grans, i d’estil més rústic xic o estil industrial, a més a més reflexa molt el 
nostre estil. 
  
11.  Quins problemes o inconvenients li trobes a Campau? 
La mancança de tenir una piscina i allotjament faria que pogués ser un inconvenient 
per a certs clients. 
  
12.  Alguna proposta de millora per Campau? (En l’àmbit logístic, espais, de 
comunicació, web, xarxes socials...). 
Milloraríem el tema de la comunicació. 
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Casaments a Campau 

13.  Com són els teus clients que es casen a Campau? Edat, classe social, 
personalitat?  

Els nostres clients que tenen com a preferència Campau per a celebrar la seva boda 
són  mitjana edat amb una personalitat molt fresca amb mirada en l’actualitat i de 
classe social mitja/alta. 

 
14.  Quina mitjana de pressupost tenen?  
30.000€ cap amunt. 
  
15.  Quants convidats acostumen a tenir? 
Entre 100 i 120. 
  
16.  La majoria es casen per via civil o església?  
Per via civil. 
  
17.  Busquen un estil de boda concret o es deixen guiar per tu?  
Solen tenir preferències però normalment deixen que nosaltres els inspirem amb les 
nostres propostes. 
  

18.  Si és així, com decideixes l’estil, per la seva personalitat, gustos? 
 Sí, per la personalitat, gustos, pressupost, preferències i necessitats. 
  
19.  Quines són les seves principals inquietuds? 
El càtering juga un gran paper perquè sempre tenen por que no estigui a l’altura, que 
els hi quadri tota la part econòmica sense que se’ls en vagi de pressupost i reflectir la 
personalitat. 
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20.  Amb quanta antelació es comença a mirar espais  
Amb 1 any d’antelació i a vegades abans.  
  
21.  Els hi ensenyes molts espais? 
No, un cop sabem què volen, els hi oferim uns 3 o 4 espais, si cap d’aquests els hi 
acaba de convèncer, els hi ensenyem algun més, tot que no sol passar. 
  
22.  Els hi ensenyes fotografies abans que vagin a visitar-la? Els hi dius preus? 
Com ja sabem abans el pressupost per a la localització, només els hi ensenyem fotos. 
  
23.  Què passa quan els hi ensenyes Campau als teus clients? Quines són les 
impressions? Els hi sorprèn la masia? Esperen més, menys…?  
Les impressions són molt bones, una bonica sorpresa. 
  
24.  Els hi costa decidir-se a l’hora d’escollir l’espai?  
Sí, al ser el més important també és el que més els hi costa triar. 
  
25.  Quins són els factors principals que valoren? 
Valoren molt que tingui ‘opció B’ pels dies de pluja i la distribució dels espais. 
  
26.  Dels teus clients als quals els ensenyes Campau, quin percentatge creus 
que es queda amb la masia?  
Això no ho podem valorar, ja que fa molt poc que coneixem Campau. 
  
27.  Què els porta a escollir finalment Campau? 
 Que se senten amb sintonia amb l’espai. 
  
28.  I els que no es queden amb ella, quines són les raons principals? 
No poder tenir una continuïtat de la celebració tot el cap de setmana. 
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29.  Quins inconvenients li troben a Campau?  
La mateixa raó que la pregunta anterior. 
  
30.  Finalment, les parelles, acaben satisfetes amb Campau? 
No podem valorar.  
  
 
Entrevista  Rebecca de Barcelona Brides (Wedding Planners): Respostes 
transcrites 

*La Rebecca es dedica a organitzar bodes de gent estrangera.  

Introducción: Qué hace una wedding planner y cómo se organiza una boda 
  
1.  ¿En qué consiste el trabajo de una wedding planner? 
Consiste en planificar la boda y todo lo que está relacionado con la boda… Hoteles, 
todo lo que necesitan los clientes de fuera.  
  
2. Además de bodas, ¿organizas algún tipo de evento más? ¿Cuáles? 
Sí, algún evento de universidades. Aquí en Barcelona hemos hecho fiestas tipo hindú, 
porque tenemos decoraciones hindú para fiestas temáticas. Y ya está, no hemos 
hecho otros tipos de eventos.  
  
3. ¿Cuáles son los pasos que se tienen que seguir cuando se tiene que 
organizar una boda? 
Son muchos pasos. Esto quizás te lo tendría que contestar con algunos documentos. 
Pero básicamente vamos paso por paso planificando todo lo que necesitan los novios. 
Tenemos una plataforma con los documentos y todo.   
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6. El espacio, ¿Qué posición ocupa en el ranking de prioridades en una boda? 
El espacio es muy importante porque, sobre todo los novios que vienen de fuera, 
buscan sitios con mucho encanto, con historia, con vistas, con espacio exterior.  
  
7. El vestido de novia, ¿Es una de las primeras cosas que se hace? ¿Cuándo se 
empiezan a mirar? 
Sí, es una de las cosas que se miran normalmente al principio, porque a veces 
necesitan cambios. Sí, es una de las primeras cosas.  
  
Opinión sobre Campau 
 
8. ¿Cómo encontraste / conociste Campau? (Página web, portales, boca a boca 
...) 
No me acuerdo, pero lo tenía en alguna de mis listas. Creo que era de Google o de 
Bodas.net.  
  
 9. ¿Visitaste la masía antes de enseñarla a algún cliente? 
No visité la masía antes de enseñarla y, de hecho, lo confirmamos con el cliente y yo 
no la había visitado. Pero había hablado con Glòria y me pareció buen sitio y le pareció 
bien al cliente y el precio también.  
  
10. ¿Cómo contactaste con Campau? 
Fue por correo o por WhatsApp o ambos.  
  
11. ¿Cuál fue tu impresión al ver Campau por primera vez? 
Me encantó, me pareció un sitio muy bien preparado. Tiene espacios perfectos para 
una boda, más o menos, de 80-100 personas. Es perfecto, el espacio exterior, incluso 
si llueve hay un ‘plan b’.  
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12. ¿Qué factores te hicieron decidir que podías enseñar Campau a tus clientes? 
(Puntos buenos). 
El precio, la ubicación, que no estaba tan lejos de Sitges, como se veía en las fotos... 
 
13. ¿Qué problemas o inconvenientes le encuentras a Campau? 
Ahora mismo no encuentro ningún inconveniente porque aún no he hecho ningún 
evento, pero no veo ninguno.  
  
14. ¿Alguna propuesta de mejora para Campau? (En el ámbito logístico, 
espacios, de comunicación, web, redes sociales ...). 
Creo que no, hasta que no haga una boda ahí no sabré muy bien. Quizás mejoraría 
el Instagram porque si llegan muchos clientes de fuera y, … Más fotos, para entender 
mejor los espacios.  
 
 Bodas en Campau 
  
15. ¿Cómo son tus clientes que se casan en Campau? ¿Edad, clase social, 
personalidad, lugar dónde viven? 
Ellos vienen de Islandia, son jóvenes de unos 30 años, clase social media que 
trabajan ambos. De personalidad son muy divertidos, por ejemplo, van a hacer la luna 
de miel, bueno, tenían planificado, hacerla en el Primavera Sound. Todos los 
invitados, la mayoría son jóvenes, menos la familia. Son gente diferente, un poco, 
“quirky”, no se si sería la palabra. Pero tienen carácter, personalidad. Quieren un sitio 
diferente.  
  
16. ¿Qué media de presupuesto tienen? 
Tienen un presupuesto de 30.000€. 
  
17. ¿Cuántos invitados suelen tener? 
 Estos tienen entre 80 y 100 invitados.  
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18. ¿La mayoría se casan por vía civil o iglesia? 
Se casa por civil. 
  
19. ¿Buscan un estilo de boda concreto o se dejan guiar por ti? 
Buscan un estilo bastante concreto, ellos tienen sus fotos y sus ideas de cómo lo 
quieren. Me dejan aconsejarles algunas cosas, pero el diseño lo tienen más o menos 
claro.  
 
20. Si es así, ¿cómo decides el estilo, por su personalidad, gustos…? 
Sí, más por la personalidad, gustos. Ellos por lo que me dicen a mí al principio, intento 

sugerir cosas que les pueden gustar o músicos, catering. Lo que parece que encajaría 
con su personalidad y presupuesto.  
  
21. ¿Cuáles son sus principales inquietudes? 
Presupuesto y ahora el Coronavirus, eso es una nueva inquietud. También las 
distancias, que les preocupaba que fuera muy largo el viaje en autocar desde Sitges 
y no mucho más.  
 
22. ¿Les enseñas muchos espacios? 
Normalmente sí, les enseño una primera lista de 50 sitios y para mirar en persona 
quizás 8 sitios.   
  
23. ¿Les enseñas fotografías antes de que vayan a visitarla? ¿Les dices 
precios? 
Sí, les enseñamos.  
  
24. ¿Qué pasa cuando les enseñas Campau a tus clientes? ¿Cuáles son las 
impresiones? ¿Les sorprende la masía? ¿Esperan más, menos ...? 
Les encantó a los clientes, eran lo que esperaban y les sorprendió lo bonito que es.  
  
 
 



82 

25. ¿Les cuesta decidirse a la hora de escoger el espacio? 
A veces sí les cuesta, a esta pareja no les costó mucho decidir. Lo tenían claro.  
  
26. ¿Cuáles son los factores principales que valoran? 
 Presupuesto es sobre todo importante y distancia del aeropuerto.  
  
27. De tus clientes a los que les enseñas Campau, ¿Qué porcentaje crees que 
se queda con la masía? 
Es un porcentaje muy bajo porque quizás lo he enseñado a unos cinco, seis clientes 
en persona y una pareja se ha quedado con la masía. Pero, es por gustos, nada más.  

  
28. ¿Qué les lleva a elegir finalmente Campau? 
El encanto del espacio, la zona de la ceremonia, las fotos les terminó de convencer.  
  
29. Y los que no se quedan con ella, ¿Cuáles son las razones principales? 
Unos me dijeron que les pareció demasiado pequeño para un grupo de más de 100 
personas y bueno, todo depende de la personalidad. Esto es difícil de generalizar.  
  
30. Finalmente, las parejas, ¿terminan satisfechas con Campau? 
Esto no te puedo contestar porque aún no he hecho un evento en Campau, pero ya 
te lo diré después.  
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Entrevista a Silvia de Fresh&Wood (wedding planners): Respostes transcrites.  

Introducció: Què fa una event planner i com s’organitza una boda 

1. En què consisteix la feina d’una event planner? 
Traslladar totes les idees del teu client a una experiència, una experiència que és 
l’esdeveniment en sí i, que és una cosa en directe i és única i que hi ha d’haver una 
planificació al darrere i molta feina perquè surti bé. Només tenim aquesta oportunitat 
que és en directe com si fos el teatre, no podem repetir. Llavors, si vols t'especifico 
més, doncs, organitzar, buscar els proveïdors, fer timings, parlar amb els proveïdors, 
amb els teus clients, calcular pressupost... 

 
2. A més de bodes, organitzes algun tipus d’esdeveniment més? Quins? 
Estic molt enfocada en tema de casaments, però sí que és veritat que he organitzat 
per empreses o sopars d’aniversari… Com una mena de congrés però amb els 
treballadors, que fan presentació d'algun producte, alguna cosa d’aquestes, més 
petita però sí que eren amb empreses. O també workshops... 

3.  Quins són els passos a seguir quan s’ha d’organitzar un casament? I en 
altres esdeveniments, si n’organitzes? 
Més o menys són les mateixes passes. Sí que és veritat que, amb les empreses, és 
un temps més reduït, normalment tens un mes o, depenent de l’esdeveniment que 
sigui. Jo que organitzo per exemple sopars o reunions o presentació de producte, tens 

molt poc temps per organitzar. A vegades són un parell de mesos i a vegades són 
menys. I amb els casaments tens molt més temps.  
 
Passes en si serien; sempre fas una reunió prèvia, en la qual tu esbrines o preguntes 
què és el que volen, què necessiten, quin pressupost tenen, quan ho volen fer, on, si 
tenen alguna idea de l’estil que els hi agradaria…  Fas un munt de preguntes per tenir 
una petita informació o el que diríem un briefing si no tel passen. Una petita informació 
que tu després pots enviar una proposta, una tarifa i després hi ha una acceptació. Al 
moment que ja la tens, ja és treballar amb una proposta. Buscar els proveïdors, fer 
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pressupostos, acceptació de la proposta que tu facis, decoració i tot el que passarà 
dins d’aquest esdeveniment. És a dir, les passes en si són bastant similars. El que 
passa és que amb les parelles sí que tens una implicació més emocional i de moltes 
més hores perquè és veritat que fas preguntes molt més personals. En el meu cas, 
de la manera que treballo jo, envio qüestionaris, envio preguntes personals per 
conèixer-los, perquè al final en un temps rècord has de conèixer aquella parella per 
poder oferir-li i que tot el que tu facis dins del casament expliqui la seva història. 
Llavors, ells es coneixen molt i tu has d’intentar que amb les teves preguntes i amb 
els exercicis que els hi fas i les reunions que vas fent cada dues setmanes o, depenent 
de com sigui la parella, hi ha parelles que volen fer més reunions que altres, doncs 

aconseguiràs traslladar totes aquestes idees al casament. Però és veritat que tens 
això, més hores, més implicació... 
  
4. L’espai, quina posició ocupa en el rànquing de prioritats en una boda? 
Per mi l’espai és una de les coses més importants. Ajudarà molt a transmetre el que 
ells vulguin.  
 
Les parelles quan venen a mi sempre, ja respondré a una de les preguntes de més 
endavant però perquè ho entenguis. Quan ja venen a mi busquen un estil en concret 
i busquen una cosa molt relacionada amb la natura, una cosa molt orgànica, molt tipus 
natural… No diré rústica però, més com amb masies, tradicional però, que tingui 
aquest punt mediterrani. Llavors, per ells és molt important que l’espai en si transmeti 
totes aquestes idees. A mi, m’agrada molt perquè al final has de buscar que aquest 
espai sigui el teu amic en comptes del teu enemic. Si jo per exemple, vull un casament 
de platja, no m’aniré a un lloc que estigui a la muntanya. Que ho pots fer, però et serà 
més difícil traslladar totes aquestes sensacions estant al mig de la muntanya. Que 
passa moltes vegades, que tu veus casaments  que dius ‘esteu al mig de la muntanya 
i em poses una barca i sorra, doncs no ho entenc’. Doncs són aquestes coses que, 
per mi, són molt importants. És molt important l’espai i també el fotògraf perquè t’ajudi. 
De les primeres coses que tanquem és l’espai i el fotògraf. Són les peces més clau 

dins d’un casament.  
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5. I el càtering, quina posició tindria?  
El tema de proveïdors també depèn molt de la parella. Hi ha parelles que se'ls hi posa 
al cap un proveïdor en si que podria ser el fotògraf. Llavors, tot el casament es mou 
entorn de la data que aquest tingui disponible. És veritat que el menjar, sobretot pels 
estrangers, és molt important, moltíssim. Una de les coses que més els hi agrada 
d’aquí és el menjar. Llavors per ells és el lloc molt important i el càtering també molt 
important. Però no et posaria com un rànquing… Et diria com un ‘Top 5’ entre wedding 

planner, l’espai, fotògraf, càtering i després una altra que per ells sigui important, a 
vegades pot ser la música en directe, poden ser les flors… Tens cinc proveïdors que 

són els més importants.  
  
6.  El vestit de núvia, és una de les primeres coses què es fa? Quan es 
comença a mirar? 
També depèn molt. Sí que és veritat que depèn de si tu vols un vestit que tel facin, és 
a dir a atelier, que comences des de zero, o si vas a una botiga de vestits que ells 
tenen les seves temporades i les seves col·leccions, llavors tens més temps. Per 
exemple, si vas a un Pronovias o un Rosa Clarà, potser en sis, set mesos tens 
suficient i, si és un atelier, que t’ho vols fer tot a mà, potser pots estar nou mesos o 
deu mesos abans. És una mica depenent de l’estil i del que vulguis agafar.    
  
  
Esdeveniments: respondre en cas que organitzis esdeveniments que no siguin 
casaments 
  
8.  Tens empreses com a clients? 
Sí.  
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9.  Si és el cas, quin tipus d’empreses són (grans, petites, noves amb un 
funcionament innovador...) 
He tingut com una mica de tot, però sí que és el que et deia que, em dedico molt més 
a casaments. Llavors, quan em ve algú que és empresa, intento que estigui una mica 
amb els valors que jo tinc. Que potser perdo a un client però, al final has de treballar 
amb algú amb el que tu et sentis còmode. Perquè si són molts mesos que has de 
treballar amb ells… O no et deixa crear el que tu vols perquè ho té molt marcat o té 
un pressupost molt limitat, jo prefereixo dir que no. Igual que hi ha parelles que els hi 
pots agradar però després no encaixes, per personalitat o pel que et demanen o pel 
pressupost… Has de saber, com a professional, ‘escolta crec que no encaixem o, 

escolta, crec que no et puc ajudar’.            
 
Llavors, jo el que he fet així més d’empresa ha sigut per presentació de producte d’una 
línia de producte més ecològica, que aquesta és una empresa gran i, després més 
petita, una empresa de metges, d’aniversari de metges… El de Nadal de la mateixa 
empresa i la presentació de producte i després això, els que no han sortit, eren 
empreses que volien esdeveniments més senzills, detallistes, naturals, etc.  
  
  
11.  Has portat alguna empresa a Campau. De què est tractaven els 
esdeveniments? 
No.  
  
Opinió personal sobre Campau 
  
12.  Com vas trobar/conèixer Campau? (Pàgina web, portals, boca-orella...) 
Per Instagram, fa molt temps, va haver-hi un casament i no van dir on era. Jo sóc molt 
així també com... Veig algun espai i m’ho guardo i fins que no ho trobo no paro. Va 
ser potser fa quatre o cinc anys. Vaig saltar fins que vaig arribar a @masiacampau, al 
final algun proveïdor dirà on és.  
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13.  Vas visitar la masia abans d’ensenyar-la a algun client? 
Jo vaig arribar abans, no coneixia la masia i vaig arribar abans per veure-la jo i 
després la vaig veure amb els clients, però el mateix dia va ser.  
  
14.  Com vas contactar amb Campau? 
Per email i per telèfon.  
  
15.  Quina va ser la teva impressió en veure Campau per primer cop? 
Em va semblar un espai molt ben cuidat, molt acollidor amb molt d’encant. Jo estic 
molt enamorada del que són les masies, de les coses amb encant, de les coses que 

tenen història, fins i tot les coses trencades del pas del temps, que s’han fet malbé i 
em sembla que tenen molta personalitat i que diuen molt del lloc on estàs. Llavors, a 
mi em va agradar molt i em va semblar maquíssima, jo estava fent la visita desitjant 
que escollissin el lloc.  
  
16.  Quins factors et van fer decidir que podies ensenyar Campau als teus 
clients? (Punts bons) 
Resumeixo una mica, a mi m‘agrada molt que els espais on faig els casaments puguin 
anar-se descobrint a poc a poc, és a dir que, quan tu arribis no ho vegis tot, sinó que 
a mida que va passant l’esdeveniment, el casament, vas descobrint espais nous. I, 
per exemple, Campau em sembla genial poder arribar i que tu diguis, d’acord, veus 
uns arbres, veus una casa però no t’imagines que darrere d’aquella porta tu pots fer 
la cerimònia, que després passaràs cap a la dreta i tindràs un altre espai o, que 
després obriràs una altra porteta i tindràs un altre espai. No sé, em sembla que té molt 
encant i la manera de fluir també va molt bé. També penso molt amb el ‘pla b’, de si 
plou que té algunes zones interiors que són interessants també, que no és com 
‘ostres, que lleig si plou, que la zona l’hem de vestir el triple’. Moltes vegades l’espai, 
hi ha masies o llocs de casaments que és molt maco tot l’exterior però a l’hora de tenir 
un ‘pla b’ i decidir què fer si fa mal temps els interiors són un ‘xurro’. Llavors el que 
t’estalvies en una part, has de gastar el doble si et plou. I, a mi m’agrada per això. 
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17.  Quins problemes o inconvenients li trobes a Campau? 
Per exemple, a mi em fa molta pena que quan plou no puguis utilitzar la zona del 
Baluard, la zona que obres la porta… És com quina pena que si plou, això no ho pots 
utilitzar, no sé si hi hauria algun sistema o alguna història que et permetés que si fas 
la cerimònia allà, puguis fer-ho plovent. L’altra, la zona on normalment es fa el sopar, 
que és el pati que després tens la zona que fa com una ‘L’ d’arcs, no sé si el sistema 
aquest que tenen per cobrir el sol, també et serveix per si plou, no ho sé. Que també 
podria ser una opció que si plogués, que aquell sistema que tenen, que es corre, que 
també pogués suportar la pluja.  
  
18.  Alguna proposta de millora per Campau? (En l’àmbit logístic, espais, de 
comunicació, web, xarxes socials...). 
Potser, hi ha espais, per exemple, la zona d’aperitiu exterior. Hi ha espais que tenen 
contacte amb un servei de carpes i els hi fan com un preu tancat durant tot l’any de la 
utilització d’aquesta carpa i surt molt més econòmic per tothom. Perquè al final llogar 
una carpa doncs, depèn de quina, estem parlant de mínim 2.000, 3.000, fins i tot 7.000 
i 13.000 euros. Depèn del tipus de carpa, per això et dic que a vegades hi ha empreses 
que fan un pack… S’hauria de veure quantes vegades us plou a l’any aquí a Campau 
i mira, fem un pack de X euros, m’invento, de 500, 600 euros i ja cobreix la temporada, 
cada parella que la necessiti doncs ja sap que la té disponible.  
  
 
Casaments a Campau 

19. Com són els teus clients que es casen a Campau? Edat, classe social, 
personalitat?  

A veure, jo encara no he fet casaments. El primer casament que feia és aquest any, 
però, les meves parelles normalment, ronden els 30, 35, alguns més joves, però 
rondem aquestes edats, 40 si allargues, però estem en 30 anys. Treballen en sectors 
d'emprenedors, sectors relacionats amb la cultura, moda, disseny, he tingut 
comissaris d’art, professors, sector educació, sector disseny, emprenedors, ja et dic, 
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tenen la seva pròpia empresa de productes ecològics, vegans… Bastant relacionats 
amb tema natura, tema disseny o educació.  

 
20.  Quina mitjana de pressupost tenen?  
També depèn molt per tema de convidats, sí que és veritat que els casaments 
d'estrangers són més petits. Llavors estem parlant d’entre 50, 80 convidats, 100, 
aproximadament. Llavors tenim pressupostos de 30-60.000 euros, una cosa així.  
  
22.  La majoria es casen per via civil o església?  
La majoria es casen per civil, els estrangers no fan normalment religiosa.  
  
23.  Busquen un estil de boda concret o es deixen guiar per tu?   Si és així, com 
decideixes l’estil, per la seva personalitat, gustos?  
Són les dues, el meu perfil, tu quan entres ja veus que està molt marcat un tipus d’estil. 

Sí que és veritat que jo m’adapto a qualsevol cosa però, les persones  busquen amb 
el que se senten identificades. Llavors, és un estil senzill, orgànic, natural, que estigui 
molt adaptat al lloc on està, sobre tot tema natura molt important. Llavors és una mica 
que ja van enfocats en aquest estil que ja els hi agrada i també es deixen guiar. A 
vegades sí que és veritat que tenen una idea molt concreta o que et venen amb 
Pinterest ‘vull això, vull això, vull això’, val però vols això per què. Perquè t’agrada, 
perquè està de moda o per què. Hi ha vegades que no ho pots canviar i has de cedir 
en aquestes coses perquè al final jo no em puc imposar sempre i dir-te ‘això és un 
xurro, això està passat de moda’, sí que ho dius, però ho dius molt subtilment , però 
a vegades no hi ha manera. Però sí que es deixen guiar, al final saben que estan 
contractant a una persona que es dedica a això i que està dins d’aquest sector. 
Llavors, sempre, sense fer-los sentir com que ‘vas de guai’, per exemple jo ara he 
tingut una reunió amb uns nuvis que encara no he tancat però em deien, ‘ets de les 
úniques persones amb les quals hem parlat que ens hem sentit de tu a tu, que val, sí, 
tu ets la que saps però no ens has fet sentir com que nosaltres no tenim ni idea’. Al 
final, el sabater, les sabates, jo a la medicina jo no m’hi posaré i ‘em tens que pinxar 
aquí perquè et dic que em pinxis aquí’. Doncs el mateix amb això, al final es deixen 
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guiar i l’estil al final és com molt marcat però, a la vegada, sempre deixes que expliqui 
coses seves. Sí, jo sóc molt detallista, m’enfoco molt amb els detalls, en dissenyar 
molt bé, les paletes de colors i tot el que tu vulguis però, també s’ha d’adequar a com 
són ells. Jo per exemple, he fet un casament, fa ja un parell d’anys, ells eren molt 
rockers, molt alternatius i recordo que la taula era espelmes negres, calaveres, plats 
negres, coberts negres, però al final dins de cadascú el seu estil. Tenia convidats 
d’aquell casament que em deien ‘jo no m’hagués casat mai aquí però els hi queda bé 
aquest espai, jo no hagués fet mai aquesta decoració, però, és molt d’ells’. Llavors 
aquí és quan saps que, dins del teu estil, has fet que expliqui la seva història i que la 
reconeguin com a seva.  

  
25.  Quines són les seves principals inquietuds?  
Tinc una part d’estrangers que els hi preocupa molt el tema festa, beguda, menjar. 
Però, jo ho resumiria amb lloc especial, bon menjar, bon beure, bon ambient. És molt 
important que tant l’espai com tot el que es faci transmeti molt… Bona vibra 
mediterrània espanyola… Divertir-se, que sigui com molt… No d’estar per casa però, 
sí que senzill, informal. Treure els formalismes. Molt de fluir i que la gent s’ho passi 
bé. També pressupost, però això ja saben que al final depèn molt del que vulguin. 
També és veritat que tenen una mentalitat, parlo més de les parelles angleses, que 
tenen com al cap que Espanya és barat i, tampoc hi ha tanta diferència. És a dir, hi 
ha un moment que dius… No és McDonald’s. Els has de fer entendre que aquí, més 
o menys, de preus no és tan barat. 
  
26.  Amb quanta antelació es comença a mirar espais?   
Hi ha parelles que ja quan venen ja tenen espais al cap, que són molt coneguts i que 
hi ha espais que d’un any a l’altre, ho has de fer amb aquesta antelació, si vols aquest 
espai o si vols una data en concret. Llavors, si són més flexibles, doncs en el moment 
en què en contacten, pot ser un any, deu mesos, poden ser sis mesos… També és 
veritat que, en el meu cas, hi ha parelles que prefereixen casar-se un dia entre 
setmana, són estrangers, els és igual, han de venir igualment. Llavors, fem casaments 

dimecres, dijous, dimarts… És estrany que vulguin un dissabte, ho posen també com 
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a opció però, si és entre setmana, els hi és igual. Per tant, sí que tenim més flexibilitat 
i més temps en ser un dia entre setmana.  
  
27.  Els hi ensenyes molts espais? 
Això també depèn de la parella, jo no sóc partidària d’ensenyar molts espais, però 
també és veritat que quan són parelles estrangeres i venen expressament, intentes 
que vegin el màxim d’espais possibles. Jo com a molt màxim, faig uns deu i, crec que 
són molts però hi ha parelles que els hi has de fer tres recerques d’espais, ‘a veure 
és que us he ensenyat trenta llocs, escolliu’. Clar, fas una primera tongada, escullen 
els que més els hi agrada, però et diuen que volen més, fas una altra… I jo ja et dic 

que, com a màxim, faig uns deu. No en faig més perquè crec que… No és que sigui 
una pèrdua de temps, però al final crec que en aquests deu ha d’estar, no pot ser que 
hagis de fer vint, trenta visites a espais, crec que la nostra feina ja és fer, de tota la 
immensitat de llocs que hi ha, fer una tria, per preu, el que volen, pla b, l’estil. A 
vegades ho té tot però, si no té un ‘pla b’, jo ja la descarto. És el que et dic, per mi és 
súper important tenir un pla b sense haver de llogar carpa o, haver de posar més 
diners pel ‘pla b’. Llavors, tu ja vas fent aquesta tria i això, deu però no més.  
 
Jo el que faig és, per exemple, ells em donen les seves premisses, m’invento; ‘volem 
que sigui d’estil tipus castell, que estigui al mig de la natura o tipus bosc o bones 
vistes, que no estigui a més d’una hora de camí, que tinguem accessos més o menys 
propers als aeroports’. Totes aquestes coses ja et fa treure moltes opcions. Jo faig un 
llistat i ells escullen d’aquestes, moltes vegades si hi ha alguna que jo crec que haurien 
de visitar i no han escollit, els hi dic que li donin una oportunitat a l’espai.  
  
28.  Els hi ensenyes fotografies abans que vagin a visitar-la? Els hi dius preus? 
Sí, normalment dins d'aquest llistat, els hi poso el nom de la masia, on està, km als 
aeroports, Instagram, web i si tinc els preus, també els poso.  
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29.  Què passa quan els hi ensenyes Campau als teus clients? Quines són les 
impressions? Els hi sorprèn la masia? Esperen més, menys…?  
 Jo he anat amb dues parelles, una sí que vam tancar, l’altra no, però l’espai els hi 
agrada molt. Quan tu arribes per la carretera i entres, és un bé, no veig res, no acabo 
de veure què és, veig aquí una casa, però no acabo de veure què és. El que 
comentava jo abans, a mesura que van descobrint espais… Ostres que guai. Doncs, 
això que està molt ben comunicat i per dins la casa, que està tot molt ben cuidat, que 
hi ha molts detalls, que té personalitat la casa, al final és com tot el pack que els hi 
agrada. El que menys els hi pot agradar que m’han dit ‘ostres és que està molt a prop 
de la carretera que se sent el soroll o es veuen molts cotxes. En veritat, jo no ho he 

notat gaire, el tema de cotxes.  
  
30.  Els hi costa decidir-se a l’hora d’escollir l’espai?  
Jo vaig tenir una parella que els va costar dir que sí, que al final van dir que sí. Volen 
tenir-ho molt clar, els hi agrada l’espai però després volen seure i dir ‘d’acrod, faig 
càlculs, què puc fer aquí, que no puc fer, que em suposa… El transport’. Clar, han de 
fer un munt de càlculs i dir quins són els pros i quins són els contres.  
  
Jo amb aquesta parella que al final van dir que sí, volien seguir mirant espais i jo els 
hi vaig dir que no. Dic, ‘us ha agradat aquest espai? Perquè m’esteu fent calcular i 
comparar masies i us ha agradat aquest, aneu per ell i després si no us encaixa pel 
que sigui doncs, ja buscarem una altra cosa’. I si ve de 200 euros, a vegades és una 
cosa de sensacions, m’ha passat amb parelles que amb els fotògrafs o el que sigui i 
em diuen ‘clar Silvia nosaltres teníem pensat gastar-nos 1500 euros i aquests són 
1700, però clar hem fet reunions amb la resta i no ens hem sentit tant…’ Clar, et ve 
ara de 200 o 300 euros? No és millor que agafis una persona amb la qual t’hagis sentit 
a gust i, després aquests 200 o 300 ja es veurà com ho maneguem dins del casament, 
jo prefereixo que escullin un bon fotògraf amb qui s’hagin sentit bé que no que agafin 
un que els entri dins del pressupost però que després no se sentin tan a gust fent 
fotos, que és una cosa molt personal, al final tens una càmera tot el dia.  
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I amb aquests va passar això amb l’espai, agafeu-lo i després jo ja m’ho faré per 
estalviar i veure on podem rebaixar amb els altres proveïdors, però si aquest espai és 
el que els hi ha dit alguna cosa, és el que hi ha.  
  
31.  Quins són els factors principals que valoren? 
Distància, connexions amb aeroport, que tinguin hotels o espais on es puguin quedar 
al voltant a dormir i que no hagin d’agafar cotxe, preu, flexibilitat també, el tracte que 
tinguis a la casa. Per exemple, hi ha espais que no vull treballar amb ells, perquè 
l’espai pot ser molt maco però, les persones que ho porten no et fan sentir bé. Tu al 
final estàs moltes hores, una cosa és el tracte que tenen amb els clients, que 

òbviament volen vendre i vols tancar i que t’agafin l’espai però, tot l’equip que són els 
que estaran una mitja de 14 a 20 hores treballant allà, si no et tracten bé tu no vols 
treballar allà. Llavors, hi ha espais que jo directament no recomano per totes les 
vivències que he tingut amb altres proveïdors i jo mateixa, jo no vull treballar en un 
espai on em tracten com si fos un bitxo i que m’he d’amagar per menjar, perquè els 
convidats no em poden veure menjar. A veure, sóc un ésser humà, menjo. Fa vint 
hores que estic aquí, hauré de menjar. Aquest tipus de coses a ells també els hi fa… 
Doncs, la flexibilitat, que els tractin bé, que cada casa té les seves normes i les coses 
que no es poden fer o que sí però, ells sempre agraeixen que s’escoltin les seves 
peticions i que, si per exemple, no es pot fer el que ells demanen, que se’ls hi doni 
altres opcions.  
 
També quan jo els acompanyo els hi ajudo a imaginar que podríem fer. Llavors, quan 
tu veus que s’estan imaginant el casament en aquell espai, ja saps que els hi agrada. 
També està bé que la persona de la casa doni exemples del que s’ha fet o que 
ensenyin fotos també els ajuda a prendre la decisió.  
 
34.  Els que no es queden amb ella, quines són les raons principals?  
La parella que no es va quedar amb Campau al final va ser un tema de distància i 
perquè tenien molt al cap un espai que en principi el van descartar perquè s’escapava 

de pressupost i llavors, vaig buscar alternatives, que més o menys fossin similars 
quant a estil, masia, etc. Però finalment, van voler agafar el que els hi agradava més. 
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Annex G: SEO de la competència 

 
L’Organgerie 
 

En comparació a la pàgina web de Campau, veiem que L’Organgerie té molt més 
tràfic orgànic però, a primera vista té menys backlinks. 

 

Figura 21:  Anàlisi SEO pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 
 
Veiem que l'activitat de la pàgina s'inicia l’any 2018 i té una tendència a l’alça. Fet 
positiu en comparació amb l'estancament de Campau. 

 

Figura 22: Tendència del tràfic pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 

 
La paraula clau que porta més tràfic és “l orangerie”. Per tant, la pàgina web té 
principalment tràfic directe. 
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Figura 23:  Millors paraules orgàniques pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 
 

 

Figura 24:  Distribució de les posicions orgàniques pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 
 

Com que les paraules orgàniques utilitzades per L’Orangerie són el nom de la masia, 
els seus competidors orgànics són pàgines que han utilitzat el seu nom, com per 
exemple fotògrafs de les bodes celebrades a L’Orangerie.  
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Figura 25:   Principals competidors orgànics  pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 
 

Situació molt semblant a la de Campau. Els backlinks vénen d'empreses 
relacionades amb l'activitat de la masia. 

 

Figura 26:   Backlinks  pàgina web L’Orangerie. (Semrush, 2020). 
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Masia Can Martí 

En comparació amb Campau i L'Orangerie, el tràfic i els backlinks de Can Martí són 
molt baixos. A més a més, ha tingut una baixada del 75,3% del seu tràfic orgànic en 
l’últim mes. 

 

Figura 27:  Anàlisi SEO Can Martí. (Semrush, 2020). 

Veiem que l'activitat de la web va començar l'any 2017. Els pics del gràfic ens 
indiquen també que té un tràfic molt estacional. 

 

Figura 28:  Tendència tràfic pàgina web Can Martí. (Semrush, 2020). 
 

La paraula clau que porta més tràfic és “masia can marti”. A pesar que el seu tràfic 
és completament directe, només un 4,55% de les vegades posicionen en el lloc 1, 2 
o 3 del cercador.  
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Figura 29: Paraules clau pàgina web Can Martí. (Semrush, 2020). 
 

 

Figura 30: Distribució de les posicions orgàniques pàgina web Can Martí. (Semrush, 2020). 
 

Com que les paraules orgàniques utilitzades per Can Martí són el nom de la masia, 
els seus competidors orgànics són aquells que tenen un nom similar (Restaurant 
Can Martí) o bé, pàgines que han utilitzat el seu nom, com per exemple fotògrafs de 
les bodes celebrades a Can Martí.  
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Figura 31:  Principals competidors orgànics  pàgina web Can Martí. (Semrush, 2020). 
 
 
 
 
 
 

Veiem que hi ha backlinks de pàgines d’organitzacions que han fet esdeveniments a 
Can Martí, una empresa de reparacions que va treballar a la masia i la pàgina del 
grup al qual pertany la casa, Grup Claustre.  
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Figura 32:  Backlinks  pàgina web Can Martí. (Semrush, 2020). 
 
 
La Boella 
 

L’activitat orgànica més regular de la pàgina web comença el gener del 2016, una 
mica abans que la de Campau. En general, el tràfic augmenta en el temps. En 
comparació a Campau, el tràfic de cerca orgànica és molt superior.  

 

 
 
Figura 33:  Anàlisi SEO de La Boella. (Semrush, 2020). 
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Figura 34:  Tendència del tràfic de la pàgina web La Boella. (Semrush, 2020). 
 

La paraula clau que porta més tràfic és “hotel boutique”, única masia analitzada que 
utilitza una paraula clau que no és el nom de la masia. La segona paraula amb més 
tràfic és “la boella”. Igualment, solament surt a les tres primeres posicions en un 
3,66%. 

 

 
Figura 35:  Paraules clau orgàniques de la pàgina web La Boella. (Semrush, 2020). 
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Figura 36:  Distribució de les posicions orgàniques de la pàgina web La Boella. (Semrush, 2020). 

En aquest cas, a diferència de les altres masies, la competència orgànica són altres 
masies, a excepció d’una web de recomanacions d’hotels a la zona de Salou.  

 

 
Figura 37:  Principal competidors orgànics de la pàgina web La Boella. (Semrush, 2020). 
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Els backlinks de la pàgina web de La Boella vénen de pàgines de fotografia que han 
fotografiat bodes a la masia, i altres pàgines d’hotels que han linkat a La Boella. 
 

 
Figura 38:  Backlinks de la pàgina web La Boella. (Semrush, 2020). 
 
 
Annex H: Dades per establir els objectius 

Visites a la web el mes de febrer del 2020: 114 (Semrush, 2020).  

 
Figura 39: Càlcul estimat dels potencials clients de Campau. Font: Elaboració pròpia.  
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Clients any 2019:  
 

- Nombre de parelles homosexuals: 2  
- Nombre d’empreses: 3 
- Nombre de parelles d’altres religions: 1  
- Total clients: 18 

 
Annex I: Esbossos i pluja d’idees  
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Figura 40: Pluja d’idees. Què representa Campau.  
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Figura 41: Pluja d’idees. Què representa Campau. Elaboració pròpia.  
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Figura 42: Esbossos logotip. Font: Elaboració pròpia.  
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Figura 43: Esbossos logotip. Font: Elaboració pròpia.  
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Figura 44: Esbossos logotip. Font: Elaboració pròpia.  
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Figura 45: Moodboard. Font: Elaboració pròpia 

 


