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1. INTRODUCCIÓ 

1.1 Justificació  

Després del confinament, un cop va començar l’estiu, es va intensificar tot el que va 
ser el turisme intern. La pandèmia va dificultar la mobilitat turística a altres països i 
tota aquella gent que acostuma a fer turisme fora de Catalunya, aquest any va decidir 
descobrir aquelles zones que encara no coneixia de la comunitat catalana. 
 
Ambdues membres d’aquest grup, aquest estiu ens vam trobar en la situació 
anteriorment explicada, durant l’estiu volíem fer un viatge i no hi havia una altra opció 
que fer-lo per Catalunya. És llavors quan ens vam trobar amb el principal problema 
que ens ha portat a fer aquest treball. No coneixíem massa quines eren les rutes més 
interessants, amb els millors restaurants, els millors paisatges o els millors consells 
per gaudir el viatge al màxim. 
 

Tot i que a Internet hi és tot, ens hagués agradat que en aquell moment existís una 
aplicació que ens proporcionés informació detallada sobre quines són les millors rutes 
de Catalunya, quins són els millors paisatges que tenen aquestes, quina hostaleria i 
comerç autòcton hi podem trobar, experiències viscudes durant el trajecte, 
recomanacions, etc. 
 
Quan vam haver de decidir un tema per fer el Treball de Fi de Grau, vam considerar 
que seria una bona idea tractar un tema que ens interessés i ens motivés. Com que 
les dues ens vam trobar en aquesta situació, vam decidir posar-li solució, i per tant, 
crear una aplicació que recollís les millors rutes catalanes i fer-ne tot el pla de 
comunicació per tal de donar-la a conèixer. 
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1.2 Objectius del treball 

 
1.2.1 Objectius generals 
 

Potenciar el turisme intern natural de Catalunya mitjançant la creació d’una 
app de rutes de la comunitat autònoma catalana.  
Es vol fomentar el turisme i l’interès per visitar Catalunya mitjançant la creació d’una 
aplicació mòbil que doni a conèixer rutes, comerç i hostaleria autòctona, experiències 
i recomanacions d’altres usuaris... A més de crear una xarxa de contactes que puguin 
intercanviar experiències viscudes en les rutes catalanes. 

 
1.2.2 Objectius específics  
 

Per tal de dur a terme aquest objectiu general, s’hauran de complir uns objectius 
específics que permetran arribar al coneixement suficient per a acabar creant 
l’aplicació i realitzant el seu pla de comunicació.  
Els objectius específics són els següents: 

● Conèixer el mercat de les aplicacions mòbils així com el procés de disseny i 
desenvolupament d’aquestes. 

● Analitzar i estudiar el context actual, l’entorn i la situació del turisme a 
Catalunya. 

● Estudiar l’oferta del turisme interior català i les seves rutes.  
● Conèixer les preferències dels usuaris respecte a la usabilitat en apps.  
● Definir el consumidor de l’aplicació que es vol llançar, així com estudiar els 

seus gustos per desenvolupar un projecte atractiu per ells. 
● Identificació i estudi d’aplicacions que actuarien com a competència. 
● Creació de la personalitat de la marca així com de la seva identitat visual, 

disseny i funcionalitats. 
● Elaboració del pla de comunicació del projecte i les accions pertinents.  
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1.2.3 Preguntes de recerca 

  
Quines són les rutes i paisatges més rellevants en el turisme interior a 
Catalunya? 
Quin és el procés de creació d’una app mòbil? 
Quines són les preferències dels usuaris en utilitzar una app mòbil? 
Quins són els mètodes de finançament d’una aplicació i quin d’aquests és el 
més rentable? 
Com s'ha d'enfocar el disseny i l'estètica de l'app si es vol aconseguir un 
resultat estètic, ergonòmic i intuïtiu? 
Què ha d’incloure un pla de comunicació d’una nova app mòbil? 

 

1.3 Metodologia  

 
Primerament s’investigarà un recull de fonts secundàries enfocades al tipus de 
projecte que es vol portar a terme, es farà recerca exhaustiva sobre el sector i l’entorn 
de les aplicacions mòbils i el turisme, així com també s’estudiarà el procés de creació 
de marca i com donar-la a conèixer a través d’un pla de comunicació.  
 
Posteriorment, es farà una anàlisi externa sobre la competència i el target, que serà 

necessari per poder acabar portant a la pràctica la ideació de la nova aplicació i el seu 
pla de comunicació.  
 
A més, farem ús de les següents tècniques d’investigació:  
 

a) Dinàmiques de grup 
 
Es realitzaran dues dinàmiques de grup, amb cinc persones cadascuna, en total deu 
participants entre les dues.   
 



6 

Ambdós grups estaran compostos per targets iguals, per poder obtenir informació 
acurada amb forces similituds però sense condicionaments, ja que els líders que es 
crearan en cadascun dels grups portaran el debat cap a una direcció o una altra, així 
arribant a conclusions diferents que serà interessant estudiar i comparar. 
 

i. Objectiu: començar a determinar aspectes importants per definir l’aplicació, 
com formular un buyer persona, aconseguir idees creatives, insights, serveis 
que prestarà l’aplicació, funcionalitats, treballar en el nom i identitat visual de 
l’app, definir touch points (per exemple influencers més adients), d’entre 
d’altres.  

 
b) Entrevista 

 
Per tal de completar el treball, s’ha considerat molt útil i rellevant poder parlar amb 
algú especialitzat en el sector de les aplicacions mòbils, programació i startups. Per 
això, també es tindrà en compte l'opinió i assessorament professional d’un informàtic 
que ha treballat en aquesta temàtica.  

 
i. Objectiu: Contrastar la viabilitat del projecte, així com els costos i temps que 
podria comportar, a més de saber com poder rendibilitzar l’app i treure benefici. 

 
c) Enquestes 

 
En un inici es va contemplar la necessitat de realitzar enquestes per tal de corroborar 
o limitar la informació que s’obtindria a partir dels focus groups. Les enquestes 
servirien doncs, per sortir de dubtes i obtenir una opinió quantificada per tal de prendre 
decisions a l’hora de definir les funcionalitats i identitat visual de l’app.  
Una vegada es van realitzar ambdós focus groups anteriorment explicats, la 
informació va quedar molt clara i la presa de decisions estava força definida, per 
aquest mateix motiu, es va considerar que seria redundant realitzar enquestes. 
Simplement servirien per donar les mateixes respostes als focus groups. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
Com que el producte que es crearà és una aplicació mòbil de rutes de Catalunya, 
primerament investigarem el món de les aplicacions mòbils, les seves tipologies i 
procés de creació.  

2.1 Aplicacions mòbils  

 
2.1.1 Què és una app? 

 
Una aplicació mòbil és un software, per tant, perquè pugui ser utilitzada ha de ser 
instal·lada en un smartphone. Anteriorment, les apps complien funcions bàsiques i 
enfocades a millorar la productivitat personal, com podria ser: el despertador, el 
calendari o la calculadora. Avui en dia, però, trobem aplicacions que poden arribar a 
satisfer necessitats molt diverses entre si (Cuello i Vittone, 2013)1. 
 
Les aplicacions mòbils es troben disponibles per a diferents sistemes operatius, entre 
els més coneguts trobem: iOS (Apple), Android i Windows Phone. Aquestes es poden 
descarregar en diferents botigues virtuals com són App Store (en el cas de Apple) i 
Google Play per als altres sistemes operatius (SoftCorp,n.d)2. 
 
En l’àmbit de programació, existeixen tres tipologies d’app, els quals condicionen el 
disseny visual i interactiu. Aquestes, han estat definides per Cuello i Vittone, en el seu 
llibre “Diseñando apps para móviles”, 2013.  

 
- Aplicacions natives: aquesta tipologia d’aplicació ha estat creada a partir del 

software del sistema operatiu del dispositiu en concret, és a dir cada app ha 
estat dissenyada específicament per a cada plataforma (iOS, Android o 
Windows Phone). El que caracteritza les aplicacions natives és que tenen la 
possibilitat de notificar a l'usuari fins i tot quan aquesta no s'està utilitzant. A 

                                                
1 Cuello, J. Vittone, J. (2013). Diseñando Apps para móviles. Recuperat de https://bit.ly/3ti9SYr 
2 Definición y cómo funcionan las aplicaciones móviles. (s.f.). Recuperat 29 decembre 2020, de 
https://bit.ly/3abjpZQ 
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més a més no requereixen internet per al seu funcionament, oferint una millor 
experiència a l’usuari. 

 
- Aplicacions web: també coneguda com a webapps. Aquest tipus d’aplicació 

es programa de manera independent al sistema operatiu des del qual serà 
utilitzada, pot ser utilitzada des de diferents plataformes i dispositius. El que les 
caracteritza és que no cal instal·lar-les al dispositiu, ja que s’utilitzen des del 
navegador. Les aplicacions web solen tenir una interface més genèrica i sovint 
l’experiència no sol ser tan satisfactòria com en el cas de les natives. 

 

- Aplicacions híbrides: aquesta és una combinació de les explicades 
anteriorment. La programació és la mateixa que la d’una aplicació web, però el 
disseny és similar al d’una nativa. 

 
La definició de la tipologia d'aplicació dependrà de les característiques d'ús que tingui 
aquesta i l'experiència que es vulgui donar a l'usuari.  
 

2.1.2 Procés de disseny i desenvolupament d’una app 
 
El procés de disseny i desenvolupament  d’una app queda dividit en quatre fases. El 
procés consisteix en la creació del concepte de l’aplicació, el procés previ al 
llançament, durant el llançament i finalment després d’aquest. Per tal de definir els 
passos que es duen a terme en cada una de les fases, ens hem inspirat en el procés 
de creació d’una app que Shirly Bercholc definiex en el seu blog “10 pasos para un 
buen lanzamiento de la aplicación al mercado” 3 publicat al 2019, on es contemplen 
les fases següents:  
 
 

  

                                                
3 Bercholc, S. (2019). 10 pasos para un buen lanzamiento de una aplicación al mercado [Entrada blog]. 
Recuperat de https://bit.ly/3djbn2M  
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a) Creació de l’aplicació 

 
Definició del problema o necessitat que satisfarà l’app. El primer de tot és esbrinar 
quina és la problemàtica que afecta al nostre usuari, quin és l’objectiu al qual es vol 
arribar.  
 
Oportunitat de millora. Exposar i contrastar la idea amb diferents perfils per tal de 
tenir en compte diferents punts de vista i considerar opinions que poden ser crítiques 
constructives. 
 
Anàlisi DAFO. Recollir informació per tal de definir quines són les fortaleses, 
debilitats, amenaces i oportunitats d’aquesta nova aplicació. Per tant, conèixer en 
profunditat l’app que es vol crear, conèixer el mercat i la competència. En aquesta 
fase, podem trobar quina és la característica que ens permetrà posicionar-nos 
respecte a els altres competidors. 
 
Disseny. Abans que es comenci amb la programació del software, és recomanable 
dibuixar esbossos de com ha de ser el funcionament i les diferents pantalles que es 
poden trobar en l’app. D’aquesta manera, et pots fer una idea de com serà el resultat 
final. 

 
Programació. Definir el software de l’app, és a dir si serà: nativa, webapp o híbrida. 
 
Testejar. Realitzar proves i tests previs al llançament per tal de detectar errors, ja que 
un cop l’aplicació està al mercat, els errors només es poden corregir amb 
actualitzacions. 
 
Llançament i promoció. Dur a terme un pla de marketing juntament amb el pla 
d’accions per tal de planificar la comunicació i els canals que s’utilitzaran per a donar 
a conèixer l’aplicació mòbil.  
 

  



10 

b) Abans del llançament 

 
Escollir un nom per a l’app. Titular l’aplicació que es vol llançar al mercat i tenir en 
compte els aspectes legals (patents). A l’hora d’escollir un nom, podem trobar noms 
que no mantinguin relació amb el producte o servei que proporcionen i d’altres que sí. 
Juntament amb la definició del nom, s’ha de definir quina és la icona que la 
representarà. 
 
Selecció de paraules clau. Determinació de paraules que descriuen l’aplicació mòbil, 
per tal de facilitar la cerca d’aquesta a les botigues virtuals App Store i Play Store. 
 
Publicació de l’app en la categoria adequada del producte. Determinar la 
categoria a la qual pertany el servei o producte que aquesta satisfarà. La categoria 
col·loca l’aplicació amb d’altres similars o complementàries dins de les botigues 
virtuals (Shirly Bercholc, 2019). 
 
Descripció diferencial de l’aplicació. Cal fer una descripció detallada i estratègica 
per tal de descriure l’app. Aquesta permet a l'usuari conèixer la utilitat abans de 
descarregar-la, és una anticipació del servei que se li oferirà. En el cas de Google 
Play, hi ha una descripció curta d’un total de 80 caràcters i un cop cliques aquesta, 

apareix una descripció d’un màxim de 4.000 caràcters (RankMyApp, 2018)4. En el cas 
de l’App Store, només té la descripció de 4.000 caràcters i abans de clicar a l’app, 
només apareixen tres línies, per llegir-la completa has de clicar a “más”, és a dir, entrar 
a la pàgina de descàrrega (Pickaso, 2019)5. A més a més de la descripció, podem 
trobar captures de pantalla i vídeos de suport. 
 
Definició de la identitat de l’app. Cal crear una identitat visual, la qual ha de seguir 
la línia gràfica de la icona que hem dissenyat anteriorment. El disseny visual ha de 
ser representatiu de l’estil, funció i objectius de l’aplicació. 

                                                
4 Rank My App. (2018). App description: conozca la importancia de la descripción para ASO. Recuperat de 
https://bit.ly/3mKvMBb 
5 Pickaso. (2015). Descripción en Google Play Store: Trucos para optimizarla, ASO. Recuperat de 
https://bit.ly/3sfOIIX 
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c) Durant el llançament 
 
Nombre de descàrregues. Una vegada s’ha publicat l’aplicació, s’ha d’analitzar el 
nombre de descàrregues, ja que aquestes poden marcar els pròxims mesos. Obtenir 
un nombre de descàrregues elevat els primers mesos després del llançament, pot ser 
molt beneficiós, ja que les botigues virtuals (App Store i Play Store) considerarà que 
ets una app de qualitat, resolutiva i afectarà positivament a la reputació. 
 
Contacte amb influencers i partners. Comptar amb el suport de representants del 
sector, prescriptors directes que influeixen en l'opinió pública, pot afavorir el fet de 

donar a conèixer l’app i al posicionament, per tant, la representació mental que tenen 
els possibles usuaris d’aquesta. 6 
 

d) Després del llançament 
 
Comunicació integral i visió periodística. Elaborar un dossier de premsa per tal de 
difondre’l als mitjans de comunicació especialitzats en la temàtica. 
Viralització a les xarxes socials. Per tal d’impulsar l’app en les xarxes socials, cal 
difondre contingut d’aquesta en el propi perfil de l’aplicació o marca. També es pot 
activar elements socials per tal de difondre el coneixement del perfil i en conseqüència 
de l’app, mitjançant la motivació de cara als usuaris per tal que comparteixin imatges, 
notícies, articles i vídeos que poden trobar als comptes de les xarxes socials d’aquesta 
(Shirly Bercholc, 2019). 
 
Publicitat convencional pagada. En funció de la tipologia d’aplicació, el seu target i 
el pressupost amb el qual comptin, es poden plantejar el llançament d’una campanya 
publicitària per tal d’arribar al públic específic al qual volen arribar de manera 
personalitzada o donar-se a conèixer de manera massiva.7 

  

                                                
6 Bercholc, S. (2019). 10 pasos para un buen lanzamiento de una aplicación al mercado [Entrada blog]. 
Recuperat de https://bit.ly/3djbn2M  
7 Bercholc, S. (2019). 10 pasos para un buen lanzamiento de una aplicación al mercado [Entrada blog]. 
Recuperat de https://bit.ly/3djbn2M  
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2.1.3 Claus pel contingut exitós d’una app 

 
Les aplicacions mòbils son sobretot una eina fonamental per nous projectes i 
pymes, ja que permeten incrementar les vendes de manera considerable sense 
necessitat d’una gran inversió.  
 
Cal tenir en consideració unes claus concretes per tal que el contingut d’una aplicació 
sigui exitós (Nirmal, 2016)8.  
 

- Impressionar. S’han de buscar les tècniques i estratègies que millor funcionin 
en el teu sector i públic per crear un contingut que impressioni i sigui creatiu. 
És important connectar en el primer moment amb l’atenció i la curiositat de qui 
ens adrecem. A més, la manera en què es presenta o es transmet el contingut 
pot aportar molt valor afegit a una marca/empresa.  
 

- Preveure futurs problemes. Abans de començar a desenvolupar-la, cal 
prevenir i detectar els problemes tècnics que trobaràs durant el procés de 
creació. En cas contrari, l’esforç i pressupost per desenvolupar l'aplicació pot 
veure’s perjudicat. És molt important tenir present que una aplicació mòbil no 
tindrà èxit fins que sigui desitjada pel seu públic objectiu. 

 
- Definir la proposta de valor. Si l’aplicació no pot aportar cap valor al públic 

objectiu, no s’està plantejant de manera adient. Cal definir una proposta de 
valor. Què aportarà l’aplicació als seus clients? Com d’única és la seva 
funcionalitat? Aquestes preguntes s’han de respondre abans de començar a 
crear l'aplicació. 
 

- Desenvolupar el millor producte. Com hi ha milers d'aplicacions disponibles 
per triar, desenvolupar el millor producte definitivament ajuda a diferenciar-se 
dels altres. Això pot ser un repte, però no impossible. Es pot fer desenvolupant 
la millor versió de l'aplicació actual i després afegir-li algunes característiques 

                                                
8 Nirmal. (2016). Nine case that help you develop a successful mobile app. Recuperat de https://bit.ly/3tiy90h  
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exclusives. En primer lloc, s’ha de pensar en alguna aplicació admirada i 
descobrir els problemes relacionats amb ella, després, desenvolupar una 
versió millorada de l'aplicació en qüestió. 

 
- Incloure un mecanisme viral o que generi comunitat. Crear una aplicació 

que inclogui algun element que connecti o impliqui a socialitzar, genera una 
bona experiència als usuaris. Això també ajuda a influenciar a més usuaris cap 
a l'aplicació. En conseqüència, l’aplicació es farà més popular quan un usuari 
convidi a altres a utilitzar-la. De fet, emprar aquest enfocament per crear una 
aplicació t'estalvia el problema de conservar i influenciar als usuaris (Shirly 

Bercholc,2019).  
 

- Assegurar un engagement. Quan l’aplicació sigui accessible i ja s’hagi 
llençat, ha de mostrar un compromís amb el públic. Les empreses que han 
aconseguit l'èxit en l'aplicació mòbil han planificat bé el seu engagement. Per 
exemple, utilitzar les notificacions push dels missatges.  
En l'actualitat, l'usuari espera que l’app compleixi els seus requisits 
fonamentals i els ajudi en la seva tasca diària. Per tant, cal treballar un pla per 
atraure els usuaris cap a l’aplicació. 
 

- Seguir innovant sempre. L’app mai podrà tenir èxit si no saps innovar amb el 
temps. Has d'anar actualitzant l'aplicació amb noves funcionalitats que 
s'adaptin als usuaris. Si no hi ha res valuós que oferir, el més probable és que 
l’aplicació quedi obsoleta. Així que pren el temps necessari per planificar i 
innovar la teva app periòdicament. 

 
- App resolutiva i segura. Cada cop més, l’ús d’aplicacions mòbil és més comú, 

per aquest mateix motiu, les aplicacions han de ser resolutives i segures. Han 
de tenir l'opció de cancel·lació, devolució de diners i possibilitat de canvis 
d'última hora, requisits que s’han de tenir en compte a la hora de crear una 

app. 
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A més, cal tenir en compte que no només és important el contingut de l’aplicació. No 
n'hi ha prou amb tenir una bona idea per crear una aplicació: cal conèixer totes les 
eines que l'ajudaran a posicionar-se en les app stores i un recurs que s'ha de 
treballar és la descripció de l'aplicació.  
La descripció s'insereix abans de la publicació de l'app i és una manera de presentar 
a l'usuari el servei que s'ofereix de forma senzilla, però creativa. Una bona descripció 
pot donar més visibilitat al projecte. Per això, és important que la descripció contingui 
paraules clau i sigui concisa, no gaire extensa. Es recomanen uns 2000 caràcters 
d’extensió (Rank MyApp, 2018).9  
 

2.1.4 Claus pel disseny funcional d’una app 
 
Hi ha molts factors que determinen l'èxit d’una aplicació, però conèixer algunes de les 
funcions bàsiques que els usuaris volen i esperen pot ajudar a començar de 
manera encertada. A continuació es detallen cinc elements importants que s'han 
d'incloure per garantir que la teva aplicació mòbil sigui funcional i útil per 
l’usuari. (Gabriel Shaoolian, 2017)10 
 
 
1. Experiència única 
Per dissenyar una aplicació mòbil que hagi de ser descarregada i accedida amb 
freqüència pels usuaris, cal oferir una experiència que no estigui disponible en un altre 
lloc. La funció més important d'una aplicació mòbil és proporcionar utilitat o valor als 
usuaris. La utilitat pot venir de moltes formes -valor d'entreteniment, una solució a un 
problema, o ajudar a resoldre tasques de forma més senzilla- però hi ha de ser si es 
vol que l’aplicació mòbil tingui èxit.  
Cal tenir en compte sempre les necessitats dels usuaris. Una app no ha de ser només 
un projecte d’imatge per la marca, sinó que també ha de contenir un valor únic que 
pugui proporcionar als usuaris.  
                                                
9 Rank My App. (2018). App description: conozca la importancia de la descripción para ASO. Recuperat de 
https://bit.ly/3mKvMBb 
10 Shaoolian, G. (2017, juny 7). 5 mobile Apps Features your customers want. Forbes. Recuperat 20 gener 2021 
de https://bit.ly/2OQ9tNW 
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2. Navegació intuïtiva i fàcil 
En relació amb el punt anterior, la raó número u que donen els usuaris per esborrar 
una aplicació mòbil és que no la utilitzen. Però si els usuaris es troben utilitzant la 
seva aplicació de forma constant, això no garanteix que estigui fora de perill de ser 
eliminada.  
La segona raó és eliminar una aplicació que és difícil d'usar. La navegació intuïtiva i 
la usabilitat general són funcions clau que els clients busquen en les experiències de 
les apps.  
 

Per millorar la usabilitat cal minimitzar els clics i les accions. Al mòbil, sense 
l'avantatge d'un ratolí i un teclat, és molt més laboriós seleccionar objectes i introduir 
informació. L’app ha d'estar optimitzada per mantenir al mínim els clics i els camps 
per omplir amb text, tot així, garantint que segueixi sent funcional.  
 
3. Pagament sense problemes 
Encara que minimitzar els camps és important, és impossible eliminar tots els camps 
completament i el procés de compra és on es requereix la major quantitat d'informació. 
La clau està a demanar als usuaris només la informació que es necessita i limitar al 
màxim el nombre de camps.  
Es pot optar per oferir autocompletar la informació, com la ciutat i l'estat basats en la 
introducció del codi postal. Aquests petits detalls fan que el procés sigui més ràpid i 
fàcil pels usuaris. Com també amb altres àrees de l’aplicació, cal assegurar que els 
camps i els botons estan optimitzats per a ser seleccionats fàcilment amb els dits (en 
lloc del ratolí). 
 
4. Experiències personalitzades  
Avui dia, les marques busquen formes de fer més personals les experiències dels 
usuaris, de manera que no hauria de sorprendre que la personalització sigui igual 
d’important en les aplicacions mòbils.  

Per destacar al saturat mercat de les aplicacions mòbils, és fonamental situar la 
personalització en el centre de l'estratègia sempre que sigui possible. La 
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personalització es pot aconseguir basant-se en diversos factors, com les dades 
demogràfiques, els comportaments que els usuaris realitzen en l'aplicació o la 
ubicació actual de l'usuari. Per exemple, una aplicació de notícies pot oferir per 
defecte contingut geogràficament rellevant. Així, l'aplicació mòbil és més personal en 
funció dels atributs i necessitats dels seus clients. 
 
5. Simplicitat 
Omplir l’app de característiques que no són realment essencials per a les tasques que 
els usuaris volen completar fa que l'aplicació sigui més difícil de navegar del que ha 
de ser. Els usuaris volen una navegació intuïtiva en l'aplicació i això vol dir que la 

simplicitat és la clau. El disseny senzill i fàcil d'utilitzar ha de ser un dels principals 
requisits per al desenvolupament d’aquesta. 
 

2.1.5 Mercat de les aplicacions mòbils  
 
a) Patentar aplicacions mòbils 

 
Quan tens una bona idea que creus que és important protegir-la, és important tenir 
presents totes les opcions disponibles en l’àmbit legal. En el cas de la nostra aplicació, 
al ser una proposta diferenciada i innovadora és important saber què cal fer per 
assegurar que un projecte es porti a terme de la manera més exitosa possible.  
 
Primer de tot, cal saber que segons l'article 4 de la Llei de Patents de l’Oficina 
Española de Patentes y Marcas (OEPM), no pot patentar-se tot allò que siguin “plans, 
regles o mètodes”.11 No es poden protegir idees de negoci, ja que no són invencions 
de caràcter industrial (aparells, mecanismes, instruments, productes etc).  
No obstant això, en el sector de les apps existeixen uns requisits que fan que 
les aplicacions mòbils siguin patentables en certs casos.  
 

                                                
11 Oficina Española de Patentes y Marcas (2015). Artículo 4 de la Ley de Patentes. Recuperat de 
https://bit.ly/2Q0lHE4 
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És així com, per poder-se patentar, has d’assegurar-te primer que la teva proposta 
sigui una aplicació industrial que sigui innovadora i inventiva, ha de representar 
novetat i no ser un plagi a alguna aplicació ja existent. A més de tenir un caràcter 
tècnic, és a dir, que suposi una solució a un problema tècnic de l'entorn on es troba. 
(J.D Núñez, s.d.). 12 
  

b) Registrar una marca d’una aplicació mòbil  
 
Cal mencionar també, que indiferentment que l’aplicació sigui patentable o no, per 
assegurar-se d’una protecció s’ha de registrar l’app com a “Marca”: el nom i el 

logotip de l’app amb els quals es diferenciarà de la competència. Obtenint el dret a 
l’exclusivitat del seu ús, comercialització i promoció. 
 
És així com, cal presentar tant la sol·licitud del registre de la patent com la sol·licitud 
de Marca i el seu logotip/icona a l’OEPM per obtenir com més aviat possible 
l’exclusivitat. (Iglobax, s.d.).13 
 
Com a altres opcions, per un costat trobem la via de registrar l’interface de l’app, és a 
dir, l’entorn visual o disseny industrial. I per altre costat, la via de registrar com a 
propietat intel·lectual la descripció de l’app i el seu codi informàtic. (J.D Núñez, s.d.). 
14 
 
 
 
 
 
  

                                                
12 Nuñez, JD. (s.d). ¿Se puede patentar el desarrollo de una APP para Smartphone? [Entrada blog]. Recuperat 
de https://bit.ly/3mXrHK9 
13¿Cómo patentar una aplicación móvil? (s.d.) Recuperat 3 de febrer 2021 a https://bit.ly/3g4GqBs  
14 Nuñez, JD. (s.d). ¿Se puede patentar el desarrollo de una APP para Smartphone? [Entrada blog]. Recuperat 
de https://bit.ly/3mXrHK9 
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Una vegada s’ha estudiat en profunditat el mercat de les aplicacions mòbils, cal 
investigar sobre la temàtica en la qual es basarà l’app, que és, en essència, el 
turisme.  

2.2 Turisme 

 
2.2.1 Turisme 4.0  
 

El Turisme 4.0 sorgeix junt amb l’evolució de la indústria 4.0, en la que hi ha una 
revolució de les maquinàries, processos, sistemes i tecnologies. Tot és més immediat 
i interactiu, i com a conseqüència, obtenim una indústria globalitzada basada en la 
connectivitat.  
 
Segons l’OMT (Organización Mundial del Turismo), dintre d’aquesta nova revolució 

4.0, el turisme internacional afronta quatre reptes a assolir en aquesta transformació, 
resumits en les que són conegudes com les 4D. (Angela Fernández, 2018)15. 
 
Desestacionalització 

Distribuir noves activitats per ampliar l’oferta, de manera que aquesta no quedi 
compresa només en els mesos de més activitat turística habituals. Ofertes 
culturals, esportives i gastronòmiques permetran lluitar contra l’estacionalitat 
que té el model de turisme actual.  

 
Descentralització 

Actualment, amb l’economia compartida, ja no és necessari que el turisme es 
concentri en les destinacions amb més oferta hotelera. De fet, aplicacions com 
AirBnb permeten que l’usuari tingui accessibilitat a incomptables destinacions 
amb milers d’opcions d’allotjament. Això permet que el turisme es distribueixi i 
deixi d’estar tan centralitzat, i per conseqüència, sigui més sostenible.  

 
 

                                                
15 Fernandez, A. (2018, julio 24). Turismo 4.0 [Entrada blog]. Recuperat de https://bit.ly/3wX1xeQ 
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Desestandardització 

Directament relacionat amb la varietat d’oferta i la intenció que l’usuari tingui 
una experiència més personalitzada. L’OMT busca eliminar l’homogeneïtat i 
massificació per passar a oferir propostes molt més adaptades a cada usuari, 
perquè el turista tingui una experiència única. 

 
Distribució 

L’OMT aposta perquè siguin cada cop més les comunitats locals les que 
s’adaptin al sector turístic i no només les empreses globalitzades del turisme. 

Un exemple seria associacions que organitzen excursions o particulars que 
ofereixen allotjament. 

 
Tots aquests reptes del sector, lògicament, s’han vist afectats per la Covid-19. De 
fet, l'OMT calcula que el turisme trigarà 3 o 4 anys a recuperar el nivell de 
creixement previ a la Covid.16  

 
2.2.2 Turisme i Covid-19  

 
El turisme, fins ara, era un dels grans impulsors de les diferents economies mundials. 
Sense anar més enllà, l’any 2019 se’n van comptabilitzar fins a 1.500 milions de 
desplaçaments de turistes arreu del món (Nani Arenas, 2020)17. 
 
Arran de la crisi sanitària actual de la Covid-19, un dels sectors econòmics que ha 
quedat més afectat ha estat aquest. El virus ha dificultat el contacte social i en 
conseqüència la mobilitat, per aquest mateix motiu, des de l’OMT18, es proposa 
incentivar i desenvolupar el turisme intern. Aquesta organització recomana 
començar per una promoció de la cultura, paisatges i hostaleria de zones rurals i poc 

                                                
16 EFE (2020, setembre 18). La OMT calcula que el turismo tardará 3 o 4 años en recuperar el nivel de 
crecimiento previo al covid. El Economista. Recuperat 3 febrer 2020, de https://bit.ly/3g6MF7T 
17 Arenas, N. (2020, setembre 27). Desafíos del sector turismo ante el Covid-19 [Entrada blog]. Recuperat de 
https://bit.ly/3tkB3BM 
18 UNWTO. (s,d). La Covid-19 y los grupos vulnerables. Recuperat de https://bit.ly/3wOfL1A  
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massificades, per tal de reactivar l’economia començant pels petits comerços així 
facilitar la recuperació de la crisi que estem vivint, mentre es respecten les mesures 
per tal d’evitar contagis. 
  
L’OMT, assegura que els dos principals aliats que poden aconseguir reactivar 
el turisme són els joves i la tecnologia.  
 
Es considera que els joves poden crear una forta influència, per tal de plantejar un 
nou panorama turístic. La creativitat d’aquests pot crear una nova perspectiva, poden 
proporcionar un punt de vista més divers pel que fa a tipus d’activitats. Si diferents 

grups de joves creen noves iniciatives, pot sorgir un  moviment on tot el jovent se senti 
prou empoderat per tal de crear una comunitat i comunicar el seu sentit de pertinença 
a una comunitat autònoma, com podria ser el cas de Catalunya (OMT, 2020). 
Els joves no deixen de ser el motor del progrés, aquests són els que moldegen la 
presa de decisió del present i del futur que estan generant. Per tant, si els joves 
promouen un turisme sostenible, de proximitat i de comunitat, aquest serà el 
futur del turisme. Mitjançant les noves tecnologies es pot crear un nou nínxol on els 
joves tinguin el seu espai i desenvolupin la seva activitat econòmica, en aquest cas, 
el turisme.  
 
Per altra banda, el segon motor que pot facilitar la recuperació és la tecnologia. Avui 
en dia moltes de les decisions que prenem diàriament, estan influenciades per l'ús 
d’una aplicació mòbil, la digitalització ja no és una opció (Nani Arenas, 2020).  
 
Aquestes ens proporcionen informació sobre l’activitat que volem duu a terme. En els 
nostres dispositius tenim aplicacions que ens guien fins a arribar a un destí, ens 
proporcionen informació de l’oferta de restaurants i hotels més propers, podem arribar 
a conèixer quina valoració i comentaris destaquen anteriors clients, quins preus 
s’ofereixen... No podem negar doncs, que la tecnologia ens proporciona informació 
molt valuosa a l’hora de decidir i que per tant, és una gran aliada per tal de donar a 
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conèixer i connectar clients amb els que ofereixen un servei (Maryam Grigoryants, 
2020)19. 
 
En conclusió, la OMT està incentivant als joves a que replantegin el turisme actual per 
tal d’afavorir un oci sostenible, segur, divers, inclusiu, respectuós, que impulsi 
l’economia així recuperant l’hostaleria d’Espanya. Construir un turisme que basat en 
la connectivitat i que sigui beneficiós pel sector. 
 

2.2.3 Situació econòmica del turisme a Espanya i Catalunya  
 

a) Espanya 
 

A escala general, la crisi d’aquest passat any 2020 ha provocat que la tassa interanual 
del PIB turístic espanyol experimentés una caiguda superior al 75%, segons Hugo 
Gutierrez (2020)20.  
 
L’exercici anual es va tancar amb l’arribada de menys de 20 milions d’estrangers a 
Espanya, només un 2,39% del total dels 83,5 milions de turistes que van venir al país 
l’any 2019. Aquestes dades es podrien explicar en ingressos: les despeses del 
turisme d’aquest any 2020 no arriba als 20.000 milions d’euros, comparats amb els 
92.000 milions d’euros que se’n van recaptar de turisme el 2019. 
 
Es calcula que Espanya ha perdut un total de 43.000 milions d’euros, suposant una 
caiguda d’un terç del PIB, segons Javier G. Jorrín (2021). 

                                                
19 Grigoryants, M. (2020, mayo 6). ¿Qué pasará con el turismo tras la crisis del Covid? [Entrada blog]. 
Recuperat de https://bit.ly/3gnbNYf 
20 Gutiérrez, H. (2020, diciembre 28). El turismo cierra su peor año en medio siglo por la pandemia. El País. 
Recuperat 6 abril de https://bit.ly/3asAQVO  
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El pronòstic de futur del sector 
turístic a Espanya, avui en dia, és 
encara força incert, no es 
contempla un panorama de 
normalitat. Per tant, es calcula 
que els pròxims dos anys, la 
tendència sigui d’estalvi i 
turisme de poques distàncies 
(turisme intern), segons Hugo 

Gutiérrez (2020). 
 

Figura 1: Banco Central Europeo. Ingresos perdidos procedentes del turismo internacional  

entre enero y septiembre de 2020. Dades en milions d’euros. Recuperat de: El Confidencial 21. 
 

b) Catalunya 
 
A nivell més local, segons un estudi molt recent de l’institut d’estadística de Catalunya 
(IDESCAT) “La despesa total realitzada pels turistes residents a l'estranger amb 
destinació principal a Catalunya es va situar en 85 milions d'euros el desembre de 
2020, xifra que suposa una disminució del 92,1% respecte al mateix període de l'any 
anterior. La despesa mitjana diària per persona va ser de 115 euros, el que indica una 
disminució interanual del 40,4%”22. 
 
A més, des de el punt de vista del sector hoteler i turístic, l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) anuncia, segons enquestes d’ocupació hotelera, que “...molts 
empresaris donen per perdut el primer trimestre de l’any, inclosa la Setmana Santa, i 
fins i tot l’estiu si el ritme de vacunació no s’accelera i els contagis continuen 
evolucionant com fins ara. La irrupció de la variant britànica, molt més contagiosa, ha 
portat a endurir les restriccions vigents a la majoria de països de la UE, aconsellant 

                                                
21 Jorrín, JG. (2021, enero 13). La crisis del turismo por el covid le cuesta más a España que a Francia e Italia 
juntas.  El Confidencial. Recuperat 7 abril de https://bit.ly/32AHa9z  
22 Idescat. (2021). Gasto del turismo estranjero. 12/2020 y año 2020. Datos provisionales. Recuperat de 
https://bit.ly/3g7I1pZ  
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limitar al màxim els viatges no essencials dins del mercat europeu, que afegeix més 
llenya al foc a un sector ja molt tocat per la pandèmia. 
El canvi sobtat d’escenari que ha provocat la pandèmia de la Covid-19 en l’activitat 
turística ja està fent que el sector es replantegi la seva supervivència a mitjà i llarg 
termini i no pensi només a assolir xifres rècord de visitants any rere any. La proposta, 
ja debatuda des de fa un temps, se centra en un canvi de l’actual model turístic 
vacacional,  per incloure noves propostes que impliquin l’atracció d’un perfil de 
turista més interessat per una oferta cultural i de més qualitat que fins ara”23. 
 

2.2.4 Oferta de turisme intern a Catalunya 
 
- Tota la informació d’aquest apartat i que es descriurà a continuació està adjunta en 

l’Annex 1 al final del treball. - 
 

Per tal de tenir una base de dades, s’ha realitzat un recull de les rutes de Catalunya 
que poden ser més interessants pels usuaris, tant de senderisme, com culturals i 
gastronòmiques.  
Amb aquesta recerca es vol aconseguir un punt de partida en quant a contingut per 
la nova aplicació. L’objectiu és que l’app acabi sent un format C2C, i això servirà 
perquè els usuaris puguin començar a construir, des de aquesta base, noves 
rutes proposades per ells.  
A més, aquest recull de dades ha estat útil per aconseguir coneixement i bagatge 
cultural sobre el tema del qual tracta el projecte i ajuda a desenvolupar-lo de manera 
més efectiva. 
 
Pel que fa a la procedència de la informació per tal de realitzar la base de dades, 
aquesta prové dels blogs excursionistes Walkaholic24, Wikiloc25 i FemTurisme.cat26.  

                                                
23 Ajuntament de Barcelona (s.d.).Turistes i pernoctacions als hotels de Barcelona. Recuperat de 
https://bit.ly/2RrpuL2 
24 Aray, R (2018, novembre 6). Las 15 mejores rutas de senderismo en Cataluña [Entrada blog]. Recuperat de 
https://bit.ly/2OOyZ6f  
25Wikiloc. (s.d.). Recuperat 28 febrer 2021, de https://bit.ly/3dhxdUr 
26Fem Turisme. (s.d.) Recuperat 28 febrer 2021, de https://bit.ly/3mKG3xf 
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a) Rutes de senderisme i ciclisme 

 
Pel que fa a les rutes de senderisme i ciclisme, hem seleccionat les rutes que són 
més conegudes en el territori català i d’altres que no ho són tant, però que poden ser 
molt interessants de cara al panorama de senderisme català. 
 
Pel que fa a la base dades de les diferents rutes, donem informació sobre la 
localització, el nom d’aquesta, breu descripció amb recomanacions, els quilòmetres, 
la durada de la ruta i el seu nivell de dificultat. 
 

b) Rutes de cultura i lleure 
 
Les rutes de cultura i lleure tenen com a objectiu explicar els punts de la història més 
rellevants de Catalunya. Entre elles trobem rutes que no només parlen d’història i 
personatges catalans, sinó que també trobem activitats que només poden ser 
realitzades a Catalunya, com per exemple l’experiència astronòmica a l’Obac que 
podeu llegir a l’annex. 
 

c) Rutes gastronòmiques 
 

Finalment, en aquest tipus de rutes podem arribar a conèixer els productes i plats més 
coneguts de Catalunya, com seria la ruta del vi del Priorat o els calçots de Valls. 
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Un cop entès el context d’aplicacions mòbils i el turisme, és important tenir un punt 
de partida per poder crear la nostra identitat com a nova marca que entra en el 
mercat d’apps. 

2.3 Creació de la identitat corporativa 

 
Per tal de crear una identitat corporativa no existeix un llistat d’atributs concrets. Tot i 
això, Alard i Monfort (2017)27 presenten una aproximació dels elements que cal tenir 
en compte, aquells atributs que fan que l’empresa tingui un caràcter únic i, en 
conseqüència, que afegeixen un valor i una riquesa a l’organització. 
 

2.3.1 Identitat corporativa 
 

La identitat corporativa la podríem definir com la personalitat de l’empresa, dins 

d’aquesta doncs, s’hi englobarà la filosofia, història, cultura, estratègia, reputació i 
conducta dels representants d’aquesta, com podrien ser els mateixos treballadors. 
Per tant, la identitat d’una empresa és el conjunt d’atributs que ens permeten definir-
la i percebre-la com a única. 
 

a) Imatge corporativa 
 
La imatge és la percepció que té el mercat de l’empresa en qüestió. Aquesta es 
construeix a partir de tots els aspectes que la companyia utilitza per a comunicar-se 
amb el públic com podria ser el mateix producte, els edificis o botigues, la forma de 
presentar-los, el nom, el logotip, els colors corporatius i la comunicació de l’empresa 
als mitjans de comunicació. 
 

b) La marca 
 
La marca l’entenem com un dels principals components de la imatge corporativa. La 
marca és el que permetrà al mercat identificar-la i associar-la a una tipologia de 

                                                
27 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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producte i necessitat concreta. De la mateixa manera, no només la identifica sinó que 
la diferencia de la competència (Emilio Llopis, 2015)28. 
 

c) Missió i visió de l’empresa 
 
La missió i la visió són claus per a descriure la projecció del futur de l’empresa, 
aquestes s’aplicaran durant el període en què es posi en marxa el pla de comunicació. 
Aquesta projecció de futur depèn completament de l’entorn i la capacitat d’adaptació 
i flexibilitat de l’empresa. 
 

La missió es defineix com la raó de ser que justifica l'existència de l’empresa, és a 
dir el fi últim pel qual es va construir la companyia. Podríem dir que la missió va molt 
més enllà de la rendibilitat de l’empresa.  
 
La visió és l’expectativa de futur que té l’empresa o com aquesta desitjaria que el 
futur sigui. Per tant, va molt lligada amb el propòsit i el que pot oferir la corporació al 
mercat29. 
 
  

                                                
28 Llopis, E (2015). Crear la marca global: modelo pràctico de creación e internacionalización de marcas (1ra 
ed.). Madrid: ESIC Editorial. 
29 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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Finalment, es busca saber com comunicar la marca que es crearà, per aquest motiu 
s’estudiaran quines són les etapes d’un pla de comunicació, la creació del pla 
d’accions, com executar el calendari i gestionar els recursos amb un pressupost. 

2.4 Pla de comunicació 

 
2.4.1 Etapes del pla de comunicació 
 

2.4.1.1 Anàlisi de la situació 
Per començar a construir qualsevol pla és necessari saber on estem, és a dir, fer 
una anàlisi de la situació de l’organització tant en l’àmbit intern com extern (Aljure, 
2015).30 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 2: Análisis de la situación (El plan estratégico de comunicación, 2015.)  

 
a) Àmbit extern 
 

En el seu llibre, Aljure es basa en els autors José María Sainz (llibre “El plan 
estratégico en la práctica”) i Gery Johnson & Kevan Scholes (llibre “Dirección 
estratégica”) per establir les següents tipologies.  
 
 
 
  

                                                
30 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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ÀMBIT EXTERN 

Tipus d’anàlisi Objectiu Elements a analitzar 

a) Anàlisi de 
l’entorn  

 

Busca analitzar el 
context de 
l’organització en 
termes generals. 

- Factors econòmics 
- Factors tecnològics 
- Factors polítics  
- Factors socioculturals 

b) Anàlisi del 
sector 

Busca identificar 
aspectes rellevants 
del sector a nivell 
general. 

- Sector 
- Tecnologia del sector 
- Economia del sector 
- Expansió del sector 
- Acords del sector 
- Aliances/ Rivalitats  
- Integració vertical/horitzontal 
- Productes substitutius  
- Poder de negociació proveïdors/clients 
- Altres. 

c) Anàlisi dels 
competidors  

Busca conèixer els 
moviments estratègics 
que aquests realitzen 

- Evolució històrica de vendes  
- Característiques diferencials  
- Avantatges i desavantatges 
- Participació de mercat  
- Posicionament  
- Estructura de la competència  
- Segments als quals es dirigeixen  
- Marques que amenacen directament o indirecta 
- Altres.  

d) Anàlisi dels 
proveïdors  

Identificar el poder 
dels proveïdors i la 
seva influència sobre 
l'organització de cara 
al futur. 

- Nombre i característiques proveïdors.  
- Importància relativa de cada proveïdor 
- Capacitat per cobrir les necessitats de 
l’organització 
- Dificultat de canvi 
- Grau de domini 
- Relació de dependència empresa - proveïdor 
- Altres.  

e) Anàlisi de la 
distribució 

Identificar les 
característiques del 
sistema que fa que el 
producte arribi al 
consumidor o usuari. 

- Formats de distribució existents  
- Limitacions legals 
- Cobertura geogràfica 
- Importància del producte per al distribuïdor 
- Hàbits sobre de productes i situacions de 
compra 
- Altres. 
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ÀMBIT EXTERN 

Tipus d’anàlisi Objectiu Elements a analitzar 

f) Anàlisi del 
mercat i dels 
clients 

Busca entendre 
l’estructura i 
naturalesa del mercat. 

- Volum del mercat total 
- Evolució històrica del mercat  
- Causes principals dels moviments del mercat 
- Estacionalitat  
- Segmentació  
- Canals de distribució  
- Previsió dels pròxims anys  
- Característiques de l’àmbit legal del mercat  
- Tendències comparatives amb altres mercats  
- Característiques del consumidor 
- Característiques del prescriptor 
- Percentatge del consum del producte 
- Hàbits de compra 
- Imatge real del producte 
- Imatge ideal del producte  
- Motivacions i frens de compra  
- Estudi de situacions i formes d’ús  
- Anàlisi del consumidor potencial  
- Estil de vida 
- Altres. 

 
Figura 3: El plan estratégico de comunicación per Aljure (2015) (Creació pròpia). 

 

 

 

b) Àmbit intern 
 
Busca conèixer les característiques de l’organització per finalment arribar a identificar 
factors de avantatja competitiva o debilitats que han de ser eliminades. Aquesta 
anàlisi contempla diferents aspectes com els descrits a continuació. 
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ÀMBIT INTERN 

Elements a analitzar 

a) Revisió dels resultats obtinguts en l’últim període estratègic (3 a 5 anys), verificar que 
s’han complert o s'estan complint els objectius i compromisos fixats. 

b) Anàlisi de les 
característiques de 
l’organització  

- Missió, visió i valors de l’organització  
- Objectius estratègics i funcionals.  
- Origen i evolució històrica  
- Organització: estructura i política empresarial.  
- Processos, normes, cultura.  
- Filosofia de mercat  
- Canals de distribució  
- Política de creació de nous productes  
- Plans concrets d’actuació de mercat  
- Públic objectiu  
- Estratègies i objectius existents de comunicació  
- Pressupost assignat a la comunicació global 
- Altres.  

c) Sobre el producte/servei - Categoria  
- Beneficis  
- Descripció de les característiques  
- Composició  
- Varietats  
- Elements diferencials  
- Fabricació  
- Presentació  
- Necessitats que satisfà 
- Ús 
- Històric (llançament, unitats venudes, marques 
competidores…) 
- Restriccions legals  
- Explicació del nivell de posicionament  
- Explicació del nivell de notorietat  
- Explicació del nivell d’imatge de marca-producte 
- Altres. 

 
Figura 4: El plan estratégico de comunicación per Aljure (2015) (Creació pròpia).  
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2.4.1.2 Anàlisi D.O.F.A 

 
Aquesta anàlisi ajuda a identificar els aspectes clau que s’han de considerar per definir 
els objectius, potenciant fortaleses i oportunitats i buscant minimitzar el risc associat 
a debilitat i amenaces, tot en relació amb la recopilació d’informació efectuada 
prèviament en l’anàlisi de situació.  
 
Segons Aljure (2015)31 per aconseguir això, és necessari considerar els conceptes 
debilitat, oportunitat, fortalesa i amenaça des d’una perspectiva tècnica.  
 

 
Intern 

Debilitat - Factor intern, propi de 
l’empresa i per tant, controlable, que 
perjudica l’assoliment dels objectius.  
 

Fortalesa - Factor intern que afavoreix o pot 
afavorir l’assoliment dels objectius. 
 

 
Extern 

Oportunitat - Factor extern a la pròpia 
empresa que afavoreix o fot afavorir 
l’assoliment d’objectius.  

Amenaça - Factor extern a la pròpia empresa 
que perjudica o pot perjudicar l’assoliment 
dels objectius.  

 
Figura 5: El plan estratégico de comunicación per Aljure (2015) (Creació pròpia). 

 
Tant la debilitat com la fortalesa s’obtenen de la síntesi de l’anàlisi interna de 
l’organització.  

 
És important tenir en compte que: 

- Un mateix fet podria ser al mateix temps una amenaça per a una organització 
i una oportunitat per a una altra, fins i tot quan ambdues pertanyin al mateix 

sector.  
 

- Un fet pot ser una amenaça o una oportunitat per a una mateixa organització, 
depenent de les característiques de la mateixa i del moment que es presentin. 

 
  

                                                
31 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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2.4.1.3 Definició dels objectius de comunicació 

 
La definició dels objectius de comunicació està subjecta a l'obtenció de la informació 
dels dos passos anteriors, particularment a la clara identificació de situacions, 
problemes, reptes i/o objectius organitzacionals que puguin ser intervinguts o 
aconseguits a través de la gestió de comunicació.  
 
Al definir objectius expressem la nostra voluntat de donar o fer alguna cosa i per a 
això es requereix molt més que les ganes i la promesa de complir-los. Cada objectiu 
que definim porta implícita una promesa. Segons Aljure (2015)32 és imprescindible 
assegurar-se de: 
 

1. Avaluar prèviament la seva 
capacitat de complir-se. 
Contemplar aspectes com 
recursos i capacitat, que dit en 
el llenguatge dels objectius 
consisteix a satisfer els 
següents requisits (SMART):  

- Que tingui relació amb la visió i la missió, amb un objectiu 
estratègic o amb un problema que s'ha de solucionar. 
 
- Que sigui específic i quantificable: que s'expressi 
numèricament. 
 
- Que sigui mesurable: que pugui ser avaluat. 
 
- Que contempli definició de temps: que tingui un termini 
d’execució.  
 
- Que sigui realitzable: que contempli els recursos disponibles 
i, encara que ambiciós, es pugui aconseguir.  
 
- Que estigui associat un/uns públic/s específic/s. 

2. Definir un pla d’accions per complir. 

3. Comunicar, si l’objectiu no s’entén per si sol, cal reformular. 

4. Actuar per assolir.  

 
Figura 6: El plan estratégico de comunicación per Aljure (2015) (Creació pròpia). 

 
 

  

                                                
32 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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a) Com establir objectius quan no tenim antecedents? 

 
És molt important definir metes amb prudència perquè no es generin falses 
expectatives. Això sense deixar, per descomptat, de ser ambiciosos en la recerca de 
generació de valor. Aquestes són algunes variables que podem considerar per 
quantificar l'abast esperat d'un objectiu de manera que sigui viable aconseguir-lo.   
 
- Mida del públic(s) amb el qual volem aconseguir la notorietat.  
- Dispersió geogràfica del públic(s).  
- Disponibilitat de mitjans i espais per impactar al públic(s).  
- Recursos i pressupost destinat per implementar accions.  
- Temps disponible per aconseguir l'objectiu. 
 

2.4.1.4 Identificació de públics 
 

a) Públic objectiu 
 
El públic objectiu, grup objectiu o target group és el conjunt de persones a qui es 
dirigeix el missatge (institucional, corporatiu o publicitari), definit d’acord amb les 
seves característiques quantitatives de tipus sociodemogràfic, i les seves 

característiques qualitatives com són l’estil de vida, valors, hàbits, aspiracions…” 
(Alard i Monfort, 2017)33 
 
Cal recordar que moltes vegades el consumidor d’un producte o servei no és qui el 
compra. Sovint s’han de dirigir les campanyes a prescriptors o a compradors que no 
consumeixen personalment el producte. En qualsevol cas, els gustos de les persones 
canvien al llarg del temps, igual que les seves necessitats i tendències. Aquelles 
marques o empreses que siguin capaces d’analitzar contínuament aquestes variables 
i estar alerta als canvis seran qui avancin les necessitats del seu públic objectiu i, per 
conseqüència, deixaran enrere la competència. 
  

                                                
33 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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b) Criteris per la segmentació d’un mercat.  

 
A l’hora de definir el públic objectiu, s’han usat tradicionalment tres tipus de criteris 
que permeten agrupar als membres d’una comunitat en funció d’unes certes 
característiques. (Alard i Monfort, 2017) 
 

Tipus de criteri Definició Elements a tenir en compte 

Criteris 
sociodemogràfics 

Agrupen als individus en 
funció de variables 
objectives que poden 
identificar-se amb facilitat 
de cara a entrevistes, o a 
partir d’observació.  

Edat: Les necessitats de productes solen variar 
segons l’edat del consumidor.  
 
Sexe: Molts productes i serveis es dissenyen 
expressament per homes o dones, tot i tenir en 
compte que actualment els rols sexuals estan 
desapareixent, i el gènere ja no representa una 
forma precisa de distingir entre consumidors en 
algunes categories de productes.  
 
Famílies i llars: Moltes famílies passen per 
diferents fases al llarg de la seva formació, 
creixement i dissolució. En cada una d’elles, la 
unitat familiar demanda diferents productes i 
serveis.  
 
Origen ètnic: Algunes poblacions es 
segmenten en funció de la seva herència 
cultural i el seu origen, perquè membres d’una 
comunitat o cultura solen compartir els 
mateixos valors, creences i costums. ` 

Criteris socioeconòmics Relacionen als individus 
degut a aspectes com el 
seu nivell d’ingressos, 
consum o la classe social 
que representen. 

Classe social: L’educació, l’ocupació i l’ingrés 
estan molt relacionats, les ocupacions d’alt 
nivell que generen ingressos elevats quasi 
sempre demanden nivells d’educació avançats 
i resulten més prestigioses que aquelles que 
requereixen menys educació. La classe social 
és una base important per la segmentació de 
mercat, ja que és una categorització jeràrquica 
i visual.  

Criteris psicogràfics Aporten raons més 
recentment considerades 
que completen el 
coneixement de la 
conducta dels individus.  

Es té en compte la personalitat, estil de vida 
o sistema de valors que els individus 
comparteixen. Per conèixer més a prop les 
persones cal fer una escolta activa amb la qual 
poder determinar el comportament dels 
usuaris, ja sigui en focus groups o xarxes 
socials, ja que allà és on els individus 
manifesten els seus gustos i preferències.  

 
Figura 7: Plan de comunicación on y off en la práctica per Alard i Monfort (2017) (Creació pròpia). 
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c) Públics objectius singulars: influencers  
 
Els influencers són persones amb credibilitat en un determinat sector i amb una forta 
i consolidada presència en l'àmbit digital. Compten amb un gran nombre de seguidors, 
subscriptors i lectors i poden generar sentiments positius o negatius en relació amb 
una determinada empresa o marca. (Alard i Monfort, 2017)34 
 
Per Ordóñez (2017), els influencers poden classificar-se en alguna de les tipologies 
següents: 
 

1. Influencers VIP. Són famosos o celebritats en àrees diverses com l’art, 
cinema, cultura, esport, etc. que en un moment donat porten a terme una 
col·laboració amb una marca. L’interès d’aquestes és arribar a un públic molt 
ampli, ja que normalment aquests influencers tenen centenars de milers de 
seguidors, tenen una tarifa elevada i no posseeixen una clara segmentació del 
seus seguidors.  
 

2. Líders d’opinió. Són molt interessants per la marca, precisament perquè no 
solen fer col·laboracions. Estan especialitzats en un sector en el qual tenen 
bona reputació i reconeixement públic. Pels seus coneixements, tenen una 
forma influència i credibilitat. Aquest tipus d'influencers solen recomanar 
marques, productes o serveis de manera genuÏna, sense que la marca els hi 
demani i sense un contracte pel mig.  
 

3. Comunicadors. Són els bloggers, youtubers i instagramers. Gent que 
comunica molt bé i ha desenvolupat un reconeixement i reputació. El més comú 
és que parlin de marques amb les quals tenen acord comercial i en ocasions, 
abans han estat influencers “aventurers”.  
 

4. Aventurers. Són aquells que es dediquen a explorar la xarxa per trobar 

tendències i idees, i al descobrir marques interessants, les prescriuen 

                                                
34 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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voluntàriament. Aquest tipus de prescriptors és positiu per la marca, ja que no 
costen diners. En molts casos, l’influencer aventurer perfecciona la seva 
comunicació i acaba convertint-se en influencer comunicador.  
 

5. Reviewers. Són influencers que busquen provar producte o serveis i després 
donen la seva opinió, sigui bona o dolenta. És per això que són una bona opció 
només si l’empresa està segura de les avantatges i l’èxit del seu producte.  
 

6. Reporters. Són un tipus d’influencers que tenen una col·laboració fixa amb una 
marca i que constantment posen a la seva audiència al dia amb les novetats 

de la marca en qüestió.  
 
L’influencer per la marca pot aconseguir diferents aspectes que aportaran valor afegit 
a aquesta: 
 
➢ Major credibilitat en les xarxes socials  
➢ Notorietat i visibilitat  
➢ Augment de fans i tràfic web 
➢ Generar oportunitats comercials 
➢ Fidelitzar clients  
➢ Estimular l’acció de l’usuari 

 
Tot i que l’objectiu final sempre serà convertir de manera natural aquests influencers 
en ambaixadors de la nostra marca i els seus productes. Això és complicat, perquè la 
relació amb els influencers no s’aconsegueix ràpidament, cal una estratègia de 
relacions públiques a llarg termini, intentant captar la seva atenció, interès i establir 
una col·laboració per acabar aconseguint la desitjada “recomanació” (Cervera, 2015). 
 
Existeixen al mercat diferents eines que ens ajuden a encertar els influencers 
adequats per la nostra marca i poder aconseguir els següents aspectes clau:  
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1. Identificar els influencers que disposen del poder de recomanació més alt sobre 
el target de la marca en concret.  

2. Obtenir indicadors sobre la millor forma de captar l’atenció d’aquests 
influencers i poder desenvolupar les campanyes tant en mitjans convencionals 
com xarxes socials.  

3. Monitorar el que es diu de la marca en l’entorn digital i disposar d’indicadors 
per demostrar el ROI (return of investment) de les seves accions.  

 
d) La segmentació digital en xarxes socials 

 

Les capacitats d’afinitat amb el target i la mesura de resultats en temps real que ens 
proporciona internet converteix la segmentació del públic objectiu en un element clau 
a l’hora d’aconseguir eficàcia en la comunicació publicitària online i un elevat retorn 
d’inversió.  
Les xarxes socials permeten àmplies possibilitats de segmentació dels anuncis: 
sociodemogràfiques, geogràfiques, de comportament i psicogràfiques. (Alard i 
Monfort, 2017)35 
 
Totes les xarxes socials ofereixen eines (Ebuzzing, Circle Count, Buzzsumo, 
Followerwonk…) perquè l’anunciant pugui crear el seu anunci d’acord amb l’objectiu 
que persegueix i l’audiència a la qual es vol adreçar. Segons Jiménez (2016) els 
criteris de segmentació que ofereixen les principals xarxes socials són:  
 

- Facebook: ofereix ubicació geogràfica, edat, sexe, interessos, etc.  
- LinkedIn: ofereix opcions interactives per negocis B2B, poden dirigir els 

anuncis a companyies específiques, sectors, volum d’empreses, funcions 
laborals, formació acadèmica etc.  

- Twitter: és el que es denomina microblogging, ofereix segmentació 
d’audiència variada com Facebook: ubicació, sexe, idioma, dispositius, 

                                                
35 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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paraules clau, interessos, esdeveniments. En aquest cas, la segmentació per 
paraula clau és molt útil per arribar a persones relacionades amb la categoria.  

- Instagram: on més es treballa el marketing d’influencers, trobem diferents 
formes publicitàries:  

- Concursos: s’atrauen seguidors del influencer cap al nostre compte.  
- Col·laboracions: l’influencer parla de la marca als seguidors.  
- Experiències: l’influencer prova els nostres productes i els mostra al seu 

compte.  
 

2.4.1.5 Definició del missatge 
 
La construcció del missatge és fonamentalment tenir clar quina idea volem 
transmetre, per després poder elaborar un missatge eficaç i adaptat als mitjans que 
vulguem utilitzar per aconseguir els nostres objectius comunicatius. Per aconseguir 
això, haurem de captar l’atenció del nostre públic cap a la nostra marca, i intentar 
crear vincles tenint en compte les seves preferències mitjançant l’estratègia 
adequada.  
 

2.4.1.6 Disseny del missatge 
 
Segons Alard i Monfort (2017) el disseny ha de seguir una estratègia que permeti 
enganxar als usuaris, ha d’entendres com un sistema que coordina i permet que una 
empresa o organització s’entengui com un sol cos, diferenciant-se visualment de 
forma immediata. De tot això neix el branding, entès com l’estratègia de l’empresa 
basada en el disseny, per generar cultura corporativa. És a dir, busca crear i associar 
tot un imaginari al voltant d’una marca.  
Per tal de fer un bon procés creatiu, caldrà tenir en compte les necessitats que vols 
satisfer amb la comunicació, adaptar el disseny i composició visual a la percepció 
humana, jugar amb el llenguatge gràfic, entendre la psicologia de les formes, el color, 
la tipografia, etc. 
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Aquests últims s’entenen com els elements tangibles que representen la identitat de 
marca, San Cornelio (2017)36 en fa la següent explicació: 
 

- El nom és la identificació verbal de la marca. És un dels actius més important 
de l'empresa, ja que una vegada s'ha definit, aquest perdurarà en el temps i 
serà el nom amb el qual tothom l'identificarà. 

- El logotip, aquest aglutina la part verbal i visual de la identitat corporativa. En 
ella hi podem identificar el nom i atribut visuals com seria el símbol (si en té), 
el color i la tipografia. 

- El símbol, que és un dels principals elements identificadors de la marca. Sovint 

el símbol i el logotip apareixen combinats i en aquestes ocasions, parlem de 
logosímbol. 

- La tipografia és clau a l’hora de comunicar el missatge, ja que és la que 
facilitarà la lectura i a la vegada la memorització del missatge que estan 
comunicant. Aquesta ha de transmetre la personalitat de la marca i sovint 
podria transmetre la identitat ella sola. 

- El color és un dels elements més importants, ja que a la vegada és un dels 
més identificadors. Podem considerar-lo l’element originador d’identitat de la 
corporació. Normalment, l’elecció del color està al servei de factors socials o 
tradicionals (fer referència al sector), en altres ocasions, l’elecció del color és 
merament arbitrària.  

 
- Aquests elements s’estudien amb més detall en l’Annex 2 del treball, on s’elabora 

una guia per la creació visual de la marca. - 
 
 
 
 
 

  

                                                
36 San Cornelio, G (2017). Proyecto I: Identidad y marca (Trabajo de Fin de Grado. UOC, Catalunya). Recuperat 
de https://bit.ly/2Q6qhRf  
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2.4.1.7 Estratègia 

 
Quan parlem d’estratègia cal tenir primer clar la diferència entre els conceptes 
següents: objectius, estratègia i tàctiques. (Alard y Monfort, 2017)37 

 
Figura 8: Plan de comunicación on y off en la práctica per Alard i Monfort (2017) (Creació pròpia). 

 
Els objectius responen al que es vol aconseguir en el pla de comunicació, hi han de 
seguir, com ja hem dit, el criteri SMART.  
 
L’estratègia, llavors, és el camí que es vol seguir per arribar a assolir aquests 
objectius. Aquesta ha de generar els efectes persuasius plantejats en els objectius i 

per això la seva línia comunicativa ha d’estar basada en l’organització, valors, 
creences i principis de la marca. Cada estratègia de comunicació és única i és adient 
que al definir-la, es responguin preguntes com:  
 

- Què - quin és el missatge? 
- A qui - tipus de públic? Situacions en les que se’ls impacta? 
- Com - diferenciació dels competidors? 
- Quan - en quin moment? Amb quina freqüència? 
- On - quins mitjans s’utilitzaran? 

 
Exemples d’estratègia podrien ser fidelitzar als consumidors, dirigir una promoció a 
un target determinat o activar la relació amb els mitjans.  
 

                                                
37 Alard, J y Monfort, A. (2017). Plan de comunicación on y off en la práctica. (1ra ed.). Barcelona: ESIC Editorial.  
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Una vegada definides les estratègies, es decideixen i escullen les tàctiques més 
adients per aconseguir amb eficàcia els objectius. Per tant, el següent pas és 
coordinar les accions i recursos disponibles per tractar d’ocupar una posició 
d'avantatge sobre la competència.  
  

2.4.1.8 Pla d’accions 
 
Com ja hem vist en l’anterior apartat, una vegada queden definits els objectius i 
l'estratègia, cal materialitzar-los amb un pla d’accions, cal definir quines seran les 
tàctiques i quina serà l’eina o mitjà per tal de difondre-les. 

 
Quan elaborem un pla d’accions hem de tenir en compte que les tàctiques han d’estar 
adaptades al propòsit amb el qual han estat creades, és a dir, hem de tenir molt en 
compte per què i per a què servirà. Per tant, entenem que una tàctica i una manera 
d’aplicar-la que va funcionar molt bé en una situació, no té per què tornar a funcionar 
bé en una altra, ja que l'entorn i per tant, els resultats són completament diferents 
(Aljure Saab, 2015)38. 
 
Com que sabem que el perquè i per a què són molt important per tal que les tàctiques 
siguin efectives, podem arribar a elaborar un llistat de consideracions que ens serviran 
de guia a l’hora de crear un pla d’accions. 
 

- Tenir en compte el públic objectiu i la seva capacitat d’accés i ús al mitjà que 
es vol utilitzar. Com per exemple, si el nostre públic són persones no natives 
digitals, haurem de difondre el missatge per altres canals que no siguin digitals 
o xarxes socials. 

- Considerar aquells mitjans dels quals ja disposem, optar per aquells que 
ja tenim disponibles abans de pensar a crear-ne de nous. 

                                                
38 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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- Adequar el cost del mitjà amb l’efectivitat que s’espera d’aquest. Per tant, 
utilitzar el mitjà adequat i fer-ho d’una manera apropiada per tal que 
s'aconsegueix l’objectiu establert. 

- Validar la viabilitat d’implantació de l’acció acord a les seves 
característiques i possibles problemes. 

 
Com podem veure, un pla d’accions és un conjunt de tàctiques que han d’estar 
definides prèviament, han d’estar ordenades i executades en un període de temps 
concret. 
 

2.4.1.9 Calendari i pressupost de comunicació 
 

A continuació, s’explicarà per a què i com definir un calendari i pressupost d’un pla 
d’accions.  

 
a) Calendari 

 
Un calendari ens serveix per respondre a preguntes com: 

- Amb quina acció iniciarem el pla tàctic? 
- Quina serà la seqüència d’accions que seguirem? Quin serà l'ordre 

d’aquestes? 
- Quines tàctiques tenen més prioritat? 

 
Quan elaborem un calendari, hem de tenir molt en compte que no només estem 
establint unes dates i uns terminis d'actuació, estem definint un cronograma, és a dir, 
estem definint un ordre de prioritats que cal respectar (Aljure Saab, 2015)39. Per tant, 
si hi ha un canvi en aquest cronograma, s'ha de replantejar l'ordre de les accions per 
tal que compleixin amb els objectius prèviament definits i es respectin els terminis 
d'actuació. 

  

                                                
39 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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b) Pressupost 

 
Un cop hem definit el calendari, cal definir com serà el funcionament de la distribució 
de recursos. Dins dels recursos no només hi entra el capital financer de la corporació, 
sinó que també entra el capital humà (Aljure Saab, 2015). Quan definim un 
cronograma, hem de tenir en compte quins treballadors i per tant quins equips tindrem 
a disposició. 
 
Quan hi ha problemes amb el pressupost i no disposem dels suficients recursos, tant 
financers com de capital humà, sempre significa una retallada en la proposta 
d'objectius que havíem determinat prèviament. 
 
Fixar un pressupost previ a dur a terme les tàctiques, no només ens serveix per 
avaluar la viabilitat del pla que volem dur a terme. Com ja hem dit anteriorment, un 
pressupost previ ens permetrà saber si haurem de fer retallades, però també ens 
permet conèixer  quin és el rendiment que esperem de la inversió realitzada (ROI), el 
qual podem definir amb els indicadors que explicarem a continuació. 
 

-A l’Annex 3 es troba un exemple d’una taula on hi consta el calendari i 
pressupost d’un pla de comunicació -  

 
2.4.1.10 KPI’s 

 
També coneguts com a eines de control i seguiment. Una vegada hem definit quina 
és l'estratègia, quines accions i quan les executarem, necessitem fer-ne un seguiment 
per tal d’esbrinar si hem complert amb les expectatives esperades. És necessari previ 
a posar en marxa les accions, definir quins seran els indicadors i cada quant es farà 
el seguiment (setmanalment, mensualment, trimestralment...). 
 
En el nostre marc teòric, tindrem en compte dues tipologies de definició d’eines de 
control, segons els autors Aljure (2015) i Alard i Monfort (2017). 
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Indicadors de gestió i d'impacte 
Aljure (2015) 

Indicadors d’abast i conversió 
Alard i Monfort (2017) 

Indicadors de gestió: ens permeten conèixer si 
s’estan optimitzant els recursos emprats. 
Ex: percentatge de compliment del pla 
pressupostari. 

Podem estudiar l’abast a partir de: 
- L’abast: nombre de persones a les quals 

han impactat. 
- El nombre d’interaccions, respostes al 

contingut. 
- El nombre de visualitzacions. 

Indicadors d'impacte: ens permeten verificar el 
compliment d’objectius.  
 
Ex: arribar a assolir una valoració de la imatge 
de la marca o assolir un cert nivell de 
notorietat. 

Podem estudiar la conversió: 
- Vendes, nombre de transaccions 

realitzades. 
- Clics, percentatge de clics sobre el total 

d’impressions40. 
- Tassa de conversió: nombre de visites 

que han dut a terme una conversió sobre 
el total de visites. 

 
Figura 9: Plan de comunicación on y off en la práctica per Alard i Monfort (2017) (Creació pròpia). /  

El plan estratégico de comunicación per Aljure (2015) (Creació pròpia). 

 
 
 
 

 
  

                                                
40 El total d’impressions també podria  entendre’s com el total d'impactes, és a dir el total de 
missatges llençats als possibles espectadors. 
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Una vegada realitzat tot l’estudi d’informació i marc teòric sobre el projecte que es 
vol dur a terme, s’estudiarà en profunditat l’anàlisi externa que envolta la nova 
aplicació, per tal de poder tenir una visió molt més acurada del que hi ha en el sector 
en el qual es vol entrar.  

3. ANÀLISI EXTERNA  

3.1 Resum anàlisi de l’entorn i el sector  

 
Pel que fa a l’anàlisi de l’entorn i del sector, aquest s’ha realitzat ja dintre del marc 
teòric exposat prèviament. Com a resum, a continuació s’exposen en una taula de 
forma esquematitzada tots els factors necessaris estudiats en el marc teòric per tenir 
una perspectiva general de la situació: 
 

Factors tecnològics 2.1.1 Concepte d’aplicació 
2.1.2 Procés de disseny i desenvolupament d’una app 
2.1.3 Contingut d’una app 
2.1.4 Disseny funcional d’una app 

Factors jurídics 2.1.5 Mercat de les aplicacions mòbils  
a) Patentar apps 
b) Registrar una marca d’una app 

Factors sociocultural 2.2.1 Turisme 4.0 
2.2.2 Turisme i Covid  
2.2.4 Oferta del turisme intern a Catalunya 

Factors econòmics 2.2.3 Situació econòmica del turisme a Espanya i 
Catalunya  

 
Figura 10: Resum anàlisi de l’entorn i el sector (Creació pròpia), 

3.2 Anàlisi dels competidors  

 
Abans d’analitzar la competència, és rellevant mencionar que en relació al projecte 
que es vol desenvolupar, caldrà analitzar tant el servei que ofereix la competència, 
com també la seva presència digital i la seva comunicació.  
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3.2.1 Competència directa  
 

a) Justificació de la selecció 
 
Per tal de fer una anàlisi exhaustiva de la competència més directa, s’han seleccionat 
les apps que més s’acostin al model d'aplicació que es vol desenvolupar. Així, 
criteris i requisits per la tria han estat els següents:  

1. Apps que ofereixin rutes i tinguin un mapa de navegació.  
2. Apps que busquin augmentar el contingut involucrant als seus usuaris.  
3. Apps que generin comunitat i siguin interactives.  

 
Tenint en compte això, finalment s’han triat les següents apps per l’anàlisi:  
 
➔ AllTrails 
➔ Komoot  
➔ Wikiloc 
➔ Outdooractive 

 
b) Anàlisi de l’oferta 
 

 
Apps 

Oferta 

Descripció Serveis  Avantatges Desavantatges 

Alltrails 
 

És una aplicació 
mòbil que 
proporciona més de 
cent mil rutes per a 
tot el món, on pots 
visualitzar rutes ja 
elaborades per 
altres membres que 
formen part de la 
comunitat a la 
vegada que crear i 
compartir les teves.  

-Rutes de senderisme 
-Rutes de ciclisme 
-Rutes de running 
-Rutes aptes per nens 
-Rutes aptes per gossos 
-Descarregar el mapa i 
accedir sense connexió 
-Lifeline: servei que 
proporciona Alltrails.  
S'assigna un contacte de 
seguretat a l’usuari, sap 
quin és el teu pla i pot 
seguir el teu progrés, així 
coneixent si hi ha hagut 
algun imprevist. 
-Informació climatològica 

-Disseny molt intuïtiu 
-Àmplia varietat de 
rutes 
-Gran quantitat de 
filtres per a definir la 
ruta 
-Alltrails té una 
comunitat d’usuaris 
que proporcionen 
ressenyes, fotos i 
activitats que es poden 
fer al voltant 
-Si tens l’opció de 
pagament, tots els 
diners s’inverteixen en 
projectes per a 

-Registre obligatori per 
accedir a l’app 
-La versió de pagament 
és molt més completa i 
ofereix: notificació en cas 
de desviament equivocat, 
el servei Lifeline, 
informació climatològica 
de la ruta i l’opció 
d’imprimir els mapes en 
paper. 
-Els mapes tarden molt a 
carregar-se. 
-Difícil crear una ruta de 
manera ràpida.  
-No està adaptada a 
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Apps 

Oferta 

Descripció Serveis  Avantatges Desavantatges 

de la ruta com, temps, 
humitat, quantitat de 
pol·len, etc.  

preservar el medi 
ambient 
-Nombre elevat de 
rutes disponibles 

molts idiomes.  

Komoot 
 

És una aplicació 
mòbil que 
proporciona rutes a 
tot arreu del món, 
entre elles podem 
trobar rutes creades 
pels mateixos 
usuaris. També hi 
ha l’opció de gravar 
la pròpia ruta que 
has creat i 
compartir-la, així 
afegint 
recomanacions, 
consells i 
fotografies. 

-Rutes de senderisme 
-Rutes de ciclisme 
-Rutes de MTB 
-Rutes aptes per nens 
-Rutes aptes per gossos 
-Navegació guiada per 
veu 

-App molt intuïtiva 
-Komoot busca quin és 
el recorregut més curt i 
que permetrà l’usuari 
arribar millor des del 
punt A al punt B 
-Pots afegir parades a 
la ruta 
-Punts preferits i més 
recomanats pels 
usuaris 
-Proporciona 
informació 
complementaria com: 
allotjament, 
aparcaments, lavabos, 
càmpings, restaurants, 
fonts, tallers de bicis...  
-Pots gravar la teva 
ruta i compartir-la 
-Disponible en altres 
dispositius com 
ordinadors i tauletes 

-Registre obligatori per 
accedir a l’app 
-No proporciona 
informació dels serveis 
prèvia al registre 
-L’opció de pagament és 
molt més completa i 
ofereix serveis com: 
descarregar i accés al 
mapa sense connexió, 
informació climatològica, 
navegació guiada per veu 
-La versió gratuïta només 
inclou una regió, una 
vegada vulguis accedir a 
una altra regió, hauràs de 
pagar 
-La quantitat de rutes és 
mesurada 

Wikiloc Wikiloc és una 
aplicació gratuïta on 
es poden 
emmagatzemar i 
compartir rutes a 
l'aire lliure i punts 
d'interès 
(waypoints) de tot el 
món. Les rutes 
pertanyen a 
diferents categories 
segons el 
desplaçament, 
destacant 
senderisme, 
ciclisme i multitud 
d'activitats més.  

- Rutes senderisme 
- Rutes bicicleta 
- Rutes kayak 
- Gravar les teves rutes i 
pujar-les 
- Pujar fotografies 
- Compartir rutes a altres 
xarxes socials. 
- Mapes offline gratuïts. 

- Està disponible en 
diversos idiomes. 
- Informació molt 
detallada de les rutes: 
kms, desnivell, 
fotografies etc. 
- Molts usuaris  
- Moltes ressenyes 
- Molta varietat de 
contingut  
- App intuïtiva  
 

-No hi ha rutes 
proporcionades per l’app, 
tot el contingut depèn 
dels usuaris. 
-El seguiment en viu és 
de pagament.  
-Pagaments dins l’app. 
-Consumeix molt la 
bateria. 
-Per usuaris espontanis 
no és útil, ja que no els hi 
surt a compte pagar 
premium.  
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Apps 

Oferta 

Descripció Serveis  Avantatges Desavantatges 

Outdoor 
active 
 

Aplicació per 
practicar 
senderisme, 
ciclisme, excursions 
de muntanya i 
altres activitats a 
l'aire lliure. Amb 
l'aplicació pots 
trobar rutes al 
voltant del món i 
planificar fàcilment 
les teves pròpies 
rutes. 

- Rutes senderisme 
- Rutes de ciclisme 
- Rutes trail running 
- Llocs culturals d’interès 
- Alguns allotjaments 
- Estacions d’esquí 

- Permet gravar la teva 
ruta, afegir imatges, 
guardar-la i compartir-
la amb la comunitat 
d’usuaris.  
- Navegació per veu.  
- Buscador amb 
possibilitat de filtres: 
rutes, punts d'interès, 
ofertes, comoditats… 
- Perfil d’usuari com 
qualsevol altra xarxa 
social.  
- Rutes sense 
connexió (possibilitat 
de descarregar). 
- Informació de la 
distància, durada, 
desnivell etc.  

- App no gaire intuïtiva 
- Per realitzar les rutes et 
redirigeix a Google Maps 
- Registre necessari.  
- Versió Pro.  
- S’ha de pagar per 
utilitzar mapes de 
diferents estils (pagant): 
OS, IGN, Swisstopo etc.  
 

 

Figura 11: Anàlisi de l’oferta competència (creació pròpia). 
 
*En el panorama d’apps centrades localment en Catalunya no hem trobat oferta amb 
aquests requisits. Tot és enfocat a gaudir de rutes per un mateix, sense que l’app te 
les proporcioni ni tu puguis compartir les teves, ni res en relació amb generar 
comunitat. (Exemples: Grand Tour de Catalunya, RuralApp, Vic i Biosfera).  
 

c) Anàlisi de la presència digital a xarxes socials: Instagram 
 

CONTINGUT 

 
Apps 

 
Seguidors 

 
Biografia 

 
Valors i pilars 

Posts Stories Tècniques 
de 

promoció 
Tipus Missatges Tipus 

 

 
 

453K 
@alltrails 

 

AllTrails is 
your guide 
to the 
outdoors! 
Explore 

Perseverància 
Superació  
Sostenibilitat 
Comunitat 
 

Frases 
que 
reforcen 
els seus 
valors 

Preservar el 
medi ambient 
alhora que el 
gaudeixes. 
 

Enquestes 
sobre el 
medi 
ambient 
 

Col·laboració 
amb 
marques de 
roba 
excursionista
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CONTINGUT 

 
Apps 

 
Seguidors 

 
Biografia 

 
Valors i pilars 

Posts Stories Tècniques 
de 

promoció 
Tipus Missatges Tipus 

Des de 
2009 

200k trail 
guides w/ 
reviews & 
photos 
from 25m 
outdoor 
enthusiast
s like you 
#alltrails to 
be 
featured. 

 
 

 
Fotos 
d’usuaris 
fent 
excursions  
 
Fotos 
d’atletes, 
fotògrafs i 
artistes 
 
Rànquing 
de millors 
rutes del 
moment 
 
Fil 
narratiu: 
Mesos 
temàtics 
basats en 
respecte i 
preservaci
ó del medi 
ambient. 

Donen 
consells i 
motiven als 
seguidors a 
ser més 
sostenibles. 
 
Publiquen 
excursions 
d’usuaris i 
també 
treballadors 
de l’empresa. 
 

Tutorials de 
com utilitzar 
l’app 
 
 

. 
 
Merchandisi
ng/ 
roba de 
Alltrails. 
 
 

 

 
59,1K 

@komoo
t 
 
 
 

Des de 
2009 

Find, plan 
and share 
adventure
s with 
Komoot. 

Aventurers 
Arriscar 
Gaudir 
 
 
 

Tots els 
posts són 
d’esportist
es 
influencers
.  
 
Tutorials 
de com 
utilitzar 
l’app.  
 
Storytelling 
de les 
rutes dels 
influencers 
a temps 
real.  
 

Les 
excursions 
són 
aventures, 
històries.  
 
Descripció de 
rutes.  
 
Valors i 
història 
personal dels 
influencers.  
 
 

Actualitzaci
ons de 
l’app.  
 
Aventures 
dels 
influencers 
de més a 
prop. 
 
Funcioname
nt de l’app 
premium. 
 

Col·laboració 
amb 
influencers.  
 
Blog. 
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CONTINGUT 

 
Apps 

 
Seguidors 

 
Biografia 

 
Valors i pilars 

Posts Stories Tècniques 
de 

promoció 
Tipus Missatges Tipus 

 

 
34,8 k 

@wikiloc 
 
 
 
 
 

Des de 
2010 

App to 
navigate & 
record 
trails on a 
map 
Discover 
millions of 
trails 
around the 
world 
Share 
your local 
knowledge 
with the 
community
. 

Curiositat  
Explorar  
Comunitat  
Compartir  
 

Fotografie
s 
d’animals i 
naturalesa 
 
Fotografie
s fetes per 
usuaris. 
 
Diversos 
posts de la 
mateixa 
excursió.  
 
“Feed” 
visualment 
molt 
cuidat. 
 

Origen i 
història de la 
natura dels 
seus posts. 
 
Informació 
sobre les 
excursions. 
 
Copys dels 
posts en 
diversos 
idiomes.  
 
Busquen 
interacció als 
comentaris. 

Promoció 
del blog.  
 
Activitats 
addicionals 
dins l’app.  
 
Funcioname
nt de 
Wikiloc 
Premium.  
 
Consultori 
per resoldre 
dubtes 
d’usuaris.  
 
Usuaris fent 
excursions. 

Blog. 
 
 

 

20,9k 
@outdoo
ractive_i

nside 
 
 

Des de 
2009 

Plan&navi
gate 
outdoor 
activities. 
Explore 
650.000+ 
routes. 
Join the 
10M+ 
community
. 

Autosuperació 
Risc 
Comunitat  
Aspiracionals 

Contingut 
centrat 
sobretot  
en 
muntanyes
.  
 
Posts 
d’excursio
ns fetes 
per usuaris 
i on surten 
usuaris.  
 
Paisatges 
de 
naturalesa.  
 
Vídeos 
inspiracion
als de 
superació.  

Copys en 
anglès i 
alemany.  
 
Reconeixen 
els crèdits i 
agraeixen la 
participació 
dels usuaris. 
 
Descripcions 
de les 
excursions. 
 
 
 
 

Funcioname
nt app  
 
Funcioname
nt versió 
Pro  
 
Mostren 
vídeos en 
3D de les 
muntanyes.  
 
Missatges 
de 
preservar el 
medi 
ambient.  
 
 

Sortejos: tres 
mesos 
gratuïts 
d’Outdoor 
active Pro.  
 
 

          
Figura 12: Anàlisi del contingut a Instagram competència (creació pròpia). 
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ENGAGEMENT I INVERSIÓ EN PUBLICITAT 

Apps 

 
Freqüència 
de 
publicacions 

Feedback  
Engagement 

rate41 

Publicitat Paid 
Instagram 

 
 

Campanyes 
digitals o altres 

suports: premsa, 
exteriors, TV, 

ràdio... 
Likes 
(mitjana) 

Comentaris 
(mitjana) 

 

 
+5 

posts/setman
a 

 
2.814 

 
24 

 
0,63% 

 

Només Alltrails té 
activa publicitat a 
Instagram i 
Facebook per 
anunciar-se. 

- 

 

 
2 

posts/setman
a 

 
1.198 

 

 
14,2 

 
2,05% 

- Campanya digital 
durant l’any 2020 
amb banners 
display.*  

 

 
3 

posts/setman
a 

 
656,8 

 
5,3 

 
1,9% 

- - 

 

 
7 

post/setmana 

 
775 

 
7,2 

 
3,7% 

- - 

 
Fonts: Adjinn, Facebook Ads, Mosaico, InstarAnalytics (InfoAdex). 

Figura 13: Anàlisi del engagement a Instagram competència (creació pròpia). 

*  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
41 ((m’agrades + comentaris)/n seguidors)x100 
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d) Anàlisi de la presència digital a xarxes socials: Facebook 
 

CONTINGUT I ENGAGEMENT 

 
 

Apps 

 
 

M’agrades/ Seguidors 

 
Descripció 
biografia 

 
Freqüènci

a Posts 

 
Likes 

(mitjana) 

 
Comentaris 

(mitjana) 

 

 
102 281 persones els hi 

agrada això 
 

105 471 persones 
segueixen això  

 

Explore the 
outdoors with 
detailed trail maps, 
photos, and 
reviews. Sign up 
free:  
https://www.alltrails
.com/signup 
 

 
 

5 
posts/mes 

 
 

38  

 
 

3,5 

 

 
27 018  persones els hi 

agrada això 
 
 

42 197  persones 
segueixen això  

 

Find, plan, and 
share your 
adventures with 
komoot. 
www.komoot.com | 
www.komoot.de 
 

 
 

6 
posts/mes 

 
 

62,4 

 
 

6,3 

 

 
 

 15 416  persones els hi 
agrada això 

 
 

 16 838  persones 
segueixen això  

 

Trails of the World 
Wikiloc is a place 
to discover and 
share the best 
outdoor trails for 
hiking, cycling and 
many other 
activities 
 

 
 
Actualment 
innactiu 
desde 
novembre 
2020 

 
 
 

24,8 

 
 
 

1,5 

 

 
 

 7 260 persones els hi 
agrada això 

 
 

 38 407  persones 
segueixen això  

 

Outdooractive ist 
dein persönlicher 
Outdoor 
Reiseführer. 
Stöbere durch 
unzählige 
Tourenvorschläge 
mit genauen 
Wegbeschreibunge
n für deine 
Lieblingsaktivitäten 
in der Natur. Melde 
dich jetzt kostenlos 
an.  

 
 

20 
posts/mes 

 
 

13,9 

 
 

2,3 

 
Figura 14: Anàlisi del contingut i engagement Facebook competència (creació pròpia). 
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3.2.2 Competència indirecta 

 
Per altra banda, com a competència indirecta, s’han escollit aquelles apps que també 
satisfan la necessitat d’oci, ja no d’excursionisme i natura, sinó: gastronomia, cultura, 
esport, música i qualsevol altra alternativa que ajudi a l’usuari a divertir-se i li 
proporcioni opcions d’esbarjo i plans per fer en el seu temps lliure. 
 
Tenint en compte això, finalment s’han triat les següents tres apps per l’anàlisi:  
➔ Vibra - La Cultura dins teu 
➔ Guía Michelín 
➔ Strava 

 

 
Marca 

Oferta 

Descripció Serveis  Avantatges Desavantatges 

Vibra Un aplicatiu que 
permet conèixer 
l’oci i la cultura de 
temporada a 
Catalunya. 
Conèixer activitats 
culturals que pots 
fer a cada una de 
les províncies 
catalanes. 

-Escollir activitat en 
funció del que et 
vingui de gust 
(descobrir, 
desconnectar, 
sorprendre’t) 
-Inclou informació 
cultural de museus, 
exposicions, 
concerts, obres de 
teatre, rutes 
culturals  

-És gratuïta 
-Gran quantitat de 
filtres i opcions d’oci 
-Activitats 
exclusivament de 
Catalunya 
-Apartat “inspira’t” 
on et proposen 
plans diferents dels 
que normalment 
busques 
-App molt creativa i 
intuïtiva 

- Activitats 
exclusivament de 
Catalunya 
-Només hi ha idioma 
català 
-Veus l’activitat però 
no pots comprar 
entrades, com per 
exemple en el cas 
d’un museu o un 
espectacle 
 
 

Guía 
Michelín 

És una guia que 
et permet 
conèixer i 
reservar de 
manera gratuïta 
els millors 
restaurants i 
hotels que han 
estat seleccionats 
per experts. 
També et permet 
conèixer una mica 
més de la 
gastronomia a 

-Informació i 
possible reserva en 
els millors 
restaurants i hotels 
del món 

-Permet conèixer 
l’app i si t’interessa, 
registrar-te una 
vegada coneixes el 
funcionament 
-Permet utilitzar 
l’app, fer reserves, 
sense estar registrat 
-Els filtres permeten 
ajustar-se al que 
estàs buscant 
(qualitat, popularitat, 
preu) 
-Els restaurants i 

-L’oferta és extensa, 
però no ofereixen 
restaurants i hotels 
de localitats petites 
-Els usuaris només 
poden catalogar els 
restaurants i hotels 
com a preferits, no 
poden fer ressenyes 
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Marca 

Oferta 

Descripció Serveis  Avantatges Desavantatges 

través de 
reportatges i 
vídeos que ells 
mateixos 
proporcionen. 

hotels tenen 
ressenyes d’experts 

Strava És una aplicació 
centrada en 
l’esport, que 
permet visualitzar 
i compartir rutes 
de running amb 
altres usuaris. 
També permet 
registrar l’activitat 
física, el temps, 
imatges i el 
rendiment, 
calories cremades 
i estat de la ruta 
en qüestió (com 
podria ser el 
desnivell). 

- Conèixer rutes 
d’altres usuaris 
-Publicar les 
pròpies rutes 
-Marcar reptes 
personals 
-Registrar les 
carreres preferides 
-Realitzar 
entrenaments 
conjunts 
-Rastreig de la teva 
situació a un 
contacte assignat 

-Compatible amb 
altres dispositius 
(rellotges 
intel·ligents) 
-Et permet conèixer 
quina és l’evolució 
física que estàs 
experimentant 

-Només començar 
has de registrar-te 
-És de pagament, 
només té un mes 
gratuït 
-És una aplicació 
que es lucra de la 
informació que 
pengen els propis 
usuaris- 

 
Figura 15: Anàlisi de l’oferta competència indirecta (creació pròpia). 

 
3.2.3 Conclusions de la competència  

 
Una vegada estudiada en profunditat la competència, podem arribar a concloure certs 
aspectes que s’han observat de forma generalitzada i que són interessants per tenir 
en compte en el nostre projecte.  

 
a) Conclusions de l’oferta 

 
Pel que fa a l'anàlisi de l’oferta de les aplicacions del sector, cal remarcar com a 
aspecte important que la gran majoria no són intuïtives i tenen un disseny molt 
poc atractiu, excepte l’app AllTrails, que s’agafarà com a referència i inspiració pel 
que fa a usabilitat. I no només això, sinó que sumant-li al fet que moltes no són fàcils 
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d’utilitzar, no totes tenen tutorials d’introducció per contextualitzar una mica a 
l’usuari del funcionament de l’aplicació.  
 
A més, també podem generalitzar dient que la majoria requereixen registre només 
en entrar a l’app, fent, per tant, que l’usuari no pugui primer provar o testejar 
prèviament l’aplicació i per tant no tingui un període d'avaluació per considerar si 
realment li val la pena registrar-se.  
 
Per altra banda, trobem que totes ofereixen una versió més senzilla de manera 
gratuïta, però molts cops aquesta versió és molt limitada i per tant, no permet a 

l'usuari gaudir dels avantatges fins que es faci una subscripció Premium, tot i així, sí 
que cal dir que algunes donen opció a provar la versió Premium per un temps de 
forma gratuïta perquè l’usuari pugui valorar si vol comprar la versió més professional.  
 
Tenint en compte el projecte que es vol desenvolupar, s’ha analitzat bé en totes les 
apps com han desenvolupat el factor de crear comunitat dins l’aplicació i s’ha pogut 
determinar que moltes sí que tenen l’avantatge de poder compartir, però moltes no 
van més enllà, ja que no deixen que els usuaris interactuïn entre ells per coneixes o 
poder parlar.  
 
Per últim, s’han estudiat també les opinions dels usuaris a les botigues d’aplicacions 
més famoses com són App Store i Play Store, per detectar mancances i punts dèbils 
de la competència des de el punt de vista dels usuaris reals. Amb aquesta recerca, 
s’ha vist que els usuaris valoren poder provar l’app sense registrar-se, tenir l’opció 
d’utilitzar l’aplicació en diversos idiomes, descarregar rutes de forma gratuïta (ja que 
normalment sol ser una opció Premium), que l’app sigui cross device, no consumeixi 
bateria en excés i que tingui navegació per veu en diferents idiomes. 
 

b) Conclusions de la comunicació 
 

En relació amb la comunicació, s’han pogut extreure conclusions importants a tenir 
en compte. Primer de tot, destacar que tots els competidors estan actius 
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comunicant a xarxes socials, en especial a Instagram, on acumulen un nombre de 
seguidors que oscil·la entre els vint mil i els quatre-cents cinquanta mil, per tant, tots 
compten amb una comunitat elevada de seguidors a xarxes. 
 
Cal mencionar també que totes les marques del sector tenen una clara diferenciació 
pel que fa a valors i essència de marca, el que fa que hi hagi molta diversitat entre 
els competidors, alguns aposten més per valors com el risc, o valors com la superació 
o el companyerisme entre d’altres.  
 
També s’ha pogut veure que la manera de comunicar és diversa entre competidors 

a xarxes socials, ja que alguns ho fan de forma més tècnica, d’altres de forma més 
narrada o descriptiva, d’altres més propera apel·lant als usuaris o d’altres des dels ulls 
dels excursionistes. 
 
Es pot detectar, mitjançant l’anàlisi del contingut (tipologia d’imatges i persones que 
hi apareixen) i els missatges que fan a les seves xarxes socials, que el target al que 
es dirigeixen té entre 25 i 40 anys. És gent que té els estudis acabats, que tenen 
una feina estable i per tant un nivell d’ingressos que els permet fer excursions de tant 
en tant. 
 
En general, s’han detectat molt poques estratègies de promoció, exceptuant 
l’aplicació Komoot, que fa tot el contingut basat en influencers (excursionistes 
professionals), les altres apps no van més enllà d’algun sorteig molt puntual o alguna 
col·laboració aïllada amb alguna marca en relació a l’excursionisme.  
 
A més, també s’ha pogut veure que en general els competidors no destinen 
pràcticament diners en publicitat, ja que des de que es van fundar les marques 
competidores, no s’han detectat campanyes a mitjans (ni ràdio, televisió, premsa, 
exteriors, digital…), exceptuant Komoot que sí que va realitzar recentment (any 2020) 
una campanya de publicitat digital amb formats banners display i AllTrails que 

actualment està present amb publicitat paid a Instagram i Facebook. 
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Per últim, destacar que quant a contingut visual i posts de les marques, es detecta 
poca diferenciació o diversitat, ja que tots tenen imatges molt similars, com serien 
fotos de professionals de fotografia de paisatges o muntanyes, el que fa que en aquest 
sentit, la majoria de comptes no tinguin una identitat visual o imatge gaire diferenciada.  
 

3.2.4 Mapa de posicionament  
 
S’han seleccionat com a eixos de posicionament la popularitat de l’aplicació i el seu 
disseny, ja que són les qualitats que s’intentaran potenciar al màxim per tal de 
diferenciar l’aplicació que es durà a terme, en comparació amb la competència. 

 
En aquesta ocasió, quan es fa referència a popularitat, es parla de la quantitat de 
seguidors que tenen cada una de les aplicacions a les xarxes socials anteriorment 
analitzades (Instagram i Facebook).  
 
Pel que fa a l’eix horitzontal, disseny de l’app, es parla de l’ergonomia i capacitat 
d'utilitzar l’app de manera intuïtiva. El criteri que s’ha seguit per a definir el grau d’un 
disseny adequat i intuïtiu, es basa en les ressenyes que han fet anteriors usuaris a 
l’App Store. 
 
Dins de l’eix disseny, també s’ha tingut en compte les prestacions que proposen les 
diferents apps per tal de facilitar la interacció entre usuaris. Per tant, s’ha tingut en 
compte la facilitat a l’hora de compartir rutes, l’opció d’afegir imatges i ressenyes, 
opció de puntuar l’itinerari, d’entre altres. 
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Figura 16: Mapa de posicionament mercat aplicacions mòbils (creació pròpia). 

 
En aquest cas, a l’eix de popularitat, AllTrails ocupa la posició vertical més elevada, 
ja que és l’app, amb més popularitat (453K seguidors). Una app molt diferenciada de 
les altres, ja que Komoot, la segona més popular, té 59,1K seguidors. 

 
Pel que fa a l’eix del disseny de l’app, de nou, la que ocupa una posició horitzontal 
més elevada és AllTrails. És l’aplicació que té les prestacions més òptimes. Posa molt 
fàcil la interacció entre usuaris, ja que permet compartir rutes, puntuar i adjuntar 
ressenyes, afegir activitats i parades d'interès que es poden fer durant l'itinerari, així 
aportant valor afegit al contingut inicial. 
 
Per a concloure, cal afegir que AllTrails és de totes les aplicacions, la que s’aproxima 
més al posicionament de l’app que es troba en procés de creació.  
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3.3 Metodologia: Anàlisi del target  

 
3.3.1 Focus group 

 
Amb l’objectiu de captar propostes, pensaments i reflexions de possibles usuaris, 
s’han realitzat dos focus group que seran d’utilitat per començar a marcar una direcció 
a partir de la qual construir. El fet que el projecte sigui pensat i fet perquè l’usuari 
gaudeixi és el motiu principal pel qual es busca crear-lo des del principi tenint en 
compte l’opinió dels joves, el principal target al que es vol dirigir l’app.   
 

És així com el perfil d’usuari a trets generals serà el següent:  
 

Sexe Masculí i Femení 

Edat 19-30 anys 

Ocupació Estudiant o treballador 

Gustos, aficions Excursionisme, senderisme, esport i natura.  

 
Nombre de participants per focus group: 5 persones. En total 10 participants 
entre les dues dinàmiques de grup.  
 
Els perfils d’ambdós focus group seran similars, seguint aquests requisits, amb  

l’objectiu d'obtenir informació acurada amb forces similituds però sense 
condicionaments, ja que els líders que es crearan en cadascun dels grups portaran el 
debat cap a una direcció o una altra, així arribant a conclusions diferents que serà 
interessant estudiar i comparar. 
 
És important destacar que no s’ha optat per estudiar a perfils diversos que no serien 
el possible usuari perquè així s’evitarà arribar a conclusions contradictòries o poc 
definides. 
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Per contextualitzar als participants, el moderador primer farà una breu introducció on 
s’explicarà en termes molt generals la idea en fase embrionària del projecte que s’està 
duent a terme: 
 

Moderador: Primer de tot, moltes gràcies per assistir a aquest focus group. Us explicarem una 

mica en què consisteix el nostre projecte: Estem creant una aplicació mòbil enfocada a gent 

jove, amb l’objectiu d’incentivar el turisme intern a Catalunya. L’app el que farà és mostrar a 

través d’un mapa interactiu diferents rutes per Catalunya i d’aquesta manera fer d’una forma 
més fàcil que els joves puguin viatjar i conèixer coses que fins ara no s’havien plantejat. Un 

valor afegit important de la nostra proposta és que volem generar comunitat:  a la vegada 

l’aplicació servirà de xarxa social on els usuaris podran compartir les diferents rutes que han 

realitzat amb breus explicacions i fotografies de l’aventura. 

 
A partir d'aquí, els temes i blocs de debat durant el focus group s’exposen a 
continuació.  
 

Target 

Ens agradaria que tots féssiu l’exercici de visualitzar quin seria el target més adient per l’app.  
 
Per target, entenem la definició del públic al qual estaria enfocada l’aplicació, és a dir, quin seria 
l’usuari. Volem que us imagineu quina és l’edat d’aquest usuari, la seva classe social, el seu nivell 
d’estudis, els seus hàbits 

Focus group 1 PC: 20 - 30 anys, classe social qualsevol menys alta, els estudis no ho 
considero una variant important, gent extravertida, que busqui compartir 
aquest hobbie i li agradi desconnectar. 
LD: Ventall d’edat molt ampli, classe mitjana amb ritme de vida actiu.  
CC: 25 - 60 anys, classe mitjana, que necessiti inspiració per fer noves 
rutes.  
FA: 20 - 35 anys, classe mitjana baixa (alta no), amb estudis universitaris o 
cicle, esportista que valora passar temps amb amics i família. 
LT: 18 - 35 anys, classe mitjana, amb carnet de cotxe i autonomia, 
esportista, sociable i amb una alimentació saludable. 

Focus group 2 XF: 16 - 60 anys, ni els estudis ni el nivell econòmic crec que són 
condicionants. Persones curioses i actives.  
MA: Majors de 20 anys, classe mitjana que tingui recursos per poder 
consumir apps i a part, pugui tenir temps d’oci, gent que li agradi socialitzar, 
estil de vida saludable inquietuds de descobrir, aprendre.  
NG: A partir dels 18 anys, d’acord amb el que ha dit MA. 
QA: 15 - 70 anys, vida activa, classe mitjana amb temps d’oci. 
PC: Dos targets: 21-30 anys (gent acabant la carrera amb ganes 
d’experimentar coses noves) i 50-60 anys (gent que està tornant a recuperar 
els seus hobbies amb els fills independitzats). Volen començar a portar una 
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Target 

via més sana.  

Discussió En el focus group 1, tres dels cinc participants han definit un públic amb una 
edat força acotada, entre els 20 i els 35 anys, per contra el focus group 2, 
majoritàriament, els participants relacionaven l’app amb un públic molt 
extens, tant jove com adult. 
Pel que fa a la classe social, ambdós grups han coincidit en el fet que el 
target pertany a la classe social mitja, cal destacar que en el primer insistien 
que classe mitjana alta no entra dins del target. 
La variant nivell d’estudis ha estat poc destacada, ja que es considerava 
poc condicionant. 
Finalment, pel que fa als hàbits, en ambdós grups han coincidit que seria el 
perfil d’una persona sociable, amb un ritme de vida actiu, que tingui 
curiositat, esportista, amb autonomia per a desplaçar-se i amb una 
alimentació saludable. 

 

Necessitats 

Quines necessitats creieu que satisfaria l’app en aquest tipus de persones?  

Focus group 1 PC: Inspiració i socialitzar. 
LD: Socialitzar i satisfacció (en contribuir al turisme de la teva terra).  
CC: Coneixement i seguretat (a l’hora de realitzar les rutes). 
FA: Desconnectar i socialitzar. 
LT: Comoditat i inspiració. 

Focus group 2 XF: Comoditat, compartir.  
MA: Inspiració i informació de rutes, socialitzar.  
NG: Coneixement.  
QA: Desconectar, fomentar el turisme intern.  
PC: Retar-te, socialitzar.  

Discussió En ambdós grups s’han proposat necessitats força similars, la que ha 
predominat en els dos casos a estat la necessitat de socialitzar. Entre 
d’altres s’han destacat, la d’inspiració, coneixement, comoditat o seguretat 
a l’hora d’utilitzar l’app i saber que el contingut és vertader i de confiança. 

 

Serveis 

Una vegada us comenceu a fer una idea de com seria el client i quines necessitats espera satisfer, 
ens agradaria saber, quin tipus de servei podríem trobar en aquesta aplicació. Per servei entenem, 
quina tipologia de ruta hi podem trobar, l’estil, els tipus d’itineraris, la durada, la dificultat... 

Focus group 1 PC: Rutes de tota mena sempre classificades per nivell de dificultat, a part 
d’esport, també de turisme cultural. A més, fer una “ruta de la setmana” que 
canviï setmanalment. 
LD: A part de rutes de senderisme, rutes gastronòmiques, històriques i 
culturals.  
CC: Afegiria com a opció interessant rutes amb caravana. 
FA: Rutes de bici, caminar, córrer, on també es poguessin fer “packs” 
(ruta+restaurants) i les rutes tinguessin reviews.  
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Serveis 

LT: Rutes de senderisme, tot tipus sempre que estiguin classificades per 
dificultat, que hi hagi possibilitat de mapes sense connexió i recomanacions 
gastronòmiques, també informació dels pàrquings propers i on poder 
dormir/pernoctar.  

Focus group 2 XF: Rutes classificades per hores. 
MA: Rutes sobretot més simples i de mitjana distància/curtes amb poc 
desnivell perquè les pugui realitzar tot tipus de gent. També marcar els 
punts d’aigua.  
NG: Tot el que ofereixi que sigui molt visual i intuïtiu.  
QA: A més de rutes, recomanacions, kms, poder guardar les rutes, refugis 
i restaurants.  
PC: Tot entorn a la fotografia, molt atractiu i descriptiu visualment.  

Discussió El focus group 1, va mencionar diverses tipologies de ruta, entre elles 
podríem trobar rutes bàsiques de senderisme, rutes temàtiques (culturals, 
gastronòmiques, les quals podrien estar patrocinades), rutes més 
enfocades a fer esport i a la competitivitat. També es va proposar una 
tipologia de ruta setmanal, a la qual la gent si podia inscriure. 
Per contra, el focus group 2, va respondre d’una manera més superficial, en 
la que només en destaquem l’opció de fer rutes de curta/mitjana distància 
per tal que sigui apta per a més públics. 

 
Funcionalitats 

I ara que tenim una idea dels productes que trobem a l’app, volem saber com us imagineu el 
funcionament. Quins apartats creieu que són necessaris perquè sigui funcional. Creieu que és 
necessari un mapa a mode de navegador, un buscador lliure o un buscador amb molts filtres, un 
apartat on puguis veure el teu perfil amb les rutes que has realitzat… 
En conclusió, quines funcionalitats us agradaria que tingués o que valoreu en una app? 

Focus group 1 PC: Destaco tenir un perfil personal, poder acumular punts perquè la gent 
pugui veure quin nivell de dificultat fas i ajuntar-te amb gent del teu mateix 
nivell.  
LD: M’imagino una mica el funcionament del joc del pokemon 
(pokeparadas), poder anar fent parades pel camí així demostrant que has 
estat a la ruta i a la vegada aconseguir punts per haver arribat a una fita en 
concret.  
CC: Important l’opció de guardar excursions, com un apartat que digui “rutas 
preferidas de Ana”.  
FA: Inclouria un buscador, una pestanya de “recomendado para ti”, un foro 
per proposar rutes a la gent de la teva mateixa zona geogràfica. A més, per 
introduir publicitat faria algunes rutes a “recomendado para ti” patrocinades 
per restaurants per exemple.  
LT: Els filtres són molt importants per buscar, m’agradaria que un algoritme 
em suggerís quines rutes em poden agradar i que l’inici sigui un mur 
inspiracional amb rutes visualment atractives.  

Focus group 2 XF: Poder fer “playlists” de rutes per a moments concrets, per exemple 
èpoques de l'any, també poder valorar les rutes amb aspectes concrets com 
per exemple la higiene (com Airbnb).  
MA: Buscador per paraula clau, també per filtres, poder guardar-te rutes 
que t’interessin, i fer-les servir sense internet. Important en els filtres incloure 
rutes adaptades a gent amb minusvalideses perquè l’app sigui inclusiva. 
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Funcionalitats 

NG: Buscar per nom i poder posar a les rutes “paraules clau” que faci més 
fàcil veure les seves característiques, com per exemple buscar rutes que 
tinguin un gorg.  
QA: M’imagino tres pestanyes: una del meu perfil, una amb un cercador on 
es vegi un mapa d’on estàs i es vegin les rutes amb fotos miniatures (com 
a l’iphone). També molts filtres. I l’última pestanya per socialitzar i veure 
recomanacions.  
PC: Que et surtin rutes aleatòries i un buscador amb filtres.  

Discussió Pel que fa a funcionalitats, ambdós grups van coincidir amb algunes 
preferències del sistema. Es va repetir la idea de poder tenir un perfil propi 
en el qual els altres usuaris puguin conèixer informació de tu, també es va 
coincidir amb la idea de poder guardar rutes que són interessats, l’opció que 
la mateixa app et proporcioni rutes d’inspiració o que són similars als teus 
gustos. 
Entre altres funcionalitats es destaquen la necessitat d’un fòrum on publicar 
dubtes o proposar rutes i també l’opció de valorar una ruta, una vegada ja 
l’has realitzat. 

 

Naming 

Bé, ara que ja tenim més o menys clars les funcionalitats que us agradarien que tingués l’app, 
parlarem de la part de creació de marca. Quin nom creieu que és el que encaixa millor pel projecte 
que estem creant? 
 
(Una vegada els membres hagin proposat diferents noms, els farem votar entre quins creuen que 
és el més apropiat o el que ha agradat més) 

Focus group 1 PC: GoNow. 
LD: CatMap. 
CC: CatExplora. 
FA: TourCat. 
LT: SOMI.  

Focus group 2 XF: Enrutat. 
MA: ConnectaRuta. 
NG: MR. 
QA: RutaCat. 
PC: Catsurt. 

Discussió / 
Votacions 

En el focus group 1 ha guanyat SOMI, i en el focus group 2 ha guanyat 
CATSURT. 

 

Identitat visual / Logo 

Aquest tema va força lligat amb l'anterior, una vegada heu arribat a un acord en el naming, volem 
saber com us imagineu visualment la marca, sobretot:  

● Quins són els colors que la identifiquen? 
● Ara us mostrarem unes tipografies, digueu-nos quina triaríeu: (es mostren amb pantalla 

compartida) 
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Identitat visual / Logo 

● Com creieu que seria el logo? amb alguna simbologia, o simplement el naming, o la lletra 
inicial del naming…? 

Focus group 1 PC: Groc, blanc, verd fosc. Tipografia 1. Logo amb unes muntanyes. 
LD: Vermell, groc, verd. Tipografia 4. Logo d’un mapa o amb una 
muntanya. 
CC: Verd, taronja, negre. Tipografia 3. Logo SOMI amb la M de 
muntanyes. 
FA: Verd, groc, blau fluix. Tipografia 4. Logo amb una fulla o vambes de 
córrer.  
LT: Verd fosc, marro i groc. Tipografia 1. Logo amb un arbre, silueta de 
Catalunya o una brúixola. 

Focus group 2 XF: Groc, vermell, verd. Tipografia 4. Logo amb el nom sencer per 
recordar als usuaris de què va l’app.  
MA: Blanc, verd, blau. Tipografia 4. Logo dibuix de muntanya.  
NG: Blau, rosa, blanc. Tipografia 3. Logo rodó, amb colors degradats amb 
una C de CATSURT.  
QA: Verd, lila, blanc. Tipografia 1. Logo simple, no dibuixos. 
PC: Blanc, Beige, Verd clar. Tipografía 4. Xinxeta verda (com a google 
maps). 

Colors més 
recurrents 

Per ordre de repetició: verd, blanc, groc, blau, vermell, marró, taronja i 
negre. 

Tipografia més 
votada 

Tipografia 4.  

Propostes de logos 
més recurrents 

El símbol més recurrent ha estat el d’unes muntanyes. En general 
destaquen elements naturals com una fulla, un arbre i també el símbol 
d’un mapa. 

 

Personalitat de marca 

Ara l’app està començant a agafar forma i ens agradaria que féssiu tres propostes per definir la 
personalitat de la marca. Personalitat de marca entesa com l’exercici de dotar de característiques 
humanes a una marca o producte.  
 
A més, quin to tindrien els missatges d’aquesta app? Si aquesta marca us hagués de parlar, quin 
seria un tipus de comunicació informal, molt objectiva (descripcions de rutes), molt tècnica…? 

Focus group 1 PC: Salut i comunitat.  
El to hauria de ser proper però també professional, fer una barreja dels 
dos.  
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Personalitat de marca 

LD: Respecte per la natura, sostenibilitat i patriotisme.  
El to com si fos un amic més, sempre amb opció a dades tècniques.  
CC: Valors associats a la joventut (LGTBI), inclusió i km 0. 
El to, com menys paraules millor, als joves ens fa mandra llegir textos 
llargs o complexos.  
FA: Bons hàbits, solidaritat i orgull per la terra.  
El to no hauria de perdre professionalitat per no crear desconfiança la 
informació, una barreja d’informal i formal quan calgui.  
LT: Sostenibilitat, comunitat i salut.  
El to proper, amb notificacions com “hola, oye!”. 

Focus group 2 XF: Gresca, llibertat i respecte mediambiental.  
El to una barreja d’informal i formal. 
MA: Comunitat, explorador i respecte. 
El to Informal, però també coses puntuals tècniques molt clares.  
NG: Saludable, solidaritat i ambició. 
El to proper.  
QA: Familiar, col·lectiu, autenticitat i llibertat. 
El to que transmeti proximitat, sense formalitats, però també amb la 
informació objectiva necessària.  
PC: Cooperació, llibertat i alegria. 
El to i comunicació molt personal, res de tècnica.  

Discussió  Els valors que ambdós focus group van destacar van ser el respecte pel 
medi ambient, la cooperació i el sentit de comunitat. Altres valors que també 
es van repetir van ser la llibertat, la salut, bons hàbits, orgull per Catalunya 
i la joventut i caràcter explorador. 
Pel que fa al to de comunicació, ambdós grups estaven d’acord que 
l’aplicació tingues un llenguatge proper i amistós, però que a la vegada no 
perdés la professionalitat, ja que és una aplicació que es basarà en la 
confiança. També van coincidir amb la necessitat de dues tipologies de 
missatge, un més proper i un altre que fos més tècnic per tal de comunicar 
la informació necessària per tal de conèixer la ruta. 

 

Competència 

Molts de vosaltres encaixeu en el perfil de possible client d’aquesta aplicació, per aquest mateix 
motiu, ens agradaria saber si heu utilitzat alguna app similar o fins i tot igual a la que us hem 
proposat. 
 
(Una vegada ens han respost) Ens agradaria conèixer quina va ser l’experiència amb aquestes apps 
i com creieu que podem diferenciar-nos de la competència.  

Focus group 1 PC: No experiència. 
LD: No experiència.  
CC: Wikiloc → Rutes molt repetides, bastant caòtica.  
FA: Strava → No et dóna inspiració, ni rutes a fer, tu has de crear el teu 
propi itinerari.  
LT: No experiència. 
 
Com diferenciar-nos de la competència? (pluja d’idees entre tots)  
Perquè va més enllà, pels punts forts de comunitat, tenir valors, comoditat, 
familiar, ser clara, pràctica i vendre una experiència. 
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Competència 

Focus group 2 XF: No experiència.  
MA: Wikiloc → No es poden descarregar les rutes per fer-les sense 
connexió, és molt caòtica.  
NG: No experiència.  
QA: No experiència.  
PC: Strava → És un bon exemple per agafar idees en el tema socialitzar 
Passporter → No és el mateix, no dóna rutes, però serveix d'inspiració, 
com a inconvenients no estan ben situades les fotos al mapa i la 
informació no està contrastada.  
 
Com diferenciar-nos de la competència? (pluja d’idees entre tots)  
MA: En el plantejament de l’aplicació, comunitat, simplicitat, intuïtiu.  
PC: Practicitat 
Q: Per donar informació extra de restaurants, on dormir etc.  

Discussió  En ambdós focus groups, es van parlar de dues aplicacions principalment. 
Primerament es va parlar de Wikiloc i ambdues participants (de diferents 
grups), van mencionar l'estètica caòtica de l’aplicació. També es va 
destacar que hi havia rutes repetides i la necessitat de poder fer l’itinerari 
sense haver de tenir connexió a Internet. 
La segona aplicació de la qual es va parlar va ser Strava, de la que es va 
puntualitzar que era força correcte, però el servei era molt diferent del que 
proposa l’aplicació que està en procés de creació. 

 

Generar comunitat 

Aquesta app, com ja sabeu, no només ofereix rutes, sinó que també ofereix l’opció d’interactuar amb 
altres usuaris i compartir les experiències viscudes en les diferents rutes que hi ha publicades a 
l’app.  
  
Per tant, com us imagineu que es pot donar la interacció entre usuaris? 

Focus group 1 PC: Amb un fòrum, i amb suggeriments també de “personas que quizás te 
interesen”.  
LD: Poder fer grups amb els teus amics. Que hi hagi rànquings públics (de 
punts) segons les rutes que facis per poder guanyar premis/descomptes per 
exemple a restaurants de les rutes.  
CC: Amb un fòrum (com a Vinted). 
FA: Com l’aplicació Bla Bla Car, que pots convocar una ruta a una hora i un 
lloc concret i la gent pot unir-se. També important comentaris de rutes i xats 
privats.  
LT: Perfil d’usuari on et puguis presentar, que es facin grups automàtics per 
comarca o municipi que incitin a la interacció entre usuaris. També poder 
agregar-se, com a Facebook o Instagram.  

Focus group 2 XF: Com Bla Bla Car, res de grups i de xats privats.  
MA: M’imagino dos tipus d’interaccions per socialitzar, una amb 
desconeguts i l’altre poder compartir amb el teu grup d’amics les rutes.  
NG: Poder convocar rutes. 
QA: Poder consultar i compartir, però no faria grups i dubto de si faria xats. 
PC: Res de xats, simplement poder interactuar valorant altres rutes i 
convocar si vols amb hora i lloc per si algú es vol unir.  

Discussió  En els dos focus group, es va parlar d’una interacció oberta entre usuaris, 
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Generar comunitat 

sense considerar l'opció de xats privats. En ambdues ocasions es va parlar 
d’un fòrum de suggeriments o on convocar membres per a participar en una 
ruta. També van parlar de l’opció de tenir un perfil on es pugui saber quin 
és el teu nivell com a excursionista i dins de la pròpia app poder interactuar 
amb usuaris del teu nivell. 

 

Mitjans d’impacte 

Pel que fa a la comunicació de l’app, és a dir a la publicitat d’aquesta, quins mitjans són els que 
creieu més adaptats a vosaltres? (per mitjà ens referim a tv, ràdio, premsa, telèfon mòbil, xarxes 
socials, pàgina web). Volem que sigueu concrets i ens digueu quins dispositius utilitzeu, amb quina 
freqüència i a quines hores són a les que podem impactar-vos amb més facilitat. 

Focus group 1 PC: Durant tot el dia consumeixo xxss (Instagram i TikTok), m’hi fixo molt 
en els anuncis d’exteriors i la TV la consumeixo per la nit. 
LD: Tot el dia consumeixo xxss (Youtube i Instagram), també tots els 
anuncis de Spotify, també m’hi fixo en els anuncis d’exterior (sobretot 
ferrocarrils) i la Tv la miro per la nit.  
CC: Tot el dia consumeixo xxss, com a principal TikTok, però també 
Instagram i Twitter. A TikTok la gent fa molts videos de rutes i podria ser 
interessant això per la nova app.  
FA: Consumeixo xxss (Facebook, Instagram i Youtube) al matí de 7 a 9, i 
després per la nit de 19-21hrs i de 23-24hrs. També consumeixo ràdio quan 
vaig en cotxe.  
LT: Consumeixo principalment Instagram a les primeres hores del dia abans 
d’entrar a treballar a les 9, i les últimes, quan me’n vaig a dormir sobre les 
22hrs.  

Focus group 2 XF: Només xxss, en concret Instagram abans d’anar a treballar, a l’hora de 
dinar i ja més cap a la tarda.  
MA: xxss (instagram) de 9 a 11hrs pel matí i la Tv per la nit.  
NG: Sobretot al vespre xxss i Tv. 
QA: Consumeixo per la nit xxss, Tv i també ràdio.  
PC: xxss (instagram) sobretot de 12 a 14hrs, al migdia.  

Discussió  Pel que fa els mitjans, ambdós grups van coincidir en destacar les xarxes 
socials, principalment Instagram, sobretot en les últimes franges horàries, 
de 8-22h de la nit. 
En el focus group 1, vam veure més varietat de mitjans, com podrien ser els 
anuncis d’exterior, la televisió, anuncis d’Spotify i l’ús d’altres xarxes socials 
com poden ser TikTok i Twitter. 
En canvi el focus group 2, van proposar respostes força similars, Instagram 
i la televisió al vespre. 

 

Influencers 

Una vegada coneixem quins són els mitjans que utilitzeu, les xarxes socials són un dels mitjans més 
utilitzats i amb els que fàcilment impactarem, per aquest mateix motiu ens agradaria que ens 
proposéssiu influencers que creieu que poden quadrar amb la tipologia d’app i client que aquesta té.  

Focus group 1 PC: @quiquemira @kilianjornet 
LD: @carlotabruna @arethalagalleta 
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Influencers 

CC: @galamoix @jonanwiergo (també estaria bé col·laborar amb 
associacions com @fridaysforfuture) 
FA: @gotzonmantuliz, @corinarandazzo, @valentisanjuan, 
@telmotrenado 
LT: @ffitcoco  

Focus group 2 XF: no menciona cap influencer 
MA: @kerrature, @julianacanet, @canalmalaia, @ginesta, @oquesgrases 
NG: està d’acord amb els influencers que menciona MA 
QA: @kilianjornet, @tomasmolinab 
PC: @julianacanet, @sir.joan 

Discussió  Com podem observar, els noms d’influencers que van proposar cada un 
dels focus groups, són força diferents. El focus group 1 va proposar 
influencers coneguts per tot Espanya, que estan relacionats amb un estil de 
vida jove, aventurer i viatger. Per contra, els membres del focus group 2, 
van proposar influencers coneguts majoritàriament a Catalunya i que són 
pròxims a mostrar un sentiment català.  

 
 

3.3.2 Conclusions del treball d’investigació 
 
Una vegada realitzada la investigació en profunditat gràcies a la tècnica de focus 
group, podem extreure conclusions molt rellevants pel projecte que marcaran i 
inspiraran a partir d’ara per portar a terme la ideació de l’aplicació. A continuació, es 
parlarà dels aspectes més rellevants que han sorgit dels diferents temes que s’han 
tractat en les dinàmiques de grup. 
 
Primerament, amb relació al target, podem concloure que la majoria han estat d’acord 

en que l’edat principal és de 20 a 35 anys, és a dir, gent jove. No obstant això, molts 
també han expressat que no perquè sigui una aplicació mòbil s’hauria de descartar a 
un target més gran, ja que avui dia tothom està actualitzat i té per la mà les noves 
tecnologies. Cal mencionar també que tant el factor econòmic com el nivell d’estudis 
no són grans condicionants pel que fa a l’ús de l’aplicació, tot i així, sí que es va 
remarcar que era necessari que l’usuari tingui un estil de vida benestant, que li permeti 
poder tenir temps d’oci i per tant, que calia un cert poder adquisitiu per poder tenir 
qualitat de vida i gaudir del temps lliure.  
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A més, entre adjectius que descriuen el target de l’aplicació es troben persones 
sociables, amb ritme de vida actiu, curioses, esportistes, amb autonomia per 
desplaçar-se i amb una alimentació saludable.  
 
Com a necessitats que l’app satisfarà en aquest tipus de persones, s’hi troben 
socialitzar, trobar inspiració, guanyar coneixement, comoditat a l’hora de realitzar una 
ruta i seguretat al saber que el contingut és fiable i de confiança. És així com, gràcies 
a la pluja d’idees realitzada en la investigació s'han pogut trobar tota mena d’insights 
molt potents com els següents:  
 

“Vull desconnectar” “M’agrada la natura i gaudeixo explorant” “Vull trobar gent 
que li agradi el meu hobbie” “Necessito una app que em proporcioni seguretat 
per fer excursions i no perdrem enmig de la muntanya” “Seria ideal tenir una 
app que fos pràctica, ràpida i còmode per trobar la ruta que vull en un 
moment” “M’agrada contribuir al turisme de la meva terra” “Gaudeixo 
compartint la meva passió” “Vull trobar inspiració de rutes per motivar-me i 
sortir a explorar”. 

 
Per altra banda, en referència als serveis, podem concloure un recull d’aquells més 
demandats entre els participants, com són rutes bàsiques de senderisme, rutes 
temàtiques (culturals, gastronòmiques, les quals podrien estar patrocinades) i rutes 
més enfocades a fer esport i a la competitivitat.  
 
Quant a funcionalitats, es van destacar un conjunt de preferències interessants, 
entre elles la idea de tenir un perfil propi on altres usuaris puguin conèixer informació 
de tu, també poder guardar rutes que són interessats, l’opció que la mateixa app et 
proporcioni rutes d’inspiració o que són similars als teus gustos, així com la creació 
d’un fòrum on publicar dubtes o proposar rutes per fer-les amb usuaris que es vulgui 
unir, a més de també poder valorar rutes una vegada realitzades.  
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A l’hora d’escollir el naming, es va demanar als participants que proposessin noms 
del tot més variats, sense cap condicionament, i finalment, que votessin quin els hi 
havia agradat més, sent els noms més votats: Somi i Catsurt.  
A més, pel que fa a la identitat visual, també es va escollir que la tipografia 4 era la 
més adient per la marca (està adjunta en el desenvolupament del focus group). Els 
colors verd, blanc i groc eren els tres més representatius i que el símbol més recurrent 
per visualitzar el logo eren les muntanyes, o també fulles, un arbre o el símbol d’un 
mapa.  
 
Tractant més en profunditat la personalitat de marca, entre els participants va haver 

alguns trets que van ser recurrents i molt interessants per construir a partir d’aquest 
punt de partida, com són valors com el respecte pel medi ambient, la cooperació i el 
sentit de comunitat, la llibertat, la salut, bons hàbits, orgull per Catalunya i la joventut 
i caràcter explorador. I no només es va esclarir això, sinó que també es va aprofundir 
sobre com havia de ser el to de comunicació d’aquesta marca, arribant a concloure 
que calia que l’aplicació tingues un llenguatge proper i amistós, però que a la vegada 
no perdés la professionalitat, ja que és una aplicació que es basarà en la confiança i 
tractarà informació tècnica (desnivell de rutes, kms…). 
 
Tenint en compte l’entorn competitiu, es va parlar de l’experiència dels participants 
amb altres aplicacions que ofereixin serveis similars, es van mencionar dues, Wikiloc 
i Strava (ambdues ja estudiades prèviament en la investigació de competidors). Es 
van mencionar com a debilitats importants com ara l’estètica i el funcionament caòtic 
de Wikiloc o la manca de proporcionar rutes per descarregar i utilitzar sense connexió. 
A més, també es va arribar a conclusions interessants sobre com es podria diferenciar 
la nova app de la competència, com per exemple potenciant els punts forts de 
comunitat, valors diferenciats com el respecte pel medi, proporcionar comoditat, ser 
familiar, clara, pràctica i en general, vendre una experiència única i anar més enllà 
d’una simple app.  
 

Ja que generar comunitat és un dels eixos principals de l’aplicació, també es va 
tractar en les dinàmiques de grup, on els participants van aportar les seves propostes 
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per definir com podria donar-se la interacció entre usuaris. Es va parlar d’una 
interacció oberta, sense considerar l'opció de xats privats, així com també l’existència 
d’un fòrum de suggeriments on convocar membres per a participar en una ruta. També 
van parlar de l’opció de tenir un perfil on es pugui saber quin és el teu nivell com a 
excursionista (valorat en punts) així l’app facilitant la interacció entre usuaris del 
mateix nivell. 
 
Com els participants són principalment gent jove que respon a les característiques 
d’usuari objectiu de l’aplicació, es va considerar d’interès que aquests proporcionessin 
informació sobre els mitjans que ells consumeixen i els impacten en el seu dia a 

dia, així com també saber les hores en les quals utilitzen amb més freqüència els 
dispositius. Pel que fa a mitjans van destacar les xarxes socials, principalment 
Instagram, sobretot en les últimes franges horàries, de 20-22hrs de la nit. Així com 
també van sorgir alternatives com podrien ser els anuncis d’exterior, la televisió, 
anuncis de Spotify i l’ús d’altres xarxes socials com poden ser TikTok i Twitter. 
 
Per últim, es va demanar als participants que proposessin influencers adients per 
arribar als consumidors, i es va extreure el següent llistat que es tindrà en compte pel 
pla de comunicació posteriorment: @quiquemira, @kilianjornet, @carlotabruna, 
@arethalagalleta, @galamoix, @jonanwiergo, @gotzonmantuliz, @corinarandazzo, 
@valentisanjuan, @telmotrenado @ffitcoco @kerrature, @julianacanet, 
@canalmalaia, @ginesta, @oquesgrases, @tomasmolinab, @julianacanet, 
@sir.joan.  
 
Una vegada es dóna per acabada l’explicació dels resultats obtinguts en el focus 
group, cal puntualitzar que la segona part de la metodologia, l’entrevista a un expert 
en enginyeria informàtica, es troba en l’apartat 7.VIABILITAT DEL PROJECTE I 
MÈTODES DE FINANÇAMENT. L’objectiu d’aquesta entrevista és contrastar la 
viabilitat del projecte, així com saber les despeses i temps que comportaria fer-la, a 
més de saber com poder rendibilitzar l’app i aconseguir benefici. L’entrevista completa 

es troba adjunta a l’Annex 4.  
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Donant ja per realitzat un estudi en profunditat de l’entorn, la competència, així com 
també el target del projecte, a continuació es comença a construir, tenint en compte 
tota la informació obtinguda fins ara, l’aplicació mòbil definitiva.  

4. PROPOSTA APP 

4.1 Presentació de l’aplicació mòbil  

 
a) Definició  

 
Com ja es va introduir a l’inici del treball amb una breu explicació del projecte, aquest 
consisteix en la creació d’una aplicació mòbil interactiva per tal d’incentivar el 
turisme intern a Catalunya. Per aconseguir-ho, aquesta proporcionarà rutes i 
opcions d’oci pel territori català de la manera més senzilla i intuïtiva possible.  
 
L’aplicació té principalment dos eixos que la defineixen i la fan única, ambdós estan 
centrats en l’usuari com a motor: 
 
Primerament, per tal que el contingut sigui ric, tingui diversitat i sigui el més complet 

possible, aquesta combina tant rutes definides per la mateixa aplicació com rutes 
proporcionades per usuaris. És així com, considerant les necessitats i les inquietuds 
d’aquests, es crearà el contingut tenint en compte les seves propostes, opinions i 
aportacions dins de l’app.  
 
En segon lloc, seguint amb l’usuari com a principal protagonista, l’aplicació busca 
crear comunitat a partir de la interacció entre els seus membres. Sent així com els 
usuaris no només podran veure les rutes que proporcionen altres, sinó que també 
podran afegir comentaris, fotografies, ressenyes i consells de rutes ja establertes.  
 
D’aquesta manera, es vol construir més enllà de la simple recerca de rutes, es busca 
crear un sentiment de comunitat, una experiència d’usuari completa on aquest 
se senti escoltat, pugui aportar, crear, contribuir, intercanviar i sentir-se part 
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d’un grup, aportant-li uns beneficis que altres aplicacions avui dia no han 
aconseguit en aquest sector.  
 
A més, la nova aplicació presenta els següents avantatges:  
 

- Transmet el contingut de manera creativa i atractiva, el que aporta valor afegit 
a la marca.  

- Proporciona una navegació intuïtiva i fàcil. 
- Aporta als usuaris la solució per solucionar la necessitat d’una bona app per 

explorar Catalunya, per tant és resolutiva. 
- S’ha ideat amb l’objectiu de millorar les mancances d’altres aplicacions de la 

competència. (ex. mapes offline disponibles). 
- Inclou un mecanisme que genera comunitat, ja que connecta i implica 

socialitzar.  
- Permet la personalització per cada usuari, per tant, una experiència 

personalitzada.42  
 

b) Missió, visió i valors  
 
Missió: Contribuir a incentivar el turisme intern a Catalunya, fer que la població 
catalana prioritzi gaudir del territori de la comunitat autònoma. 
 
Visió: Aconseguir que la societat catalana gaudeixi i valori de la mateixa manera el 
turisme local a l’internacional.  
 
Valors: Sostenibilitat, cooperació, sentit de comunitat, salut, llibertat, joventut i 
caràcter explorador.43 
 
 

                                                
42 Inspirat en Claus pel contingut exitós d’una app / Claus pel disseny funcional d’una app (Marc 
teòric). 
43 Inspirat en els valors detectats al focus group.  
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4.2 Serveis  

 
Per serveis entenem la tipologia de productes (rutes) que es poden trobar a 
l’aplicació: 
 

Rutes de senderisme Rutes que compten amb diferents nivells, des de les rutes més senzilles 
fins a més complexes, en funció de les necessitats i el nivell de l’usuari. 

Rutes de ciclisme Definides per usuaris que prefereixin aquest tipus de rutes, també amb 
nivells de dificultat. 

Rutes de cultura i 
lleure 

Rutes temàtiques, les quals ofereixen l’explicació del fet històric, punts 
d’interès i dades rellevants.  

Rutes gastronòmiques No només trobem rutes que fan un recorregut per restaurants destacats, 
sinó que també es destacaran parades d’interès com podrien ser petits 
comerços o mercats on comprar productes exclusius de la localitat. 

Ruta més popular de la 
setmana 

La ruta més votada i millor valorada pels usuaris setmanalment, sortirà 
com a destacada a l’inici com a recomanació i reconeixement a l’usuari 
que l’ha creat.  

Rutes especials Dins de les rutes especials s’inclouen les opcions d’itineraris per nens, 
apte per gossos i per fer running.  

Informació extra Totes les rutes contindran informació extra on s’indiquin: 
- Allotjaments propers 
- Punts d’aigua / fonts 
- Meteorologia de la zona 
- Restaurants de la zona (excepte rutes gastronòmiques) 
- Tallers de reparació propers (per rutes de ciclisme) 
- Informació addicional i exclusiva de la ruta (exemple: recinte 

reservat per tal de preservar la fauna).  

 

4.3 Stakeholders 

 
Per la creació de l’app és molt rellevant analitzar i comptar amb quins són els grups 
d’interès que es veuen involucrats en l’entorn i l’activitat de l’aplicació, és a dir, els 
stakeholders. Per diferenciar bé aquests, s’exposaran a continuació agrupats en tres 
grans classificacions.  
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a) Entorn intern 

 
Pel que fa a l’entorn més intern de la marca, trobarem la figura del CEO (les 
fundadores de l’app), així com l’equip de programació que faran el projecte de 
l’aplicació viable i departaments importants que seran necessaris com ara bé 
comptabilitat i finances o administració.  
 
En aquest sentit, també serà important comptar amb un departament de màrqueting i 
publicitat, ja que és una part de la marca que es vol potenciar al màxim i treure tot el 
profit possible.  
 
A més, el més ideal seria comptar amb inversors i accionistes en un futur pròxim per 
poder llançar l’aplicació de forma exitosa i assegurar una estabilitat, sobretot per 
poder tenir tots els recursos interns anomenats fins ara.  
 

b) Entorn de treball  
 
En aquest entorn ens trobem amb tots aquells grups d’interès relacionats directament 
amb l’activitat de l’aplicació, és a dir, aquells actors que estan en constant interacció 
i alimenten la marca.  

 
Primerament, destacar els consumidors, és a dir, els usuaris de l’app, que seran el 
principal eix central i els que faran possible que l’aplicació funcioni.  
 
Restaurants, hotels, atraccions culturals i comerç local també seran importants, ja que 
moltes rutes que s’oferiran a l’aplicació podran estar patrocinades per aquests com a 
mètode de finançament pel projecte, a més, d’aquesta manera també es donaran a 
conèixer punts d’interès per la zona que puguin ser d’utilitat pels usuaris. Marques 
col·laboradores que vulguin associar-se amb l’app també seran d'interès, com per 
exemple marques de roba excursionista.  
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c) Entorn general  
 
Com a tota startup que està començant, hi ha actors importants sobretot per donar a 
conèixer el projecte, és així com es comptarà amb mitjans de comunicació, que poden 
ajudar a donar ressò i sobretot guanyar boca a boca, molt important per aconseguir 
nous usuaris. No només això, sinó que per tal d’arribar de forma més segmentada i 
propera a nous usuaris, es treballarà amb influencers i líders d’opinió per també donar 
a conèixer l’aplicació. Tots aquests aspectes es desenvoluparan en profunditat al pla 
de comunicació posteriorment. 
 

Per últim, mencionar que al ser un projecte de tipus molt local amb un propòsit centrat 
directament en el territori català, un públic important és l'administració, tant la 
Generalitat de Catalunya per tal de donar recursos i suport en l’èxit de l’aplicació, així 
com també a nivell més local els ajuntaments d’arreu de Catalunya.  

 
Figura 17: Mapa stakeholders de l’app (creació pròpia). 
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4.4 Identitat visual 

 

a) Disseny del nom, colors corporatius, tipografia i forma. 
 

En aquest primer apartat es parlaran de quins han estat el nom, color, tipografia i 
formes escollides pel que fa a la identitat visual de Somi. 
 

● Naming 
 
Respecte la creació del nom de l’aplicació, els focus groups que es van realitzar durant 
la fase d’investigació, van permetre elaborar un llistat de possibles noms. El nom que 

es va votar més en el primer focus group, va ser Somi. En el cas del segon, el nom 
més votat per a l’aplicació va ser Catsurt. 
 
Durant el focus Group 1, va ser de forma clara i unànime que el naming Somi era el 
més encertat per l’aplicació, mentre que CatSurt va ser el resultat de moltes altres 
propostes i no va tenir la mateixa acollida que Somi. Per tant, s’escull Somi com el 
nom oficial de l'aplicació que s’està creant, a més dels següents motius:  
 

1. Indica una acció. 
2. Inclou i apel·la a l’usuari.  
3. És un mot en català.  
4. És breu, concís i clar. 
5. Fàcil de pronunciar. 
6. Fàcil de recordar. 

 
● Colors 

 
En referència als colors corporatius, com ja s’ha mencionat en les conclusions del 
focus group, els colors més representatius per la marca són principalment el color 
verd, blanc i groc. 
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Tal com s’ha estudiat en l’Annex 2 “Guía per la creació visual de la marca”, citant a 
Aljure Saab (2015)44, els colors que han estat seleccionats tenen uns significats 
simbòlics que encaixen molt bé amb els valors que té l’aplicació en fase de creació. 
 
➔ Verd: color extremadament relacionat amb la naturalesa, també se’l relaciona 

amb la sostenibilitat i respecte amb el medi ambient. 
 
➔ Blanc: color que transmet llum i tranquil·litat, un color neutre que permet 

dessaturar les superfícies, per tal que la interface, en aquest cas la de l’app, es 
vegi amb claredat.  

 
➔ Groc: color que està molt relacionat amb l'alegria, la felicitat, la diversió i l’oci. 

 
A més a més, el color verd i el groc, entre ells fan una combinació monocromàtica, 
una de les combinacions més harmòniques, ja que parteixen d’un mateix color base, 
tenint cadascun diferents matisos. 
 
Els colors corporatius que han estat escollits en format Pantone, RGB i CMYK: 

Figura 18: Colors escollits per la identitat de l’app (creació pròpia). 

                                                
44  Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para 
su elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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● Tipografia 
 
Pel que fa a la tipografia, Baloo Bhai, va ser la que va sortir més votada en ambdós 
focus groups. Els participants la relacionaven amb una tipografia jove i desenfadada, 
que cridava l’atenció, ja que és negreta però no arribava a ser excessiva.  
 

 
Figura 19: Tipografia escollida per l’app (creació pròpia). 

● Forma 
 
Per últim, les formes amb les quals els membres d'ambdós focus group relacionaven 
l’aplicació Somi o s’imaginaven el logotip, eren principalment formes naturals i 
orgàniques. Entre aquestes destacaríem la serralada d’unes muntanyes o elements 
naturals com un arbre o una fulla. 
 
A més a més, també es tindrà en compte el material de l’Annex 2 “Guia per la creació 
visual de la marca” a l’hora de crear el logotip. Aljure Saab (2015) definia les formes 

circulars com aquelles més relacionades amb l’oci, qualitats com amigable, el suport, 
el compromís i l’afinitat. Els logotips arrodonits transmeten valors com la comunitat, 
un dels principals valors de Somi. 
 
 

b) Disseny del logotip de l’app 
 
A l’hora de crear el logotip, es van seguir les premisses anteriorment esmentades, és 
a dir, s’han tingut en compte tant els colors, com la tipografia com les formes 
que van destacar com a imprescindibles els membres dels dos focus groups. 
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Inicialment, es va començar a jugar amb la tipografia, per tal de poder crear una 
muntanya amb la M de soMi, una idea que va donar una de les membres del primer 
focus group. Per motius de la pròpia forma de la tipografia, no era possible, però es 
va descobrir una forma molt més interessant i que quadrava amb els valors de Somi. 
 
Si a la M se situaven dos punts damunt de cada vèrtex, semblaven dues persones 
agafades de la mà. D’aquesta manera, podem comunicar d’una manera molt senzilla, 
esquemàtica, però d’una manera intel·ligent i no obvia, el sentit de comunitat que 
descriu l’app. 
 
Aquesta és la icona final del logotip de Somi. 

Figura 20: Logotip de Somi (creació pròpia). 
 
Aquest és el nom complet de l’aplicació, el qual el podrem trobar en més d’una 

ocasió en la mateixa aplicació així com xarxes socials d’entre d’altres.  

Figura 21: Nom complet de Somi (creació pròpia). 
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4.5 Funcionalitats  

 
I. Pantalla d’inici  

Primerament, al descarregar-se l’app, l’usuari veurà a l’obrir-la una pantalla d’inici amb 
el logo corporatiu de l’aplicació.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22: Pantalla d’inici de Somi (creació pròpia). 

 

II. Tutorial d’introducció 

 
A continuació, se li suggerirà l’opció de fer un breu tutorial explicatiu de les 
funcionalitats i usos que li pot donar a l’aplicació. D’aquesta manera, se soluciona la 
necessitat d’entendre per un mateix com funciona i facilitem l’experiència del nou 
usuari.  
 
Aquesta iniciativa ve motivada perquè s’ha detectat en la competència la manca 
d’explicació o contextualització en el moment inicial d’ús de l’aplicació. 
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 Figura 23: Tutorial d’introducció de Somi (creació pròpia). 

 
III. Primer contacte  
 

Una vegada l’usuari ha pogut aprendre com funciona l’app, no se li demanarà pel 
registre immediat, tot el contrari, l’usuari podrà tenir un primer contacte per jugar, 
testejar i conèixer en profunditat les prestacions de l’aplicació per tal de poder decidir 
si val la pena formar part de la comunitat Somi. Un cop l’usuari ja hagi tingut aquest 
període de testatge, serà necessari que es registri si vol començar a gaudir de 
l’aplicació: interactuar, crear, descarregar, guardar, crear un perfil, etc.  
D’aquesta manera, s’aconsegueixen resoldre punts dèbils de la competència com és 
que s’exigeix un registre obligatori per poder utilitzar l’aplicació.  
 

IV. Registre  
Per tal de facilitar al màxim la comoditat i privacitat de l’usuari, se li permetrà registrar-
se de tres maneres diferents, a escollir segons conveniència: 
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- Registre mitjançant l’app. 
- Registre vinculat a Google (gmail). 
- Registre vinculat a Facebook (en defecte Instagram).  

Figura 24: Pantalla de registre de Somi (creació pròpia). 
 

V. Primera pestanya: Per tu  
 

Aquesta és la primera pestanya que es troba al menú de la part inferior de la interfície 
de l'aplicació. En aquesta imatge veiem el menú i a què es correspon cada icona. 



84 

En la investigació del target es va poder captar una necessitat molt clara per part de 
la majoria d’usuaris, aquesta era la de tenir un mur d’inspiració, alguna cosa molt 
visual que els inspirés i motivés a gaudir de l’excursionisme. Per això, en aquesta 
pestanya anomenada “Per tu”, els usuaris troben propostes de rutes i itineraris 
que concorden amb les seves prioritats i gustos. Visualment, aquesta primera 
pàgina la constitueix un llistat de rutes similars a les anteriorment buscades pel mateix 
usuari, mitjançant l'ús d'un algoritme. D'aquesta manera, els membres de l'aplicació 
podran conèixer noves rutes que els poden ser d'interès. 

Figura 25: Pantalla “X tu” de Somi (creació pròpia). 
 

VI. Segona pestanya: Mapa 
  

La segona pestanya del menú, recondueix a l’usuari a un mapa que es situa just on 

està la persona en aquell moment (localització via satèl·lit).  
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La manera en que es mostraran les rutes serà amb imatges en forma de xinxeta 
sobre el mapa. Aquestes imatges que estan repartides pel mapa arreu de Catalunya, 
serviràn als membres de la comunitat Somi, per a veure quin estil de paisatge és el 
que més els interessa visitar de manera visual.  
 
A més, aquesta segona pestanya també inclou un buscador a la part superior de la 
pantalla, on l'usuari podrà buscar mitjançant l'ús de paraules clau, una tipologia de 
ruta en concert, una localitat, una activitat… 

Figura 26: Pantalla mapa de Somi (creació pròpia). 
 
El buscador comptarà amb dues opcions, la de llenguatge lliure en la que l'usuari 
podrà escriure una ruta en concret, una localitat, una activitat o parada. O també podrà 
fer servir el buscador mitjançant els filtres que proposarà la mateixa aplicació. 
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D’aquesta manera, es permet a l’usuari que pugui escollir segons la seva necessitat 
la manera que buscar la ruta.  

A. En el cas que vulgui trobar alguna cosa immediata o molt concreta. 
B. En el cas que vulgui buscar inspiració general. 

 

Figura 27: Pantalla buscador de Somi (creació pròpia). 
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Aquests filtres són: 

Filtres 

Tipologia de ruta Ruta de senderisme, ruta de ciclisme, ruta de cultura i lleure, ruta 

gastronòmica, ruta apta per gossos, apta per nens. 

Dificultat de ruta Filtre on l'usuari podrà escollir el desnivell, durada de l'itinerari, intensitat 

d'aquest. 

Tipologia de parada  Filtre que només inclourà rutes amb parada a museu, gorg, cascada, 

prat, mirador, cala, piscines naturals, llac, riu. 

Les més ben valorades Filtre on només s'inclouran aquelles rutes més ben valorades entre els 

propis membres de la comunitat. 

Extres Filtre que només inclourà rutes que comptin amb pàrquing, punts d'aigua 

i refugis.  

 
 

VII. Exemple de visualització d’una ruta 
 
Inicialment, veuríem el nom de la ruta en qüestió i sota aquesta una imatge 
representativa de l'itinerari, sigui les vistes o una imatge d'alguna parada.  
 

Posteriorment, una petita descripció, justament amb una fitxa tècnica que inclourà: 
desnivell, hores, parades. (tags) 
 
Un mapa on inclourà l'itinerari amb visió satèl·lit i l'opció de poder descarregar 
l'itinerari, amb l'opció de seguir-lo sense haver de tenir connexió. 
 
I finalment, la valoració, ressenyes i consells d'altres usuaris. 
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Figura 28: Visualització de ruta de Somi (creació pròpia). 
 

VIII. Tercera pestanya: Fòrum 
 
L'aplicació Somi es basa en la interacció entre els usuaris, així compartint i valorant 
les rutes d'altres membres. Per aquest mateix motiu, al realitzar el primer focus group, 
els membres d'aquest, van manifestar la necessitat d'un fòrum on es poguessin 
compartir les futures excursions que tenen planejades diferents usuaris. La idea 
és que un usuari que vol fer una excursió en concret la proposi (lloc i hora) i delimiti 
una quantitat de gent que s'hi podrà apuntar, d'aquesta manera facilitant la 
comunicació de noves rutes, la interacció entre usuaris i la creació de comunitat entre 
ells. 
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El fòrum també podria tenir d'altres utilitats com per exemple, proposar dubtes que 
altres membres de Somi puguin resoldre. 

Figura 29: Fòrum de Somi (creació pròpia). 
 

IX. Quarta pestanya: Perfil 
 
L'última de les pestanyes que es troben en el menú inferior és el perfil personal de 
cada usuari. En aquest perfil, com la majoria de les aplicacions més comunes, es 
podrà escollir una imatge per tal d'identificar-te, el teu nom d'usuari, un apartat amb 
les teves rutes guardades i el teu nivell indicat amb una medalla de bronze, plata 
o or (nombre de punts acumulats) que et defineix com a excursionista. El 
funcionament de punts és el següent:  
 
Certes accions dintre de l’aplicació et faran sumar punts (d’1 a 10 punts) per poder 
tenir un cert status dintre l’aplicació, a continuació les enumerem: 
 



90 

Accions per guanyar punts Punts acumulats per accions Medalles 

 

 

1. Publicar una ruta (10 punts) 

2. Valorar una ruta (2 punts) 

3. Convocar una ruta al fòrum (7 

punts) 

4. Assistir a una ruta del fòrum (5 

punts) 

 

 

200-300 punts                                     

Medalla de bronze 

 

 

300-500 punts 

Medalla de plata 

 

 

+500 punts 

Medalla d’or 

 

 
També podrem veure la quantitat d'amics que té 
cada persona. El funcionament dels amics a 
l'aplicació Somi serà mutu, és a dir, un membre 
enviarà la sol·licitud a un altre i un cop aquest segon 
accepti la sol·licitud, ambdós seran amics. 
D'aquesta manera facilitem la creació de contactes 

dins de la xarxa social, evitant models com els 
d'Instagram, una xarxa social basada en followers i 
likes, la qual en el que ambdós focus groups van 
assegurar que aquest model els hi genera rebuig. 
Una vegada ha quedat definida la proposta de 
l’aplicació Somi, així com el nom, els colors 
corporatius, la tipografia, serveis i funcionalitats 
d’aquesta, es realitzarà un diagnòstic de 
comunicació que servirà per a definir quin és el punt 
de partida pel pla de comunicació, així identificant 
debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats. 

 

 

Figura 30: Perfil d’usuari de Somi (creació pròpia). 
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Tenint clara la proposta de Somi, què suposa i quines son les seves característiques, 
amb la informació suficient per poder tenir una idea clara del projecte, es pot fer un 
diagnòstic de comunicació que contempli tant els factors externs, ja estudiats, com 
els interns, ja desenvolupats en la ideació de l’aplicació.  

5. DIAGNÒSTIC DE COMUNICACIÓ 

5.1 Anàlisi DAFO  

 

Debilitats Amenaces 

- És una aplicació nova i no és coneguda al 
mercat.  
 
- És una aplicació que només ofereix rutes de 
Catalunya. 
 
- És un producte que requereix temps d’oci per 
poder utilitzar-lo. 
 
- Dependència dels usuaris perquè l’aplicació 
triomfi.  
 
- Recursos econòmics limitats per iniciar el 
projecte. 
 
- Dependència de la bona relació amb 
stakeholders.  
 
-  Repte per aconseguir connectar amb usuaris 
que comparteixin els valors que transmet 
l’app. 
 
- L’equip ha d’estar compost per especialistes 
en diferents temàtiques, i per tant, es 
necessiten recursos.  
 
- L’app ha de ser suficientment atractiva 
perquè inversors i accionistes vulguin aportar 
capital.  
 
- Necessitat de trobar un model de 
finançament sostenible i estable en el temps.  
 
 
 
 
 
 
 

- Les mesures legals de no poder viatjar a 
l'estranger tenen un fi i això pot repercutir en el 
nostre projecte, que busca fomentar el turisme 
intern.  
 
- Amb la crisi per la Covid-19 el turisme és un dels 
sectors més afectats.  
 
- La societat Espanyola se situa amb una mitjana 
de nivell econòmic molt inferior a la que es trobava 
abans de la crisi.  
 
- El públic consumidor d’apps és molt exigent i està 
acostumat a una molt bona experiència d’usuari.  
 
- El mercat de la tecnologia evoluciona molt ràpid i 
cal una constant adaptació.  
 
- Existeixen competidors assentats en el sector 
amb quota de mercat fidelitzada. 
 
- Al ser una app especialitzada en Catalunya, hi ha 
possibilitat que hi hagi gent que ens associï amb 
política o ideologies independentistes.  
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Fortaleses Oportunitats 

- Coneixement del mercat de les aplicacions 
mòbils: oferta, funcionament, preferències del 
consumidor i aspectes legals.  
 
- Les funcionalitats que ofereix l’app estan 
adaptades a les necessitats i inquietuds dels 
consumidors.  
 
- Coneixement de l’oferta de rutes i opcions de 
turisme a Catalunya.  
 
- Model d’app que ofereix una experiència 
única que no existeix avui dia al mercat.  
 
- El producte no té estacionalitat.  
 
- Els joves, que són el principal target, també 
són els principals promotors i influència en un 
futur per un turisme més sostenible. 
 
- La proposta d’oci que fa l’app és realitzable i 
respecta les mesures restrictives per la Covid-
19. 
 
- L’app està dedicada a un sector i segment de 
la població molt específic (geogràficament), i 
per tant dóna peu a poder especialitzar-se 
molt en aquest. 
 
- L’app porta un treball de marca amb 
construcció de valors i una filosofia darrera.  
 
- Oferta de rutes variades amb la possibilitat 
d'arribar a diferents tipus de client. 
 
- L’app no és de pagament.  
 
- L’app no requereix registre obligatori.  
 
- El producte permet generar gran quantitat 
d’insights amb els que aconseguir que el 
públic s’identifiqui. 

- El mercat de les aplicacions mòbils són molt 
rentables per nous projectes i pymes.  
 
-Les aplicacions mòbils són una eina molt utilitzada 
en els joves. 
 
- Les apps competidores anteposen el servei per 
sobre del disseny estètic i intuïtiu, a diferència del 
projecte que es vol dur a terme.   
 
- Poques barreres d’entrada en el sector: és fàcil 
registrar una marca d’aplicació mòbil.  
 
- En el context actual de Covid l’aplicació satisfà la 
necessitat de fer oci i turisme dintre del marc legal 
permès.  
 
- Els joves tenen una gran capacitat per generar 
comunitat i ser prescriptors de les marques.  
 
- A Catalunya hi ha molta oferta de turisme intern 
molt atractiva que encara no ha estat suficientment 
aprofitada/promocionada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.2 Anàlisi CAME  

 
Una vegada analitzats en profunditat tots els aspectes que contempla la DAFO, cal 
convertir-los en factors positius per l’empresa, plantejant com corregir aquestes 
debilitats, mantenir les fortaleses, afrontar les amenaces i explotar les oportunitats. 
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Corregir Afrontar 

- Fer un pla de comunicació per donar a 
conèixer la nova app. 
 
- Aprofitar l’especialització en el territori català 
per diferenciar l’app i fer-la única. 
 
- Potenciar els avantatges i la necessitat de 
buscar temps per dedicar-se a un mateix i a 
l’oci.  
 
- Assegurar una comunicació recíproca amb els 
usuaris per satisfer i escoltar les seves 
necessitats i guanyar cartera de clients.  
 
- Fer una bona estratègia de relació amb 
stakeholders, sobretot per aconseguir 
accionistes, inversors i col·laboracions. 
 
- Transmetre els valors de la marca en la 
comunicació. 
 
- Dissenyar una app visual, pràctica i atractiva. 
 
- Establir un model de finançament ètic i estable 
en el temps.  

- Crear una estratègia que potenciï els avantatges 
del turisme intern i sostenible i faci canviar la 
perspectiva del turisme com l'entenem fins ara.  
 
- Col·laborar amb empreses locals dedicades al 
sector turístic per aportar valor i revifar la situació 
de crisis.  
 
- Oferir una aplicació assequible, que en si no 
comporti cap despesa econòmica per l’usuari.  
 
- Proporcionar a un públic exigent oferint un servei 
molt competent al mercat.  
 
- Dedicar part dels recursos a la constant 
innovació i desenvolupament al sector tecnològic. 
 
- Enfocar el projecte a assolir una quota de mercat 
molt concreta i especialitzar-se en aquesta, ja que 
no es busca competir amb les marques globals ni 
seria viable en un inici.  
 
- Intentar fer una comunicació imparcial en l’àmbit 
polític o ideològic, evitar comunicacions que 
puguin resultar ambigües.  
 

Mantenir Explotar 

- Aplicar tots els coneixements que s’han 
obtingut sobre el sector, necessitats i públic. 
 
- Oferir el que els usuaris consumidors d’apps 
demanden.  
 
- Incorporar a l’aplicació totes les rutes 
estudiades. 
 
- Potenciar el projecte venent una experiència 
única.  
 
- Tenir constància i estabilitat tot l’any aprofitant 
que el producte no té estacionalitat.  
 
- Afavorir la gran capacitat dels joves per 
generar comunitat i ser prescriptors de les 
marques.  
 
- Assegurar que totes les facilitats i serveis de 
l’app sempre respectin les mesures de la 
pandèmia actual.  
 
- Seguir centrant l’estratègia especialitzada en 

- Llançar el projecte en un mercat molt rendible per 
pimes com és el sector de les apps. 
 
- Aprofitar que el producte és molt adient per 
arribar al target objectiu, que està molt 
familiaritzat.  
 
- Prioritzar un disseny estètic, intuïtiu i senzill per 
davant de l'oferta de serveis en qüestió, si l’app no 
és fàcil d’utilitzar, no servirà de res.  
 
- Registrar la marca d’aplicació mòbil com més 
aviat millor per assegurar els drets d’exclusivitat.  
 
- Aprofitar l’auge del turisme intern degut a la 
Covid-19. 
 
- Realitzar accions que es beneficiïn de la 
influència dels joves i facilitin la difusió de l’app 
entre ells.  
 
- Incloure a l’app tota l’oferta de turisme intern 
atractiva que encara no ha estat suficientment 
aprofitada/promocionada. 
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el territori català, en cas contrari es perdria la 
identitat. 
 
- Construir tenint els valors de la marca arrelats 
i reflectir-los en la feina.  
 
- Contemplar sempre altres targets (secundaris) 
per arribar a diferents tipus de client. 
 
- Facilitar a l’usuari l’accessibilitat a l’aplicació, 
traient barreres com el preu o el registre 
obligatori.  
 
- Buscar en la comunicació la identificació del 
públic objectiu mitjançant insights potents. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.3 Conclusions de l’anàlisi 

 
Una vegada realitzats la DAFO i el CAME, s’han detectat els aspectes més importants 
a tenir en compte per poder enfocar de manera correcta el projecte i treure-li el major 
rendiment possible.  
 
Pel que fa a les debilitats, destaca que al ser una aplicació mòbil nova és un repte 
donar-se a conèixer, així com la necessitat de recursos i suport. Per poder corregir 
això, es proposa fer un bon pla de comunicació i fer una bona estratègia amb els 
stakeholders, a més de dissenyar una app atractiva per atraure inversors.  
A més, també es compten amb debilitats com la necessitat d’usuaris perquè el 
projecte funcioni i la limitació de centrar-se només en el territori català, però per això 
s’han proposat solucions com treballar en una comunicació recíproca que escolti les 
necessitats dels usuaris per guanyar cartera de clients, així com agafar 
l’especialització en el territori català i convertir-ho en un avantatge per fer l’app única 
gràcies a aquesta singularitat. 
 
Fent referència a les fortaleses, s’han detectat molts aspectes a destacar, el que és 
positiu perquè indica que la proposta és potent. D’entre d’altres, destaquen punts forts 
com l’adaptació de les funcionalitats al que requereix el target, oferir una experiència 
única, els joves com a principal públic objectiu i la seva gran influència, els valors i 
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treball de marca, la variada oferta de rutes i per tant la possibilitat d’arribar a molts 
perfils de client diferent, a més de característiques importants pels clients com són la 
no obligació al registre i que l’app sigui gratuïta. Per tal de mantenir aquestes, es 
proposa oferir sempre el que els usuaris demandin, escoltant-los, aprofitar la gran 
capacitat d’influència per fer que els joves siguin prescriptors de l’app, construir 
sempre tenint en compte els valors de la marca arrelats i reflectir-los a la feina, 
contemplar en tot moment altres targets secundaris per arribar a tota mena de client 
així com seguir facilitant a l’usuari l'accessibilitat a l’aplicació sense barreres com el 
registre o el pagament, d’entre d’altres.  
 

Respecte a les amenaces, sobretot s’ha detectat la problemàtica evident que el sector 
turístic està patint una forta crisi degut a la pandèmia mundial, el que té repercussió 
tan econòmica com en mesures restrictives en l’oci. Per afrontar això es proposa 
crear una estratègia que potenciï el turisme intern així com col·laborar amb empreses 
locals per aportar valor i revifar la situació de crisis, a més d’oferir una aplicació, com 
ja s’ha dit anteriorment, assequible pels usuaris.  
Per altra banda, pel que fa al sector tecnològic i d’apps, és difícil adaptar-se, ja que 
està en constant creixement i existeixen competidors assentats amb gran presència 
en el mercat. Per afrontar això, es decideix dedicar recursos al constant 
desenvolupament tecnològic a més d’enfocar el projecte a no lluitar contra marques 
globals, sinó apostar per assolir una quota de mercat molt concreta i especialitzar-se 
en aquesta.  
També apareixen amenaces per part dels mateixos consumidors, que tenen un gran 
poder d’opinió pública avui dia i poden generar mala reputació en aspectes com ser 
molt exigents i donar crítiques negatives, o també es contempla el fet  que aquests 
associïn la marca amb ideologies independentistes. En aquest sentit es pren el repte 
de proporcionar a aquest públic exigent un servei molt competent amb relació al 
mercat, a més de garantir una comunicació imparcial a nivell polític/ideològic per no 
generar ambigüitat.  
 

Per últim, les oportunitats que s’han trobat han estat que el mercat de les aplicacions 
mòbils és idoni per nous projectes, ja que té poques barreres d’entrada i a més, és 
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ideal per arribar al públic jove. Pel que s’ha decidit explotar això llançant el projecte 
aprofitant que el producte és molt adient per arribar al target objectiu. Tanmateix, 
també s’ha detectat una oportunitat molt bona en el sector ja que molts competidors 
no potencien el disseny, el que ha portat a decidir prioritzar un disseny estètic, intuïtiu 
i senzill per destacar.  
A més també s’ha detectat en l’estudi que Catalunya conté molta oferta de turisme 
intern molt atractiva que encara no ha estat suficientment aprofitada, el que resulta un 
repte i convida a lluitar per tal de poder explotar aquest punt tan important.   

5.4 Posicionament objectiu 

 

Després de valorar tots els aspectes de la competència i també els de Somi, es pot 
determinar un posicionament idoni per l’aplicació dintre d’un mercat competitiu, aquest 
seria potenciant al màxim dos aspectes que s’han considerat molt rellevants per tal 
de diferenciar-se i ser una app de referència.  
 
En primer lloc, la popularitat serà essencial perquè Somi tingui sentit, ja que al 
ser una app que busca la interacció i principalment feta per construir-se gràcies als 
usuaris, és molt important aconseguir crear una comunitat fidelitzada i d’aquesta 
manera, aconseguir prescriptors que ens ajudin a no deixar de créixer constantment.  
 
En segon lloc, Somi vol diferenciar-se pel seu disseny, el seu funcionament pràctic 
però a la vegada molt estètic, simple i atractiu. És per això que es busca potenciar al 
màxim el disseny de l’aplicació a l’hora que s’aprofita una oportunitat dintre del mercat, 
ja que la majoria de competidors aquest aspecte el tenen molt poc desenvolupat.  
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Figura 31: Mapa posicionament desitjat de Somi (creació 

pròpia). 

 

 

 
  



98 

Una vegada fet el diagnòstic de comunicació i tenint en compte tot el que suposa la 
creació de l’aplicació Somi, es realitzarà l’estratègia de comunicació que donarà 
suport al llançament de l’app. 

6. ESTRATÈGIA DE COMUNICACIÓ 

6.1 Objectius de comunicació 

 
Els objectius de comunicació que es busca aconseguir estan clarament enfocats en 
una estratègia centrada en la fase d’awareness. Per tant, el pla estratègic de 
comunicació que es durà a terme serà per donar a conèixer Somi.  
Gràcies a l’assessorament professional rebut, es té coneixement que el 
desenvolupament d’una aplicació tarda com a molt mínim sis mesos. Tenint això en 
compte, s’ha decidit que el període de l’any en el que es llançarà l’aplicació serà 
primavera-estiu 2022, ja que a més, és l’època de l’any que més convida a fer 
excursions i pot ajudar a fer un “boom” al llançament de Somi.  
Sota aquesta decisió, els objectius s’han establert tenint en compte el criteri SMART, 
(per tal de ser mesurables i avaluar els resultats de manera quantificable i objectiva) 
en relació als sis primers mesos des de el llançament i per tant, es descriuen de 

manera lògica i cronològica perquè Somi evolucioni de manera progressiva fins 
aconseguir el que es proposa, donar-se a conèixer. 
  
Objectius abril-setembre 2022:  

 
1. Donar a conèixer l’aplicació i transmetre els valors de Somi. Desenvolupar una 
estratègia de comunicació que faci que els usuaris potencials coneguin l’existència de 
la nostra aplicació. 
 
2. Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials.45 Començar a 
comptar amb membres és essencial perquè la marca creixi. 
 
3. Aconseguir que un 50% dels seguidors de xarxes socials de Somi sigui gent 
del públic objectiu. Assegurar que el perfil dels seguidors que te Somi a Instagram 
es correspongui amb el target. 
                                                
45 Es tracta d’una xifra estimada i orientativa, ja que no es tenen dades inicials de referencia. 
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4. Aconseguir un 2% d’engagement46. Aconseguir que la gent que vegi les accions 
a xarxes socials interactuïn amb elles i mostrin interès.  
 
5. Aconseguir els primers prescriptors. Un punt important per Somi és que es donin 
les primeres recomanacions per part d’usuaris a altres possibles clients. 
 
Cal tenir en compte que com aquest projecte busca principalment l’èxit de 
l'aplicació, s’espera que el resultat de tots aquests objectius de comunicació donin 
fruit i acabin generant nombrosos registres en aquesta. Per comprovar-ho, també 

s’utilitzarà uns Kpi’s que estudiï si aquest objectiu principal s’ha complert i per tant, 
l’estratègia de comunicació ha estat ben executada.  

6.2 Públic objectiu - Buyer persona 

 
6.2.1 Target primari  

El nostre públic objectiu principal està format per homes i dones d’entre 18 i 35 anys, 
residents a la comunitat autònoma de Catalunya. La classe social en la que es troben 
és entre mitjana baixa - mitjana - mitjana alta, però en cap cas classe baixa o classe 
alta exclusivament, ja que la gent de classe baixa no sol tenir temps d’oci ni gaire 
accessibilitat a la tecnologia i la classe alta en general prefereix un altre tipus de 
turisme.  

Respecte al nivell d’estudis, no es considera que aquest factor sigui determinant per 
acotar el target, ja que avui dia tothom està molt familiaritzat amb les tecnologies i no 
cal tenir estudis especialitzats o avançats per voler gaudir de la natura.  

Els seus hàbits són essencials per poder determinar si són el públic objectiu, el perfil 
de persona que consumeix Somi és gent que li agrada molt la natura, que porta un 
estil de vida saludable i actiu. Són persones sociables que els hi agrada conèixer gent 
nova i també passar temps de qualitat amb els seus amics. A més, són  curiosos, els 
                                                
46 Percentatge calculat en funció de la mitjana del engagement dels competidors, tenint en compte 
que el de Somi ha de ser inferior, ja que no compta amb una base de seguidors estable. 
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hi agrada explorar i viure experiències noves. Aquest perfil es caracteritza per 
mostrar-se molt actiu a les diferents xarxes socials, principalment Instagram, Youtube, 
Tiktok, Twitter, Facebook.  

Com aquests cuiden els seus hàbits, també porten una alimentació saludable i tenen 
cura de fer un consum responsable i sostenible, ja que també estan molt conscienciats 
amb el medi ambient i preservar el que més els hi agrada, la naturalesa. 

Figura 32: Buyer persona target primari de Somi (creació pròpia). 
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6.2.2 Target secundari 
 

El target secundari de l’aplicació es va detectar gràcies al treball d’investigació 
mitjançant el focus group. Allà va quedar molt clar que tot i que els joves fossin el 
principal focus de l’aplicació, calia contemplar i no deixar de banda la gent més gran, 
ja que el target de l’aplicació pot arribar a ser molt ampli.  
D’aquesta manera, es considera també target homes i dones d’edat entre els 35 i els 
65 anys, també residents a la comunitat autònoma de Catalunya. La classe social a 
la que pertanyen és igual que la dels joves mencionada anteriorment, entre mitjana 

baixa - mitjana - mitjana alta i el nivell d’estudis tampoc és un factor determinant en 
aquest perfil.  
 
Aquest target més gran es caracteritza per valorar el temps d’oci i buscar moments 
de desconnexió en la seva rutina, a més d’apreciar dedicar-se temps a un mateix i 
gaudir compartint-lo amb la gent que estimen. Són persones familiars, que els hi 
agrada seguir descobrint sensacions per molt que ja hagin viscut moltes experiències, 
i volen seguir buscant nous reptes que els motivin a seguir aprenent, creixent i 
explorant.  
 
Pel que fa als hàbits, també segueixen un estil de vida saludable, els hi agrada cuinar 
bé i sa, a més de fer un consum responsable i sostenible, ja que també estan molt 
conscienciats amb el medi ambient, com els joves.  
 
 
 
 
 

 

 
 



102 

Figura 33: Buyer persona target secundari de Somi (creació pròpia). 

6.3 Estratègia 

  
6.3.1 Copy strategy 

Promesa/USP Excursions en companyia per Catalunya 

Benefici pel 
consumidor 

Formar part d’una comunitat que comparteix la passió per 
l’excursionisme. 

Reason why Aplicació mòbil que proporciona contingut de rutes per Catalunya i 
permet la interacció entre usuaris. 



103 

To/Personalitat Col·loquial, proper, divertir, jove, dinàmic, optimista i professional. 

Insights “Vull desconnectar”  

“M’agrada la natura i gaudeixo explorant”  

“Vull trobar gent que li agradi el meu hobbie”  

“Vull fer una excursió i no sé amb qui anar”  

“Vull fer una excursió amb els meus amics i no sabem on anar” “Necessito 

una app que em proporcioni seguretat per fer excursions i no perdre’m 

enmig de la muntanya”  

“Seria ideal tenir una app que fos pràctica, ràpida i còmode per trobar la ruta 

que vull en un moment”  

“M’agrada contribuir al turisme de la meva terra”  

“Gaudeixo compartint la meva passió”  

“Vull trobar inspiració de rutes per motivar-me i sortir a explorar”. 

Benefici social Promoure un turisme intern sostenible, així com aportar valor i revifar 
la situació de crisis del sector. 

 
 

6.3.2 Big Idea 
 
Prenent com a referència els beneficis, la USP, els insights i tot el que es vol 

transmetre, s’ha fet una pluja d’idees que ha acabat en la Big Idea definitiva per fer 
l’estratègia de comunicació i totes les accions que aquesta inclourà.  
Després de fer pluja d’idees contemplant diferents frases que plasmessin tot el que 
ofereix Somi, s’ha arribat a la següent Big Idea que engloba tot el necessari per 
comunicar:  

 
“Una aventura és millor si la pots planejar fàcilment i compartir amb qui tu 

vulguis”. 
 

6.3.3 Missatge 
 
El missatge de la comunicació ha d’estar directament dirigit al consumidor, per tal 
d’apel·lar-lo, incloure’l i fer-lo partícip de Somi. Per això, es busca un missatge molt 
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directe, descriptiu i temptador que inciti l’usuari a animar-se a buscar noves aventures 
i experiències.  
 
Amb aquest missatge es vol aconseguir que el consumidor pugui veure els principals 
avantatges i beneficis que l’aplicació aporta tant funcionalment com emocional.  
 

6.3.4 Claim 
 
El claim de la campanya serà llavors el següent:  
 

“Inspira’t, explora i comparteix la teva pròxima aventura”. 
 

6.4 Pla d’accions 

 
El pla d’accions que es presenta a continuació està estructurat cronològicament, de 
manera que les accions que es desenvoluparan estan al servei dels objectius 
anteriorment presentats. Aquest pla estarà comprès en el període abril-setembre 
2022.  
 

6.4.1 Accions 
 

I. ASO per Google Play i App Store. 
 

Mitjà Digital, owned.  

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi 

Calendari Abril 2022 

 
El producte que es vol comunicar és una aplicació mòbil, per tant, la primera acció 
que es realitzarà serà optimitzar el llenguatge orgànic amb el qual aquesta es descrita 
a les diferents plataformes de descàrrega d’aplicacions. Aquesta primera acció duu el 
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nom de ASO, ja que aquest és el nom que rep el SEO per a l’optimització del 
llenguatge de manera orgànica tant a Google Play com App Store. Per tal d’optimitzar 
les cerques en ambdós buscadors, s’han de definir: 
 

● Etiqueta del títol: Somi: Inspira’t, explora i comparteix la teva pròxima 
aventura. 

● Paraules clau: Somi, excursió, Catalunya, rutes, senderisme, itineraris, 
comunitat, mapes, esport. 

● Categoria/Classificació: Senderisme a Catalunya.  
● Metadescripció breu (80 caràcters):  

Somi és una aplicació mòbil pensada per inspirar-te, explorar i compartir la teva 

pròxima aventura. Trobaràs les millors rutes del paisatge català proposades per 

Somi i altres membres de la comunitat. Podràs inspirar-te i crear nous itineraris, els 

quals podràs publicar, facilitant contingut a altres membres i obtenir punts. Un cop 

et posis en marxa, podràs gaudir de Somi sense connexió, per tal de poder seguir 

l’itinerari allà on siguis, a què esperes, Somi! 

● Metadescripció (fins a 4.000 caràcters):  

Somi, és la primera aplicació de rutes especialitzada en Catalunya, en aquesta 
podràs trobar tantes rutes de costa, com d'interior com de muntanya! 
Somi és una aplicació per a mòbil pensada per inspirar-te, explorar i compartir la 
teva pròxima aventura.  
L'aplicació la componen tant rutes predeterminades proposades per Somi com 
d'altres proposades per membres de la mateixa comunitat. Somi et permet conèixer 
els millors itineraris així recreant-los o fins i tot creant-ne de nous. Pel simple fet de 
publicar una ruta nova, Somi et dóna 10 punts i pel fet de publicar una proposta de 
quedada amb altres membres al Fòrum, n'aconsegueixes 7.  
Aquests punts et permetran posicionar-te respecte als altres usuaris, així poder 
conèixer quin és el teu nivell i complint els teus propis objectius. 
Somi està principalment pensada perquè la utilitzis mentre estàs realitzat l'itinerari, 
per aquest mateix motiu, t'ofereix informació extra de la ruta com podria ser una fitxa 
tècnica amb el desnivell, la durada i la intensitat, també t'ofereix informació 
meteorològica, les condicions i informació extra del terreny que es troba la ruta. A 
més a més, també podràs gaudir de la informació del recorregut sense haver 
d'accedir a Internet, Somi permet seguir l'itinerari sense haver de tenir connexió. 
T'acompanyem allà on siguis, a què esperes, Somi! 



106 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Visualització de Somi a AppStore (creació pròpia). 
 

II. Creació pàgina web  
 

Mitjà Digital, Owned.  

Objectius relacionats Donar a conèixer l’aplicació Somi 

Calendari Abril 2022 

 

De les primeres coses que es faran és la creació d’una pàgina web molt visual i 
descriptiva. Perquè la gent, en cas que vulgui informar-se, pugui conèixer l’app 
fàcilment i trobar-la. D’aquesta manera, encara que el projecte estigui centrat cent per 
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cent en l’aplicació, també es dóna a conèixer en un altre suport. A més, així s’assegura 
que Somi està a l’alçada de la majoria de competidors, que també tenen web pròpia.  
 
La funció d’aquesta, bàsicament serà de punt d’informació, on s’aniran publicant 
novetats i a més es podrà contactar amb l’equip de Somi per qualsevol problema.  

● URL: www.somi.cat 
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Figura 35, 36 i 37: Visualització de la pàgina web de Somi (creació pròpia). 

 
III. Creació del perfil de Somi a les xarxes socials Instagram, 
Youtube, Facebook, Twitter i Tik Tok. 

 

Mitjà Digital, owned. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi 
Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials. 

Calendari Abril 2022 

 
Per tal que els possibles consumidors coneguin l’aplicació, és imprescindible tenir 
presència en les xarxes socials més utilitzades pel target al que va dirigit Somi, les 
quals es van extreure dels focus groups que es van realitzar en la fase d'investigació. 
 
Definició del contingut i constància 
 
Les xarxes socials tindran com a objectius principals donar presència de Somi en 

l’àmbit digital i transmetre els valors que es vol comunicar. 
La tipologia que es realitzarà estarà molt enfocada en mostrar un estil de vida juvenil, 
divertit, fresc, apassionat, aventurer i que a la vegada tingui consciència pel medi 
ambient i la natura.   
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Els posts consistiran majoritàriament en imatges de rutes que es poden trobar a Somi 
i una breu explicació d’aquesta. 
També seria interessant publicar contingut dels mateixos membres de la comunitat 
Somi, d’aquesta manera, aconseguirem transmetre exactament els valors que 
busquem, per tant, serà essencial la col·laboració dels usuaris per tal de tenir 
contingut.       
 

Per concloure, la freqüència amb la qual es publicarà contingut dependrà de la 
quantitat i interès d'aquest. És important ser conscients que el contingut que es pengi 
a les diferents xarxes ha de ser rellevant, per aquest mateix motiu, es té pensat 

publicar dos cops per setmana, per tal d'inspirar als seguidors de cara a fer una 
excursió de manera setmanal sense saturar-los amb contingut irrellevant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Figura 38: Visualització del perfil d’Instagram de Somi (creació pròpia). 
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IV. Vídeo llançament de l’app 
 

Mitjà Digital, owned. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi 

Calendari Maig 2022 

 
Per tal de donar a conèixer l’aplicació, serà molt important comptar amb un vídeo que 
serveixi per difondre a les xarxes socials pròpies (posts i stories en el cas d’Instagram) 
i a la web de Somi. Aquest té com a objectiu resumir i presentar la nova aplicació, 
amb una extensió no més llarga de 20 segons, serà un vídeo senzill, minimalista, que 
ressaltarà les funcionalitats i els avantatges de Somi, perquè tot aquell usuari que 
pugui veure’l tingui ganes de saber més de l’aplicació.  
 
També s’utilitzarà posteriorment el vídeo com a contingut per anunciar-se a Facebook 
Ads, és a dir, a part de la difusió orgànica del vídeo, més endavant aquest s’utilitzarà 
per a publicitat paid a xarxes socials. 

 
● Vídeo de presentació a la pàgina web 

Figura 39: Visualització llançament vídeo presentació a la web de Somi (creació pròpia). 
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● Vídeo presentació a Instagram en format post i stories  

 

Figura 40: Visualització llançament vídeo presentació a Instagram (creació pròpia). 
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V. Social Ads 

 

Mitjà Digital, paid. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi. 

Calendari Maig 2022 

 
a) Google Ads  

 
Com l’objectiu de Somi és donar-se a conèixer amb totes les eines possibles, també 
es buscarà que l’usuari pugui trobar fàcilment a internet la nostra marca. Per fer això, 
es treballarà amb cerques de pagament amb la plataforma Google Ads.  
 

 
. 

Figura 41: Simulació anunci al buscador de Google (Google Ads). 

 
D’aquesta manera, aconseguim donar visibilitat a Somi i amb sort, es guanyaran nous 
seguidors i usuaris. Per tal d'aconseguir aparèixer de manera acurada en les majors 
cerques possibles, els filtres que s’utilitzaran per segmentar els anuncis seran els 
següents: 
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● Paraules clau per cercar coincidències entre l’anunci de Somi i les cerques:  

 
Figura 42: Visualització dels filtres escollits (Google Ads). 

 

● Filtre per zona geogràfica:  

 

 
Figura 43: Visualització zona geogràfica escollida (Google Ads). 

 

A més, també es faran anuncis display amb Google Ads per ajudar a promocionar 
Somi quan els usuaris naveguin per internet, llocs web, pàgines de notícies, blogs, 
mirin vídeos de Youtube, consultin el Gmail o utilitzin dispositius i altres aplicacions 
mòbils. 
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Figura 44: Visualització anunci display de Somi (creació pròpia). 

 
b) Facebook Ads 

 
Facebook Ads permet anunciar-se amb anuncis automatitzats a xarxes socials, tant a 
Instagram com a Facebook. Per això, els anuncis que s’utilitzaran en aquesta 
plataforma estaran vinculats directament a la pàgina @Somi d’Instagram o Facebook. 
També se segmentarà per: 
 

● Localització geogràfica: 

 
Figura 45: Localització geogràfica escollida (Facebook Ads). 
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● Temes d’interès per l’audiència: 

 
 

Figura 46: Temes d’interès per l’audiència (Facebook Ads). 

 

 

Figura 47: Visualització anuncis a Instagram (creació pròpia). 
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VI. Influencer màrqueting  

 
a) Col·laboració amb grups d’influencers catalans 

 

Mitjà Digital, paid.  

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi 
Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials. 
Aconseguir que un 50% dels seguidors de xarxes socials de Somi sigui gent del 
públic objectiu (joves). 

Calendari Juny 2022 

 
Una vegada Somi ja té perfils a les xarxes socials més destacades (Instagram, 
Youtube, Facebook, Twitter i Tik Tok), seria interessant que les primeres publicacions 
les proporcionessin influencers, d’aquesta manera es començaria a definir la 
personalitat de Somi, d’una manera molt clara. 
 
Als focus groups que es van realitzar en la fase d’investigació van sortir noms 
d’influencers i microinfluencers coneguts exclusivament en el territori català, amb els 
que seria interessant planejar un itinerari. Des de Somi els demanaríem que gravessin 
la ruta, d’aquesta manera proporcionant material audiovisual tant del grup passant 
una bona estona a l’aire lliure, com de paisatges de Catalunya. 
 
Es té pensat fer tres col·laboracions amb tres grups d’influencers, els quals engloben 
tres possibles targets de gent jove catalana. 
 

Grup influencers Target Itinerari Finalitat 

Carla Di Pinto 
Laura Brunet 
Ariadna Tapia 
Aina Simon 

Noies 
Entre 18-24 
anys 
Interessos: la 
moda i 
paisatges 
bonics 

Un itinerari de costa, en el 
que es vegin imatges com 
elles caminant fins arribar 
a la cala, banyant-se, 
prenent el sol, fent-se 
bromes entre elles, veient 
la posta de sol, sopant un 
entrepà... 

Aquest grup d’influencers 
està molt enfocat en vendre 
un estil de vida mediterrani i 
sibarita, per aquest mateix 
motiu, es vol vendre una 
imatge innocent i divertida, 
passar-ho bé amb les 
amigues, gaudir dels petits 
detalls que tenim molt a prop 
i sovint ens costa gaudir... 
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Grup influencers Target Itinerari Finalitat 

Juliana Canet 
Joan Grivé 
Abraham Morriols 
Long Li Xue 

Nois i noies 
Entre 18-27 
anys 
Interessos: 
actualitat, 
música 
catalana i 
política 

Un itinerari pel centre de 
Catalunya, on visitin 
diferents pobles petits i 
parades naturals que hi ha 
entre cada poble. Un 
itinerari en el qual puguem 
veure que el més 
important en una excursió 
és la companyia, veure 
com entre ells fan bromes, 
treuen temes de conversa 
divertits i interessants, 
interactuen amb la gent 
del poble, juguen a cartes, 
es prenen una cervesa en 
el bar del poble... 

Aquest grup d’influencers és 
famós perquè es dediquen a 
l’humor. El que es busca és 
demostrar que els millors 
plans es fan amb la millor 
companyia, que pots riure i 
passar-ho bé a tot arreu i que 
els petits comerços i l’interior 
de Catalunya té molt encant. 

Algun grup de 
música ja sigui: 
Amics de les arts, 
Oques grasses, 
Stay Homas 

Nois i noies 
Entre 20-35 
anys 
Interessos: 
actualitat, 
música 
catalana i 
política 

Ruta pel nord de 
Catalunya, sobretot a la 
zona dels Pirineus, on es 
pugui veure les muntanyes 
més altes i boniques. Es 
busca mostrar a cantants 
de Catalunya fent rutes 
que tothom podria fer. 
Animar i influir, que pensin 
“si ells poden, jo també”. 

Es busca un contingut molt 
estètic en el que fins i tot 
podrien gravar un videoclip 
de col·laboració. El 
protagonista d’aquesta última 
col·laboració serien les vistes 
de les millors muntanyes de 
Catalunya. 

 
El contingut que crearien aquests influencers es distribuiria principalment per la xarxa 

social Instagram, la que permet amb més facilitat transmetre els valors d’una marca i 
amb la que Millennials i Generació Z està més acostumada. Les publicacions serien 
tant en format post, com vídeo i reels. 
 
Pel que fa a altres xarxes socials, una bona manera de crear tendència seria amb 
TikTok. Per exemple, en el cas del grup de música, utilitzar una bona cançó per 
ensenyar l’aventura dels diferents influencers pot cridar l’atenció i inspirar als seus 
seguidors. 
 
Cal remarcar, que també es contemplen altres mitjans com podria ser Youtube, com 
per exemple en el cas del grup musical, els quals podrien gravar un videoclip. Fins i 
tot qualsevol dels dos altres grups d’influencers pot sentir-se còmode i gravar un blog, 
en el que mostri en detall l’aventura. 
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VII. Gràfiques exterior 

 

Mitjà Exterior, paid. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi. 

Calendari Juny 2022 

 
Un dels reptes més difícils és aconseguir trobar possibles usuaris de Somi fora del 

món digital, per això, i per no deixar de captar potencials clients que potser no utilitzen 
xarxes socials, es faran gràfiques en marquesines de parades d’autobús per 
Barcelona.  
 
Així, aprofitant la gent que està avorrida, esperant l’autobús un dia normal de la seva 
rutina, es trobi amb l’anunci de Somi: una gran solució per fer la seva vida més 
interessant, emocionant i inspirar-los a descobrir quin és aquell paisatge tan maco 
que apareix a la gràfica i com arribar a aquella destinació tan ideal. 
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 Figures 48,49 i 50: Visualització cartells Somi (creació pròpia). 
 

VIII. Street marketing  
 

Mitjà Exterior, earned. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi. 
Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials. 
Aconseguir un 2% d’engagement. 
Aconseguir els primers prescriptors. 

Calendari Juliol 2022 

 
L’acció de street marketing consistirà a posar un photocall durant tot un dia sencer al 
Passeig de Gràcia a Barcelona, el carrer més transitat de Catalunya. Aquest photocall 
serà un fons d’un paisatge que pots trobar a les rutes de Somi, a escala real.  
 
En aquest cas, el paisatge serà d’unes cabanes que es troben situades a la copa dels 
arbres, tractant-se de les “Cabanes Dos Rius”, localitzades enmig d’una muntanya 
dins del paratge protegit del Parc Natural del Montnegre el Corredor.  
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Es convidarà a la gent que passegi pel carrer a participar en un sorteig d’una nit  a 
aquestes cabanes, on et trobes endinsat en una experiència plena de naturalesa i 
tens l’oportunitat d’explorar la zona des de ben a prop. Així, els participants que 
vulguin entrar al sorteig hauran de fer-se una foto al photocall de Somi i hauran de 
pujar un stories etiquetant la marca a Instagram, a més de seguir-la, com a principals 
i únics requisits. D’aquesta manera, es podran veure el nombre de participants 
fàcilment i després es podrà escollir el guanyador del sorteig amb l’aplicació 
AppSorteos, que s’anunciarà a les xarxes socials de Somi una setmana després del 
dia de l’acció al carrer una vegada comprovat que el guanyador hagi seguit 

correctament els dos requisits: pujar una foto etiquetant a Somi i seguir la marca.  
 

 
Figura 51: Visualització photocall Somi (creació pròpia). 
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IX. Col·laboració amb la marca Alpina Outdoor Backpacks 

 

Mitjà Digital, owned. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi. 
Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials. 
Aconseguir que un 50% dels seguidors de xarxes socials de Somi sigui gent del 
públic objectiu. 
Aconseguir un 2% d’engagement. 
Aconseguir els primers prescriptors. 

Calendari Agost 2022 

 
Per seguir aconseguint difusió i boca-orella de la gent, farem ús de la tècnica de 
promoció dels sortejos a xarxes socials. Tot i que s’ha realitzat anteriorment una acció 
de street marketing que també inclou un sorteig, aquesta acció és purament digital i 
busca crear molta viralització.  
 
Col·laborar amb marques catalanes ja siguin restaurants, hotels, o com és aquest cas, 
moda, és molt important per Somi, ja que dins dels seus propòsits, un és contribuir i 
revifar l’economia catalana. Per això, per la primera col·laboració de la marca s’ha 

escollit la marca Alpina, una marca catalana que comparteix els valors de Somi, té un 
públic objectiu molt semblant i dissenya motxilles des de 1926 a Barcelona. Alpina li 
dóna molta importància a les històries d’esforç i motivació, i creuen que per poder 
gaudir de veritables aventures al món de l’outdoor, s’ha de disposar d’un bon material 
i companyia.  
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Figura 52: Visualització publicació sorteig Somi (creació pròpia). 

 

Així, amb una filosofia molt semblant a Somi, es llançarà un sorteig a Instagram que 
consistirà a guanyar una motxilla Alpina equipada per fer excursions. Aquest sorteig 

s’anunciarà en un post i els usuaris que vulguin participar hauran de seguir els 
següents requisits:  
 

1. Seguir a @somi i @alpinabackpacks 
2. Comentar al post etiquetant tres amics.  
3. Compartir el post a les seves històries personals.  

 
Es donarà un marge d’una setmana per participar, passat aquest període, s’utilitzarà 
de la mateixa manera l’aplicació AppSorteos per trobar un guanyador que   
s’anunciarà per Instagram. 



123 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Figura 53: Visualització publicació sorteig Somi (creació pròpia). 
 

X. RSC - Ruta de recollida de brossa  
 

Mitjà Digital, paid. 

Objectius 
relacionats 

Donar a conèixer l’aplicació Somi 
Aconseguir una xifra de 2.000 seguidors a xarxes socials. 
Aconseguir que un 50% dels seguidors de xarxes socials de Somi sigui gent del 
públic objectiu (joves). 
Aconseguir un 2% d’engagement. 
Aconseguir els primers prescriptors. 

Calendari Setembre 2022 

 
Per Somi és molt important que es transmetin els valors de la marca i aconseguir 
compartir aquests amb el seu públic, per això, s’ha apostat per treballar la RSC, fent 
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accions com aquesta, que es tracta d’organitzar una recollida de brossa a les platges 
de Barcelona.  
 
Aprofitant l’anterior col·laboració amb els grups d’influencers mencionats en l’acció d’ 
“influencer màrqueting”, es tornarà a contactar amb ells perquè participin amb Somi i 
a part, convidin als seus seguidors a unir-se a la recollida de brossa.  
 
Normalment, els influencers valoren molt l’oportunitat de trobar-se amb els seus 
seguidors i poder passar temps amb ells, per això, Somi aprofitarà per propossar-lis 
aquesta acció en la qual podran passar temps no només amb el seu grup d’amics, 

sinó també amb els seus seguidors. 
 
S’organitzaran tres dies de recollida, un dia per grup, i quinze dies abans, es 
demanarà als influencers que pugin una foto on anunciïn la recollida de brossa. En 
aquesta foto, hauran d’anunciar als seus seguidors que podran tenir l'oportunitat de 
coneixes i si s’animen podran ser escollits per l’aventura.  
 

Copy guia per post influencers: Hola nois! Somi, l’app de rutes que vam utilitzar fa 

un temps per anar de ruta, ens ha convidat a vosaltres i a mi a fer una recollida de 

brossa per les platges de Barcelona! M’encantaria passar temps amb vosaltres i a 

sobre, participar en una bona causa, així que tots aquells que vulgueu sumar-vos a 

l’aventura, comenteu a baix etiquetant a @Somi i un emoji d’un !, i seguiu-los al seu 

instagram. Estigueu atents a les publicacions de la marca, perquè dintre d’una 

setmana anunciaran als 2 guanyadors per venir amb mi, Somi! 

 

És així com Somi triarà, mitjançant AppSorteos, dos  seguidors de cada influencer per 
unir-se als seus grups i fer la recollida de brossa. Els guanyadors s’anunciaran al propi 

instagram de @Somi una setmana més tard al post dels influencers anunciant l’acció. 
En total, seran 8 seguidors i 4 influencers per dia de recollida. 
 
El dia de la recollida, es demanarà tant a influencers com seguidors que generin 
contingut a les seves xarxes socials personals etiquetant a la marca, almenys un 
stories de cadascú mostrant l’acció.  
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6.5 Pressupost 

 
Tenint en compte que l’estratègia de comunicació està pensada per l’etapa 
d’awareness i el fet que la marca no té garanties ni estimació encara del seu poder 
adquisitiu, el següent pressupost està calculat amb una aproximació tirant a la baixa, 
lògicament, podrien invertir-se més diners en les accions, el que donaria més èxit i 
més resultats a la marca, si aquesta s’ho pogués permetre.  
 

ACCIÓ COST QUANTITAT SUBTOTAL 

ASO - 
Posicionament 
orgànic per 
Google Play i 
App Store 

Publicació de l’app 
a Playstore47 

20€ 
 
 

1 20€ 

 Publicació de l’app 
a Appstore48 

90€ 1 90€ 

TOTAL 110€ 

Pàgina web49  Programació web 750€ 1 750€ 

Compra del domini 15€ 1 15€ 

TOTAL 765€ 

Perfil xarxes 
socials  

Creació perfil 
@somi a xxss 

0€ 5 0€ 

TOTAL 0€ 

Vídeo llançament  Edició vídeo 0€ 1 0€ 

TOTAL 0€ 

Social Ads Google Ads 
buscador 

 
 

 
 
5 

 
 
500€ 

Google Ads 
display 

                                                
47

Adeva, R. (2015, febrer 1). Cómo publicar una app en Google Play y cuánto cuesta. Cinco días. Recuperat 18 
maig 2021, de https://bit.ly/3hHYEJO 
48

Publicar una app en la Apple Store. (2019). Recuperat 18 maig 2021, de https://bit.ly/3hRlI9b 
49

Gustavo, B. (2020, desembre 5). ¿Cuál es el precio de crear una página web en 2021? [Entrada blog]. Recuperat 
18 de https://bit.ly/3bLaPBY 
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ACCIÓ COST QUANTITAT SUBTOTAL 

100€/mes50 

Facebook Ads 60€/mes51 5 300€ 

TOTAL 800€ 

Influencer 
màrqueting52 

Col·laboració ruta  700€/influencer 12 8.400€ 

Col·laboració 
recollida de brossa 

450€/influencer 
 

12 5.400€ 

TOTAL 13.800€ 

Gràfiques 
exterior53 

Marquesines 
parades autobús 
Barcelona 

90€/Cartell 10 900€ 

TOTAL 900€ 

Street 
marketing54 

Permís d’ocupació 
de la via pública 

69€ 1 69€ 

Materials i 
muntatge 

40€ 1 40€ 

TOTAL 119€ 

Col·laboració 
Alpina Outdoor 
Backpacks55 

Partnership - 
Compra de la 
motxilla pel sorteig 

70€ 70€ 70€ 

TOTAL 70€ 

TOTAL PRESSUPOST APROXIMAT 16.564€ 

  

                                                
50

 Javier, J. (2020). Google Ads; ¿Qué precio, tarifas y cuánto cuesta la gestión de publicidad? [Entrada blog]. 
Recuperat 18 maig de https://bit.ly/3oDfquU 
51 Facebook for business. (s.d). Recuperat de https://bit.ly/2SjGtPL 
52 Fonten, C (2020). ¿Cuánto cobran los influencers? [Entrada blog]. Recuperat 18 maig de 
https://bit.ly/3ypX9G9 
53Publicidad en metro en Barcelona. (s.d.). Recuperat 18 maig, de https://bit.ly/3wt7fEu 
54Precio de Permiso de ocupación de vía pública en Barcelona. (s.d.) Recuperat 18 maig, de 
https://bit.ly/3u9KZOh 
55Alpina Back Pakcs (s.d.) Recuperat 18 maig, de https://alpinabackpacks.com 
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6.6 Calendari  

 
Com ja s’ha mencionat anteriorment, aquest projecte està plantejat a sis mesos vista, 
un període comprès entre Abril i Setembre de 2022, pensat pel llançament de 
l’aplicació. 
Com es podrà veure a continuació, el calendari està organitzat en funció de les 
accions. Les columnes d’esquerra a dreta són: accions, objectius que satisfà cada 
una d’aquestes i finalment el mes o mesos en els quals l’acció es desenvoluparà. 
 

 
 

6.7 KPI’s 

 
La taula d'avaluació de KPI's, està estructurada conforme els objectius de 
comunicació, ja que és així com s'ha plantejat aquest pla. En funció dels diferents 
objectius, s'han realitzat diferents accions, les quals els hi correspon a cada una un 
indicador, el qual permetrà comprovar si s'han obtingut els resultats desitjats. Les 
columnes d'esquerra a dreta són: els objectius de comunicació, les accions que 
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permetran obtenir els següents objectius, els indicadors que permetran avaluar els 
resultats i finalment una taula de resultats òptims, tolerables i deficients.  
Finalment, i com s’ha anunciat ja en el plantejament d’objectius, l’útlim punt que es 
veu a la taula és l'objectiu general del projecte, que fa referència a obtenir un total de 
3.000 descàrregues de l'aplicació Somi. Un objectiu final que es pot arribar a assolir 
si s'aconsegueixen els anteriorment exposats i serà el gran indicador per veure si 
l’estratègia de comunicació ha estat efectiva.  
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Un cop s’ha vist el projecte de Somi amb perspectiva, tractant tot el procés 
d’investigació, així com ideació i comunicació d’aquest, és necessari baixar la idea 
a la realitat i poder veure des dels ulls d’un professional la viabilitat i la manera de 
monetitzar Somi, és a dir, com podria portar-se Somi al mercat.  

7. VIABILITAT DEL PROJECTE I MÈTODES DE FINANÇAMENT 
 
Tots els punts tractats a continuació han estat fruit de l’entrevista realitzada a Víctor 
Pérez56, estudiant d'enginyeria informàtica especialitzat en desenvolupament de 
softwares, qui ens ha pogut fer un assessorament personalitzat tot estudiant quina 
seria la viabilitat del projecte Somi.  
 
Primerament, destacar que cal tenir en compte que Somi, al ser una aplicació 
centrada només en Catalunya, ja està limitant el nombre d’usuaris a un molt més 
reduït que una app internacional, per això, cal tenir en compte que lògicament no 
tindrà els mateixos ingressos que una aplicació que tingui un abast global.  
Tot i així, també seria interessant comptar, com ja s’havia previst al mapa 
d’stakeholders, amb el suport de la generalitat o el sector del turisme, per exemple.  
 

Pel que fa a el temps que portaria fer la programació de l’aplicació, aquest depèn 
del pressupost destinat per agilitzar el procés, però sí que hi ha un període que són 
sis mesos com a mínim. Com ja s’ha indicat en el seu moment, això s’ha tingut en 
compte per les dates de l’estratègia de comunicació i la previsió del llançament de 
l’aplicació d’aquesta.  
 
Pel cost de programar l’aplicació, cal tenir en compte que contractar una empresa 
perquè et faci l'aplicació costa molts diners. A més, depèn molt del tipus d'aplicació, 
hi ha vegades que quan et poses en contacte amb enginyers i programàtics per poder 
fer l'aplicació, moltes coses del concepte inicial no es poden fer. Així que només 
podem preveure el cost amb un interval molt ampli, que seria mínim 1.500 euros i 

                                                
56 Disponible a l’Annex 4. 
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màxim 50.000 euros. Probablement l’aplicació es trobaria en una xifra intermèdia 
dintre d’aquest rang.  
Tenint això en compte, és important també saber que perquè l’app comenci a ser 
rentable normalment han de passar entre 2-3 anys, independentment del mètode 
de finançament. 
 
Hi ha cinc mètodes amb els quals es pot finançar Somi, a continuació s’exposen:  
 

I. Finançar amb anuncis 
 

Finançar amb anuncis és una bona opció, ja que no cobres a la gent i hi ha maneres 
de fer que els anuncis no siguin tan molestos.  
La plataforma per regular-los és AdMob, que et permet regular la quantitat d'anuncis 
per no sobrecarregar a client. Pots definir un control de freqüència tant la quantitat 
d'anuncis per dia / hora / minut. També es poden segmentar la tipologia d'anuncis en 
funció de la temàtica de l'aplicació i pots excloure aquelles temàtiques que no estiguin 
d'acord amb l'aplicació. La manera en què això dóna diners és que et paguen per clic 
i en altres ocasions també et poden pagar per impressió. Exemples de xifres: Clics → 

35.70 cèntims / Impressió → 1-2 cèntims 

 
Amb aquest mètode no pots treure molts diners i depèn dels usuaris que tinguis. Tot 
i així, hi ha diferents formats d’anuncis i alguns donen més diners que d’altres, els 
anuncis bonificats són els que donen més diners (60-70 cents per visualització). 
 
En el cas de Somi, gràcies al sistema de guanyar punts, es podria donar punts i 
incentivar a l’usuari perquè vegi tot un anunci bonificat, traient així més benefici.  
 

II. Contractes amb tercers 
 
Fer contractes amb restaurants i hotels, com per exemple un 10% per a l'aplicació 
quan vinguin clients de l'app. Que es pugui veure que el client ve gràcies a Somi amb 
codis que es donen dins de la mateixa app. 
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III. Llocs patrocinats al mapa 

 
Aprofitant que Somi té un mapa interactiu, fer que els restaurants i hotels paguin per 
aparèixer de manera notòria en el mapa, ajustant el pressupost al qual vulgui cada 
empresa, si vol patrocini setmanal, mensual, dies puntuals o especials (per exemple 
un dia especial de la localitat que ve més turisme).  
 

IV. Pagar per posicionament 
 

Que la gent que vulgui destacar o patrocinar les seves rutes pugui fer-ho. A més que 
els mateixos locals (restaurants o comerços locals) també puguin decidir patrocinar la 
ruta que més els beneficiï perquè la gent vingui al seu local. En el cas de Somi, a la 
pestanya Per tu on es suggereixen rutes, seria perfecta per fer contingut posicionat o 
destacat. 
 
També caldria oferir gran quantitat de filtres a l'hora d’escollir els posicionaments, per 
exemple: 

● Visibilitat durant 3 dies - 2,99 € 
● Visibilitat durant 7 dies - 4,99 € 
● Visibilitat durant 14 dies - 8,99 € 

 
V. Subscripció 

 
La subscripció anual serà la que més diners doni a la llarga, i sobretot més estabilitat. 
A Somi, mirant amb una perspectiva de futur, aquest sistema es podria implementar. 
Si a la llarga els usuaris valoressin el servei, podrien comprar un pla de subscripció 
que oferís rutes exclusives de l'app, sopars en un castell, o  descomptes en 
allotjament, restauració, experiències, etc. 
A més, la gent que se subscrigui segurament ja haurà provat l'app durant un temps i 

sabrà el que busca, de manera que la relació amb el client serà de més qualitat. 
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Un exemple podria ser que per cada any de subscripció Somi regalés un sopar per a 
2 en una masia. Si el cost de la subscripció són 9,99 € / mes i el sopar són 30 € / 
persona, 9,99 € * 12-30 € * 2 = 59,88 € de benefici. 
 
Per concloure, destacar que el mètode de finançament més ètic seria 
proporcionar anuncis que siguin d'una temàtica similar a les que els hi poden 
agradar a l'usuari, ja que es vol oferir un bon servei i experiència d’usuari. Mentre que 
el mètode més eficaç és la subscripció, ja que és la que permet satisfer les 
despeses a més llarg termini i aporta més estabilitat quant a ingressos.  
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8. CONCLUSIONS GENERALS  
 
Una vegada es dóna per acabat el projecte, cal concloure veient quins objectius s'han 
aconseguit i quins és l'aprenentatge que s'ha extret. Fent referència a les preguntes 
de recerca que es van proposar a l'inici del treball, es farà un repàs de cadascuna 
d'elles i de quina manera han estat respostes. 
 
La primera pregunta és: "Quines són les rutes i paisatges més rellevants en el turisme 

interior a Catalunya?". Aquesta pregunta es respon gràcies a un estudi previ que es 
va realitzar amb diverses fonts, les quals van permetre crear un llistat de les millors 
rutes tant de senderisme, com de ciclisme, com gastronòmiques, culturals i de lleure. 
Aquest llistat queda adjunt a l'Annex 1, on podem veure les diferents rutes agrupades 
per temàtica i les seves característiques. 
 
La segona de les preguntes de recerca és: "Quin és el procés de creació d'una app 
mòbil?", la qual es pot explicar amb el contingut del primer bloc del marc teòric, en el 
qual s'explica quines són les fases del procés de la creació d'una aplicació. Un procés 
que té en compte l'abans, el durant i el post llançament d'aquesta. 
 
La tercera de les preguntes: "Quines són les preferències dels usuaris en utilitzar una 
app mòbil?" la van respondre els membres dels dos focus groups que es van realitzar 
durant la fase d'investigació. Aquests van destacar preferències que van ser 
considerades al moment de definir tant serveis com funcionalitats, entre aquestes, es 
van contemplar dues tipologies de buscador, un que fos amb llenguatge lliure i un 
altre compost a partir de filtres que proporcionessin inspiració i guiessin.  També es 
va tenir en compte un apartat en el qual l’aplicació et proporciones rutes similars a les 
teves anteriors cerques, així facilitant contingut d’interès. 
 

Amb el focus group, també es va respondre a les preferències estètiques, les quals 
han estat detalladament explicades en l’apartat de la proposta de creació de l’aplicació 
Somi. 
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Pel que fa a la pregunta: "Quins són els mètodes de finançament d'una aplicació i quin 
d'aquests és el més rendible?", es respon al final del projecte, gràcies a l'entrevista 
que es va realitzar a Víctor Pérez, un estudiant especialitzat en la creació d'aplicacions 
mòbils que va proporcionar un assessorament personalitzat al projecte sobre els 
models de finançament i la viabilitat del projecte. 
 
La cinquena de les preguntes, la qual fa referència a la part més creativa i estètica de 
tot el projecte: "Com s'ha d'enfocar el disseny i l'estètica de l'app si es vol aconseguir 
un resultat estètic, ergonòmic i intuïtiu?", es respon amb el contingut que queda adjunt 
a l'Annex 2, en el qual s’ha realitzat una guia d’estil on s'especifiquen quins són els 

criteris estètics a seguir per tal de realitzar una identitat visual adequada. 
 
I finalment, l’última pregunta, la qual fa referència a l'últim pas del projecte: "Què ha 
d'incloure un pla de comunicació d'una nova app mòbil?", es respon en el quart bloc 
del marc teòric, anomenat pla de comunicació. En aquest s'especifiquen les fases 
necessàries que cal definir per tal d’idear un pla de comunicació adequadament, fases 
que s'han seguit a l’hora de tirar endavant el pla de Somi. 
 
Per donar per tancat el projecte "Ideació de Somi, una aplicació mòbil de rutes per 
Catalunya i el seu pla de comunicació", cal dir que totes les preguntes inicials es 
donen per resoltes una vegada s'ha acabat el projecte. Per tant, es pot concloure el 
treball dient que s'ha donat resposta a totes les preguntes plantejades i s’han assolit 
tots els objectius proposats inicialment, entre ells definició de les funcionalitats de 
l'aplicació Somi, creació de la identitat visual i realització del pla de comunicació 
d'aquesta. 
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10. ANNEXOS 

 

ANNEX 1 

 
4. Oferta de turisme intern a Catalunya 
 
4.1 Rutes de senderisme i bicicleta 
 

Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

Senderisme  
Girona 

 
Camí de 
Ronda 

Ruta plena de contrastos que 
inclou fins a un 80% en zones 
naturals protegides, 
redescobreix un sender històric 
ple de pobles medievals, 
platges paradisíaques i antics 
camins de contrabandistes. 

140 KM 

 

 
8 dies 

 
MItjana. 
Desnivell 
total 3877 
metres.  

 
 

  
 

Barcelona  

 
 

La travessía 
de Cavalls 
del Vent 

Ruta circular en el Parc Natural 
del Cadí-Moixeró, es recomana 
recòrrer la ruta al contrari de les 
agulles del rellotge, en grup i 
entre l’estiu - tardor.  

 
72 KM 

 
 

 
5-6 
dies 

 
Alta. 

Desnivell 
total: 
5000 

metres.  
   

  
 
 
 

Barcelona 

 
 
 
 

El Camí 
dels Monjos 

És una de les rutes més 
interessants de la província de 
Barcelona. Inicia al Monestir de 
Sant Cugat i recorre 
Matadepera, Terrassa i Sant 
Quirze, fins arribar al monestir 
de Sant Llorenç. Es recomana 
portar menjar, ja que és una 
ruta que dura un dia.  

 
 
 

25 KM 

 
 
 
 

1 dia 
(6H) 

 
 

Baixa.  
Desnivell 

total: 
1.000 

metres 
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Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

  
 
 

Barcelona 

 
 
 

Empedrat 
de Morou 

Està situada al parc natural del 
Montseny. És una ruta circular 
familiar, amigable per als petits i 
per a persones amb 
minusvalideses, ja que és 
senzilla. És apropiada per a 
qualsevol època de l'any, però 
molt recomanable  a l'hivern. 

 
 
 

5 KM 

 
 
 
 

2H 

 
 
 

Baixa. 
Desnivell 
total: 200 
metres 

  
 
 
 

Barcelona 

 
 
 
 

La Quar 

És una ruta circular que 
comença i acaba a Sant Maurici 
de la Quar, Barcelona. Dins de 
la ruta pots gaudir de llocs 
emblemàtics com el Monestir 
de la Portella.  

 
 
 

15 KM 

 
 
 
 

4H 

 
 
 
 

Baixa.  
Desnivell 
total: 750 
metres. 

  
 
 
 

Girona 

 
 
 
 

Les set 
piscines 
naturals de 
Campdevàn
ol 

A la localitat de Ripoll, es troben 
aquestes piscines naturals, a 
les quals només es pot accedir 
a peu. A més de ser fàcil com a 
ruta, es recomana portar 
banyador. Cal tenir en compte 
que cal pagar una entrada de 5 
€ per a la conservació de la 
ruta. 

 
 
 
 

10 KM 

 
 
 
 

1 dia 

 
 
 
 

Baixa. 

  
 
 
 
 

Barcelona 

 
 
 
 
 

Matagalls 

Un dels pics de parc natural de 
Montseny, comença la seva 
ruta a La Taula dels 3 bisbes, al 
Coll de Sant Marçal. És un camí 
d'espessos boscos, encara que 
molt ben senyalitzat i amb 
vistes fabuloses. 

 
 
 
 

8 KM 
 

 
 
 
 

3H 

 
 

 
Baixa.  

Desnivell 
total: 653 
metres.  
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Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

  
 
 

Tarragona 

 
 
 

Montagut i 
Puig 

Formigosa 
 
 

 

Probablement la ruta catalana 
més completa, comença al 
pàrquing de l'església de Coll 
de Montagut. Posseeix una 
magnífica vista al Pic de 
Montagut i l'estany de 
Formigosa. 

 
 
 

 
15 KM 

 
 
 
 

5H 
 

 
 
 

Mitjana.  
Desnivell 

total: 

  
 
 

Tarragona 
 

 
 

Muntanyes 
de Prades, 
Avencs i 

Avencots de 
la Febró 

Comença a Pla de l’Agustenc i 
està ben senyalitzat: s'arriben a 
descendir uns 30 metres a 
través d'esquerdes i travessa 
una cova que dóna inici a el 
segon tram de la ruta a Prades, 
on comença l'ascens al Tossal 
de la Baltasana. Es recomana 
portar roba de recanvi. 

 
 
 
 

7KM 

 
 
 
 

2.5H 

 
 

MItjana.  
Desnivell 
total: 268 
metres. 

 
 

  
 
 

Lleida GR-11: Parc 
Nacional 
d’Aigüestort
es i Estany 
de Sant 
Maurici 

 

Aigüestortes és un dels 14 
parcs nacionals espanyols, 
l'únic a Catalunya.  
Al cor dels Pirineus, té un 
paisatge variat que inclou cims, 
rius, barrancs, pantans i 
cascades. Obert tot l'any, en ell 
hi ha desenes de rutes diferents 
cap a diversos llocs d'interès. 
Entre elles, destaquen el camí 
de GR-11 o ruta transpirinenca, 
que creua el parc de punta a 
punta.  

 
 
 
 
 

55KM 

 
 
 
 
 

5-7 
dies 

 
 
 

Alta.  
Desnivell 
total: 770 
metres. 

  
 
 

Barcelona Penyes 
Altes 

A la zona de Bagà. Té fortes 
pujades i poques possibilitats 
de trobar aigua potable, per la 
qual cosa es recomana portar 
una bona provisió. És millor 
realitzar-la a l'hivern. Aquesta 
elevació uneix a les províncies 
de Barcelona, Lleida i Girona. 

 
 
 
 
 

17KM 

 
 
 
 
 

8H 

 
 

Alta. 
Desnivell 

total: 
1400 

metres.  
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Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

  
 
 
 
 
 
 

Girona 

Salts i 
Gorgs del 
Torrent del 
Puig-Mina 
dels 
Bandolers -
Grau d’Olot 

 

És una ruta circular que s'inicia 
a la casa del Molí Vell 
d'Hostalets d'en Bas i travessa 
els salts de l'Ansat, el dels 
Cristians i el de l'Olla aigua. El 
camí puja llavors al Grau d'Olot, 
amb les pronunciades corbes 
que es coneixen com les 
Marrades, fins arribar a la Mina 
dels Bandolers, amagatall dels 
antics bandolers de la zona. 

 
 
 
 
 
 

9KM 

 
 
 
 
 
 

3.5H 

 
 
 
 

 
 
Baixa.  
 

  
 
 
 

Girona 
Sant Feliu 
de Guíxols - 
Begur 

Encara que és un tram de Camí 
de Ronda, aquest trajecte lineal 
dissenyat perquè el senderista 
recorri les millors platges i cales 
de la Costa Brava. 

 
 
 
 

43KM 

 
 
 
 

3 dies 

 
 

Baixa.  
Desnivell 

total: 
1226 

metres 

  
 
 
 

Barcelona 
Turó de 
l’home 

 
El Turó de l'Home és una ruta 
circular que envolta el Parc 
Natural de Montseny prop de 
Barcelona. Llevat que plogui, es 
pot recórrer en qualsevol 
moment de l'any. 

 
 
 
 

9KM 

 
 
 
 

4H 

 
 
 

Baixa.  
Desnivell 
total: 551 
metres.  

 
 

  
 
 
 

Girona 
Vallter – Pic 
de la Dona 
– Pic de 
Prat de 
Bacivers 

Comença al pàrquing de 
l'estació d'esquí de Vallter 
2000, i segueix un recorregut 
circular seguint el Torrent que 
baixa de la Portell de Mentet. 
És un camí fàcil i ben 
senyalitzat, amb increïbles 
vistes a través del Gra de Fajol 
Petit i el Gra de Fajol. 

 
 
 
 

12KM 
 

 
 
 
 

5H 

 
 
 
 

Mitjana. 
Desnivell 
total: 300 

metrs.  
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Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

  
 
 
 

Girona 

 
 
 

Camí de les 
Cabanes i la 

fageda a 
Setcases 

És una ruta d’interior amb vistes 
als puigs, serres de la vall i al 
poble de Setcases. 
Durant la ruta passes pel mig 
d’avellaners, freixes i 
pollancres, alternant amb 
prades. 
La pista desemboca al riu Ter, 
en concret a la carretera 
d’Ulldeter. 

 
 

 
6,62 KM 

 
 

 
 

2H 

 
 
 

Baixa- 
Mitjana.  

Desnivell 
total: 
1.539 

metres 

  
 
 
 

Tarragona 
 

 
 

Camí de 
ronda de 

l’Ametlla de 
Mar a 

l’Ampolla 

Itinerari que comença a 
l’Ametlla de Mar i ressegueix 
les cales que dibuixen la costa 
daurada mediterrània. 
La pista transcorre el sender 
GR-92. 
Permet refrescar-se i gaudir de 
l’entorn paisatgístic de les 
cales. 

 
 
 
 

16 KM 

 
 

 
 

6,30H 

 
 

Baixa.  
Desnivell 
total: 26 
metres 

  
 
 
 

Barcelona 
 
 
 

 
 
 

 
Gisclareny 

Gisclareny és un poble de la 
comarca del Berguedà inclòs al 
parc natural del Cadí Moixeró. 
És un itinerari amb vistes a les 
muntanyes de la Cerdanya. 

 
 
 
 

4,1 KM 

 
 
 
 

1H 

 
 
 

Baixa- 
Mitjana.  

Desnivell 
total: 
1.408 

metres 

  
 
 
 

Girona 

 
 
 

Ruta de 
Cap de 
Creus 

Passejada per la zona del Cap 
de Creus, la qual ofereix 
diferents parades i cales on 
descobrir el paisatge únic que 
ofereix aquesta ruta. 
Parades com la Cova de l’Infern 
o la Cala de Culip. 

 
 
 
 

8,7 KM 

 
 
 
 

4H 
 

 
 
 

Baixa.  
Desnivell 
total: 72 
metres 
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Tipus de 
rutes 

Localització Nom Descripció i recomanacions KM Duraci
ó 

Dificultat 

Ciclisme  
 
 
 
 

Lleida 

 
 
 
 

Ruta de 
l’Embassam
ent de Rialb 

És una de les rutes de BTT 
(Bicicleta Tot Terreny) més 
conegudes de Catalunya. 
És una ruta amb unes 
magnífiques vistes de 
l’embassament de Rialb i de les 
serres que envolten la Noguera 
i l’Alt Urgell. 

 
 
 
 
 

69 KM 

 
 
 
 
 

4H 

 
 
 
 

Baixa.  
Desnivell 

total: 
1.034 

metres 

  
 
 
 
 

Girona 

 
 
 
 

Pedalada 
pels 

Aiguamolls 
de 

l’Empordà 

Juntament amb el Delta de 
l’Ebre és de les zones humides 
més conegudes de Catalunya. 
L’itinerari amb bicicleta 
transcorre per dues reserves 
dels parc natural de les 
Llanures i la dels Estanys. En 
alguns trams, la ruta coincideix 
amb el sender del GR-92. 

 
 
 
 
 

38KM 

 
 
 
 
 

2H 
 
 

 
 

 
Baixa.  

Desnivell 
total: 14 
metres 

 
 
4.2 Rutes de cultura i lleure 
 

Tipus de rutes Localització Nom Descripció 

Rutes de cultura 
i  lleure  

 
Tarragona 

 
Espais de 
la batalla 
de l’Ebre 

La Guerra Civil Espanyola, en la batalla més cruel, la Batalla 
de l'Ebre, va significar la destrucció total de determinats 
pobles. Un d'aquests pobles va ser Corbera d'Ebre, on va ser 
necessari fundar un poble nou a peu de carretera.  Les runa 
del poble antic de Corbera, la qual va ser coneguda com la 
ciutat de les mil finestres, amaga passadissos entre cases 
pairals i nobles, secrets de què va ser un castell templer i una 
església de cripta esotèrica.  

 Lleida 
 

Experiència 
astronòmic
a del 
Montsec 

Des de el centre d’Observació de l’Univers del Montsec (espai 
amb certificat Starlight per la UNESCO) pots tenir una 
experiència astronòmica del tot completa. A més, per la zona 
hi ha restaurants km 0 per parar a gaudir de l’experiència al 
màxim.  
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Tipus de rutes Localització Nom Descripció 

 Girona Ruta del 
triangle 
Dalinea 

Es tracta d’una ruta que reprodueix els passos que va fer Dalí 
per la costa Brava de Catalunya. Es tracta d’una ruta que va 
des de Cadaqués-Portlligat, Figueres fins a Púbol. És una 
ruta que permet conèixer a l’artista juntament amb les seves 
obres, complementant-ho amb grans paisatges de la costa 
catalana.  
A Portlligat és on trobem la Casa Museu del pintor i a 
Figueres on trobem el Teatre- Museu Dalí. 

 Barcelona Observatori 
del Garraf 

Rodejats de la meravellosa naturalesa del Garraf, des de 
aquest observatori pots presenciar la posta de sol. I al final, 
poder gaudir del cel nocturn amb Júpiter, Saturn i la Lluna. A 
més, existeix la possibilitat de fer activitats relacionades amb 
l’astronomia i l’art (taller de pintura).  

 Barcelona La pedrera 
“night 
experience” 

A la nit, contemplar la pedrera és una experiència única. Al 
llarg del recorregut veuràs diverses projeccions que tindran 
com a culminació 1 videomapping al terrat de l'edifici de 
Gaudí, on s'aprofita la singular arquitectura d'aquest espai per 
fer un viatge a l'origen de la vida. Un espectacle visual únic 
amb múltiples projeccions, il·luminació especial i una banda 
sonora que l'acompanyarà tot. 

 Barcelona De mercat 
en mercat 

per 
Barcelona 

Barcelona té els mercats més plens d’ambient i festivitat, per 
aquest mateix motiu, visitar-los és fins i tot més típic que 
anar-hi a comprar. Molts dels mercats de Barcelona han estat 
construïts per grans arquitectes així resultant ser 
construccions emblemàtiques com és el cas de la plaça del 
Ángel (el primer mercat de Barcelona, avui també conegut 
com el centre cultural del Born), el mercat de Santa Caterina, 
el mercat modernista de Galvany o la mateixa Boqueria. 

 Tarragona Castell del 
Catllar 

Dels castells de Catalunya, el Castell del Catllar és l'únic 
castell de frontera de la zona del Baix Gaià que s'ha 
museïtzat i que es pot visitar en l'actualitat. El Castell del 
Catllar se situa damunt de les restes d'un poblat protohistòric 
(s. VIII-Va.C.), en un turó prop del riu Gaià. Encara que 
tradicionalment s'ha datat al segle XI, quan el riu era la 
frontera entre els comtats catalans i el regne d'Al-Andalus, o 
fins i tot abans, les restes conservades daten principalment 
dels segles XII a l'XVI. 

 Tarragona Olivers 
mil·lenaris i 

pintures 
rupestres a 
Ulldecona 

Visita el Castell Medieval d’Ulldecona i les seves ruïnes. 
També a la finca de l'Arion, museu natural on es troben les 
Oliveres Mil·lenàries, i exposició de les Pintures Rupestres 
Llevantines els Abrics de l'Ermita de la Pietat, declarades 
Patrimoni Mundial per la UNESCO al 1.998. 

 Girona El corall 
vermell de 
Catalunya 

És una ruta que integra algunes de les costes més 
emblemàtiques de la Costa Brava, entre elles les cales de 
Begur, l’Estartit, l’Escala i el Port de la Selva. 
Begur és interessant per ser considerat el poble  proveïdor de 
corall i l’Estartit, és on trobem el centre de busseig més 
important de tot el Mediterrani. 
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Tipus de rutes Localització Nom Descripció 

 Tarragona Tortosa a 
peu 

Recorregut pels carrers de la Tortosa històrica. El Castell de 
la Suda, la Catedral, el Palau Episcopal i els Portals dels 
Romeus són algunes de les sorprenents propostes que la 
ciutat ofereix. A més de la Catedral de Santa Maria de 
Tortosa, que conté una exposició que ens permet aprofundir 
en el coneixement de la ciutat i entendre l'històric paper jugat 
per Tortosa i el seu territori. 

 Lleida Villes 
històriques 

de la 
Segarra 

Conèixer la història de la Segarra, la ciutat romana de Iesso 
(II AC), el romànic i vestigis medievals de Torà (S. X i XI), la 
Vila tancada de Montfalcó (SS. XVII i XVIII) i la barroca 
Universitat de Cervera del segle XVIII. 

 Barcelona 
 

Món Sant 
Benet 

Experiència medieval en el monestir de Sant Benet de Bages. 
Un viatge a mil anys enrere d'història, on es pot descobrir les 
estades monumentals del Monestir com l'església, la cripta, el 
claustre i el celler.  

 Girona Els volcans 
de la 

Garrotxa 

Es tracta d’una ruta que a més a més de conèixer la zona 
volcànica de la Garrotxa, la reserva Geobotànica i la Fageda 
d’en Jordà, també explora la gastronomia i cuina de la 
comarca. A la ruta es pot conèixer quines són els llegums i 
verdures més típiques de la Garrotxa i el seu mètode de 
recol·lecció. També s’expliquen els cereals i carns de la zona. 

 Barcelona Montserrat- 
Ruta de les 

ermites 

D’entre moltes de les possibles rutes que es poden fer a 
Montserrat, la més interessant en l’àmbit cultural és la ruta de 
les ermites. És una ruta d’una intensitat baixar que fa un breu 
recorregut pels voltants del monestir, incloent-hi parades com 
la capella de Sant Miquel, la Santa Cova, el Pla de les 
Taràntules, el funicular de Sant Joan, les ermites de SANT 
Joan, Sant Onofre i finalment l’ermita de Santa Magdalena. 

 Tarragona Castell de 
Miravet 

Els carrers, els camins, les cases i el castell de Miravet, 
guarden una història encantadora, bàsica per entendre el 
poblament i la raó d'unes terres de frontera; una història 
protagonitzada per frares amb espasa de l'Ordre del Temple 
de Salomó i per gent de diferents cultures (sarraïns, jueus i 
cristians) que conreava i enriquia les terres de ribera. 

 Girona Esglésies 
romàniques 

de la Vall 
de Boí 

A la Vall de Boí trobem un dels millors conjunts romànics 
d'Europa. Format per les esglésies romàniques de Sant 
Climent i Santa Maria de Taüll Joan de Boí, Santa Eulàlia 
d'Erill la Vall, Sant Feliu de Barruera, la Nativiat i Sant Quirc 
de Durro,Santa Maria de Cardet i l'Assumpció de Cóll. El 
valor universal excepcional del romànic de la Vall de Boí han 
estat reconeguts per la UNESCO amb la seva inscripció en la 
llista del Patrimoni Mundial. 
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4.3 Rutes de gastronomía 
 

Tipus de rutes Localització Nom Descripció i recomanacions 

Rutes 
gastronomía 

 
Barcelona 

 
Recollir 
bolets al 

Berguedà- 
La Baga 
Voltrera 

La Baga Voltrera és una de les rutes de recol·lecció de bolets 
més conegudes de l’Alt Berguedà. És una ruta que es troba 
entre Gisclareny i Bagà. En aquesta ruta es troben els bolets 
més frescos de la temporada, entre ells hi trobem níscalos, 
pinetells, fredolics, cresta de gall, llenegues blanques i ceps 
(en algunes temporades). 

 Lleida Oli i vi de 
les 

Garrigues 

Ideal per una escapada de cap de setmana per gaudir d’una 
experiència gastronòmica de vi i oli a les Garrigues. 

 Tarragona Ruta per 
les capitals 

del xató 

Aquesta és una ruta on el protagonista és el xató, un plat 
popular amb una base d’escarola, conegut per la salsa la 
qual li dóna el nom. Entre les capitals del xató, trobem 
diferents ciutats de la província de Tarragona. Entre elles 
trobem Calafell, El Vendrell, Sitges i Vilafranca del Penedès. 

 Girona La gamba 
de Palamós 

La gamba vermella de Palamós és coneguda 
internacionalment. Es tracta d’una ruta que a partir de juliol  
pots gaudir de les millors gambes vermelles des de Palamós 
fins a Calonge-Sant Antoni.  

 Barcelona El pa del 
Lluçanès 

És una ruta que va per diferents zones del Lluçanès i de la 
comarca d’Osona, la qual revela i explica quins són els 
secrets del seu pa. És una ruta que dóna a conèixer quin és 
el procés que es duu a terme fins a crear el producte final; 
des dels camps de cultiu, dins el molí fariner, fins a finalment 
ser elaborat per un forner. 

 Lleida El formatge 
del 

Montsec 

El formatge del Montsec és conegut en l’àmbit internacional i 
molt ben valorat en l'àmbit gastronòmic. Aquesta ruta es 
centra en la producció d’aquest formatge, ubicada en tres 
poblacions de la província de Lleida: Artesa del Segre, Isona i 
Conca Dellà i Vilanova de Meià. 

 Lleida La ruta de 
L’oli 

Aquesta és una ruta a fer entre els mesos de novembre i 
gener, que és el període de recol·lecció de l’oliva per tal de 
produir oli. És una ruta que té com a parada alguns dels 
municipis de Les Garrigues, com són Abeca, La Pobla de 
Cérvols i Les Borges Blanques. A més a més de donar a 
conèixer com és la producció de l’oli d’oliva català, també es 
coneix el funcionament de les cooperatives i es fa una visita 
als museus d’oli del territori. 

 Tarragona Les terres 
del vi del 
Priorat 

Catalunya té una forta reputació vinícola en l’àmbit 
internacional. El territori tarragonès del Priorat és un dels 
grans productors catalans de vi i també té un meravellós 
paisatge mediterrani. En aquesta ruta, trobem diferents 
parades, entre elles Falset, Gratallops, la Morera de 
Montserrat i Porrera. 

 Tarragona Ruta dels Es tracta d’una ruta gastronòmica per Valls, on es pot 



149 

Tipus de rutes Localització Nom Descripció i recomanacions 

calçots degustar calçots a la brasa amb salsa romesco acompanyat 
d’una graellada de carn i vi. Es tracta d’una activitat 
gastronòmica exclusiva de Catalunya, ja que és un producte 
exclusiu de la comunitat autònoma catalana. 
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ANNEX 2 

 
11.6 Disseny del missatge 
Per tal de conèixer en profunditat quins són els elements que s’han de tenir en compte 
a l’hora de dissenyar el logotip, s’ha elaborat una guia que servirà de base a l’hora de 
definir el color, la tipografia, la forma i els tipus de logotip.  
 
Guia per la creació visual de la marca 
 
El disseny visual d’una marca, no només consisteix en el disseny del seu logotip, 

també hem de considerar d’altres símbols que permeten identificar a la marca i per 
tant definir-la (San Cornelio, 2017)57. Entre aquests altres símbols que componen la 
identitat visual hi trobem el color, la tipografia, la forma i el logotip. 
 
Per tal de conformar una guia completa de la creació visual d’una marca, aprofundirem 
en cada un dels aspectes que la conformen. De manera progressiva, s'explicaran 
cadascun dels elements que anteriorment hem esmentat, així començant primer pel 
color.  
 
Color 
 
Aljure Saab en el seu llibre Plan de comunicación on y off en la práctica (2015), 
determina que el paper que juga el color en la identitat visual d’una marca és 
fonamental. Un bon color pot ajudar a : 

- Generar impacte en el mercat i diferenciar-se dels competidors. 
- Generar una personalitat que permeti al públic identificar el producte. 
- Ressaltar qualitats i aconseguir que els defectes passin desapercebuts.  
- A llarg termini el color pot permetre establir una connexió emocional amb el 

públic. 
 

                                                
57 San Cornelio, G (2017). Proyecto I: Identidad y marca (Trabajo de Fin de Grado. UOC, Catalunya). Recuperat 
de https://bit.ly/2Q6qhRf  
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Posteriorment, el mateix autor fa un repàs de quins són els significats simbòlics amb 
els quals associem els color que es descriuran a continuació: 

- Rosa: color associat a la innocència i al romanticisme. Molt lligat a marques de 
bellesa o marques de productes femenins. 

- Vermell: color càlid que ens transporta a l’aventura, passió, perill i agressivitat. 
Color molt relacionat amb emocions fortes, com per exemple cotxes, videojocs. 

- Groc: color que acostuma a representar l’alegria, la felicitat, diversió, oci. És un 
color que acostuma a estar present en logotips marques de l’habitatge. 

- Blau: color molt relacionat amb la confiança, la tranquil·litat, seguretat i èxit. 
Acostumem a veure aquest color en productes tecnològics com ordinadors o 

mòbils. 
- Taronja: connotacions molt similars a les del color groc, un color que transmet 

alegria, optimisme i energia. 
- Verd: quasi sempre es relaciona el verd amb la vida, el medi ambient, la 

naturalesa i la sostenibilitat. És el color més característic dels productes 
biològics o vegans. 

- Negre i gris: els colors negres denoten elegància, luxe, sobrietat i els colors 
més grisos estan molt relacionats amb la neutralitat. 

- Blanc: el color amb més lluminositat i per tant molt relacionat amb la puresa. 
- Marró: connotacions lligades a la seguretat, estabilitat, protecció. Molt utilitzat 

per marques de fusta i mobles, per transmetre l’origen d’aquestes. 
 
Aljure Saab (2015) 58, explica que en tota identitat visual s’ha de donar una combinació 
de color, ja que la identitat d’una marca, està comporta de matisos, és complexa. 
 
Anteriorment ha explicat quines són les connotacions que es donen en cada color, a 
continuació explica quines són les tipologies de combinacions es poden realitzar una 
vegada ja s’ha escollit un color base. 
 

                                                
58 Aljure, A. (2015). El plan estratégico de comunicación: método y recomendaciones prácticas para su 
elaboración (1ra ed.). Barcelona: Editorial UOC. 
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- Combinació analògica: es tracta de combinar colors que estiguin als costats 
del color base, així formant una gamma cromàtica de color molt similars i 
harmoniosa. 

- Combinació complementària: per colors complementaris entenem aquells que 
són oposats al color base. 

- Combinació triàdica: per tant, en aquesta ocasió la combinació ja és de tres 
colors, els quals es troben equidistants entre si. 

- Combinació monocromàtica: consisteix en la combinació del color base amb 
els seus propis matisos (colors més clars o més foscos). 

- Combinació de càlids/freds: combinar color taronges, grocs i vermells o verds, 

blaus i violetes. 
- Combinació quadrada: Combinar quatre colors, parelles de complementaris 

entre si. És una de les combinacions cromàtiques més desequilibrada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Figura 54: Combinación de colores, Pia Gubelin.59 
  

 
                                                
59 Gubelin, P. (2018). Combinación de colores [Entrada blog]. Recuperat de https://bit.ly/3yEVcWz 
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Tipografia 
 
Aljure Saab (2015) defineix la tipografia com la composició visual, artística i tècnica 
de seleccionar signes, lletres, paraules i frases amb l’objectiu de transmetre un 
missatge. Existeixen gran quantitat d’estils tipogràfics, però aquests els podem 
agrupar en els següents dos grans grups: lletres amb serif, sense serif o també 
coneguda com a pal sec. Dins d’aquest dos, trobem: old style, modern, slab serif, sans 
serif, script i decorativa. 
 
L’autor, determina que la tipografia està al servei del missatge i per aquest mateix 

motiu, ha de complir amb unes qualitats: 
- Intel·ligibilitat: qualitat que li permet a l’ull distingir amb claredat un caràcter d’un 

altre. 
- Llegibilitat: fa referència a la facilitat amb la qual una font pot ser llegida quan 

els seus caràcters estan agrupats en paraules i frases. 
 
Per tal de facilitar la llegibilitat de la tipografia, segons Aljure Saab (2015), s’ha de 
tenir en compte els següents aspectes: 

- L’espai o distancia entre els caràcters. 
- L’espai vertical que separa les frases d’un mateix paràgraf. 
- L’amplada del paràgraf ha de ser entre 8 i 12 paraules per tal de garantir una 

lectura fluida. 
- La mida del text s’ha de situar entre els 10 i 14 punts. 
- Alineació del paràgraf en funció del resultat que es busqui: justificat, a 

l’esquerra o a la dreta. 
 
Forma 
 
Tot el que percebem té una forma, tot el que ens envolta es construeix a partir d’un 
cercle, un triangle o un quadrat. En funció de la forma que el nostre ull percep, la 

nostra ment completa la informació que evoquen les figures del nostre voltant (Aljure 
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Saab, 2015). Per tant, el nostre cervell identifica certes emocions en funció de la 
forma. 
 
Les formes circulars estan relacionades amb les qualitats d’amigable i inofensiu. El 
nostre cervell associa les formes rodones amb cantonades no punxegudes, és a dir 
formes que no ens poden fer mal. Les rodones és la figura més adequada per 
transmetre amor, suport, plenitud, compromís i afinitat. Segons Aljure (2015), el cercle 
és la figura més tendra i suau de totes. L’autor proposa un exemple, el d’una ONG, la 
qual busca transmetre comunitat, globalitat, estar al costat. 
 

Les formes quadrades les relacionem amb la sobrietat, masculinitat i el respecte. És 
una figura molt estable, la qual visualment no convida a imaginar-la en moviment, és 
estàtica. Per tant, alguns dels valors amb els quals es poden relacionar les formes 
quadrades són l’estabilitat, la continuïtat, la fermesa, confiança, domini, tranquil·litat. 
 
Finalment, les formes triangulars donen a entendre un moviment, comuniquen una 
direcció, un moviment. Com que és una figura que prové del quadrat, ha heretat 
moltes de les seves connotacions, com són la fermesa i l’estabilitat.  
Moltes vegades, també es poden relacionar amb el perill. 
 
Logotip 
 
En el treball, l’hem definit com l’element de la marca que aglutina la part verbal i visual 
de la identitat corporativa. En ella hi podem identificar el nom i atribut visuals com 
seria el símbol (si en tè), el color i la tipografia. 
 
Tal com especifica San Cornelio a “Identidad y marca”, hi ha sis tipologies de logotip, 
les quals estan compostes d’alguns dels elements visuals anteriorment mencionats. 
 

1. Logotip pur 

És aquell logotip exclusivament compost pel nom i la tipografia característica de la 
marca. Tal com diu San Cornelio (2017), és un prototip de logotip molt utilitzat en 
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marques de roba, electrònica i en algunes ocasions alimentació. Com que el nom serà 
el protagonista, l’elecció de la tipografia és clau, ja que és el que permet transmetre 
el missatge al consumidor d’una manera directa i inequívoca. A la vegada, ha de ser 
una tipografia fàcil de recordar o vincular a la marca en qüestió. Els exemples dels 
diferents tipus de logotips estudiats queden recollits en una taula al final de l’apartat. 

 
2. Logotip amb fons 

És una variació del logotip anteriorment descrit, en aquesta ocasió, també s'inclou un 
fons, marc, requadre o qualsevol forma que acompanyi al nom. En moltes ocasions, 
la tipografia és de color blanc i per tal que es pugui veure d'una manera clara i 

contrastada, s'afegeix el fons.  
 
Quan la marca en qüestió té un fons característic, aquest es pot arribar a convertir en 
un símbol identificador de la marca, i ser reconeixible així prescindint del nom. Un clar 
exemple seria el logotip de Levi’s: 
 

 
 
 

 

Figura 55: Logotip, Levi’s. 

 
3. Logotip amb complement 

A més a més del nom, també trobem algun element gràfic que acompanya i fa 
característic al logo. Normalment acostumen a destacar algun element de la tipografia 
i remarcar alguna paraula del nom de la marca. Aquest element depèn del nom, per 
tant no és tan independent com si podria ser el fons, el cas anteriorment estudiat. 
 

4. Logo amb símbol 
És un dels logotips més comuns, en els que el nom de la marca va acompanyat d’un 

símbol.  
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5. Logosímbol 
Es tracta d'un tipus de logotip en el qual el nom de la marca queda integrat en el 
símbol del logotip. Són dependents l'un de l'altre, per tant inseparables, l'un no 
funciona sense l'altre. 
 

6. Símbol 
En aquesta ocasió, el símbol s’encarrega de representar la marca, sense la necessitat 
de comunicar el nom d’aquesta. Per tant, el símbol és l’únic emblema de la marca. 
 
Pel que fa als tipus de símbols, San Cornelio (2017) en distingeix dues tipologies: 

 
- Logos associatius, és a dir que fan referència al nom de la marca o alguna 

característica del creador. Com per exemple la petxina de la marca de 
gasolineres Shell.  
 
 
 

 

Figura 56: Logotip, Shell. 

 

- Logotips abstractes, és a dir, logotips en els quals el símbol no té cap mena 
d’al·lusió al nom, creador de la marca o fins i tot amb el mateix producte. 

 
 
 
 

 

Figura 57: Logotip, Nike. 
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Tipologies de logotips 
 

Logotip pur Logotip amb fons 

  

Logotip amb complement Logotip amb símbol 

 

 

Logosímbol Símbol 

  

 
Figura 58: taula d’exemples de logotips (creació propia 
inspirat en el contingut de San Cornelio (2017)). 

 
Posterior a l’explicació de les diferents tipologies de logotips que es troben al mercat, 
San Cornelio (2017) citant als autors N. Chaves i R. Belluccia del llibre La marca 
corporativa (2003), parla d’un conjunt de característiques que aquests han de complir. 
 

1. Qualitat gràfica 
Per qualitat gràfica San Cornelio la defineix com la qualitat de traç, l´ús de formes 
adequades i clares, ús coherent del color, composició adequada, proporcionalitat,... 
elements subtils en el logotip que permeten que sigui agradable a la vista i fàcil de 
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recordar. Per tant, la qualitat del logotip ha de primar a l’estil del producte o de la 
marca. 
 

2. Correcció estilística 
La correcció estilística també la podríem entendre com l’adequació del logotip al 
sector de la marca o producte. És a dir, el logotip a simple vista, hauria de facilitar al 
client la interpretació o deducció del sector al qual la marca pertany. Per tant, cal tenir 
en compte els codis de la societat en el que s’implementa el logotip en qüestió. 
 

3. Versatilitat 

Un logotip ens permetrà firmar en situacions d’alegria i diversió, però ha de ser 
suficientment versàtil per a poder-lo utilitzar en situacions de compromís i respecte. 
 

4. Vigència 
La capacitat de crear un logotip que sigui vigent i perdurable al llarg dels anys. Ha de 
ser un logotip que no quedi obsolet amb el pas de les modes. 
 
En alguns casos s’ha modificat el logotip de la marca, el més recomanable en 
aquestes situacions és fer variacions de manera progressiva, sense presenciar canvis 
bruscs, ja que podria comportar una dificultat de reconeixement de la marca. 
 

5. Reproductibilitat 
Capacitat que té el logotip per a ser reproduït en diferents suports i situacions (en pla, 
en relleu, en rètols il·luminats, una mida molt gran o molt petita, en blanc i negre, en 
paper…). 
 

6. Llegibilitat 
Aquesta qualitat va molt lligada a l’anterior, la reproductibilitat. El logotip el podem 
trobar en diferents superfícies, per tant, aquest ha de tenir la capacitat de ser llegible 
tenint en compte la gran varietat de situacions i condicions amb els que el podem 

trobar. Es poden donar situacions de lectura ràpida, en superfícies molt grans o molt 
petites, amb molta llum o molt poca, desenfocat… Per aquest mateix motiu és tan 
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important el color i la tipografia, els quals ens permetran identificar la marca sense 
que hi hagi la necessitat de veure nítidament el logotip. 
 

7. Intel·ligibilitat  
Segons San Cornelio (2017), la intel·ligibilitat és la qualitat que té un símbol per tal de 
ser comprés en condicions normals de lectura, també es pot entendre com la capacitat 
de reconèixer/identificar un símbol relacionat amb el producte que està venent la 
marca en concret. 
 

8. Vocativitat 

Capacitat d’atraure les mirades i cridar l’atenció. Aquesta qualitat dependrà sempre 
de la tipologia de marca i servei que ofereixen, ja que algunes marques prefereixen 
passar desapercebudes i tenir un logo més discret. 
 

9. Prengància 
Aquesta ultima qualitat seria de les més importants, ja que fa referència a la capacitat 
d’una forma a la hora de ser assimilada i recordada. Una de les lleis a l’hora de crear 
un logotip és la llei de la bona forma (Alard i Monfort, 2015) la qual dictamina que les 
formes que són més senzilles seran les més fàcils de recordar, per contra les 
complexes ho són menys.  
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ANNEX 3 

 
Exemple taula pressupost i calendari 

 

Figura 59:Exemple taula pressupost (Aljure, A). 
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ANNEX 4 

 

Entrevista a Víctor Pérez Jiménez 
 

- Edad: 22. 
- Estudios: Terminando la carrera de ingeniería informática.  
- Trayectoria profesional: Ingeniería informática, 5 años en la carrera. Un año 

desarrollando aplicaciones, cursos para desarrollar su propio software.  
Ha sacado dos aplicaciones. Concurso Huaweii para startups, ganó el 
concurso.  

 

¿Dentro del mundo de startups, qué experiencia tienes en el sector?  
 
Aún no he desarrollado ninguna startup, pero sí que me gustaría en un futuro. Quiero 
sacar adelante una aplicación de “tratamientos”, que es con la que gané el concurso 
de Huaweii.  
 
¿Primero de todo, ves que nuestro proyecto puede tener viabilidad, es decir, 
que puede llevarse a cabo? 
 
Creo que tiene un buen concepto. Es cierto que tiene una desventaja, y es que si te 
centras en una aplicación solo en Catalunya, no tendrás tantos usuarios. Eso en 
verdad no es bueno ni es malo, ya que no todas las aplicaciones grandes tienen que 
tener éxito, pero sí que facilita las cosas poder tener mayor alcance.  
 
Eso no quiere decir que si la aplicación en Catalunya va muy bien la aplicación triunfe. 
Lógicamente no tendrás el mismo dinero que una app grande, pero los ingresos serán 
proporcionales, si va bien. Además, lo bueno del proyecto es que podrías tirar de 
subvenciones: generalitat, turismo... 
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¿Cuánto tiempo crees que conllevaría hacer la programación e incorporar la 
aplicación al mercado? 
 
A ver, en relación a poner la aplicación en el mercado, es decir, en las tiendas de 
aplicaciones, hay un tiempo de verificación una vez subes la nueva app. Pero en 
vuestro caso no habría problema porque la categoría de turismo no tiene nada 
controvertido que pueda generaros problemas. En ese caso, este pequeño proceso 
sería a lo mejor 1-2 semanas.  
 
Por otro lado, tenéis la programación, que el tiempo que lleve eso depende del 

presupuesto que tengas, si tienes mucho presupuesto, será mucho más rápido, pero 
como muy mínimo programar conlleva 6 meses, como mínimo, insisto.  
 
¿Cuánto costaría más o menos hacer la aplicación? 
 
Contratar una empresa para que te haga la aplicación cuesta mucho dinero, coger y 
decir: mira esta es mi idea, hazla realidad, es muy caro. Además, depende mucho del 
tipo de aplicación, hay veces que cuando te pones ya en contacto con ingenieros y 
programáticos para poder hacer la aplicación, alomejor hay cosas que no podemos 
hacer y no lo sabías. Muchas cosas del concepto inicial no se pueden hacer. Así que 
solo puedo daros un intervalo muy amplio, que sería mínimo 1.500 euros y máximo 
50.000 euros. Probablemente vuestra aplicación no sea tanto ni tan poco, alomejor 
se encontraría por el medio.  
 
¿Cómo podríamos sacar beneficios, es decir, qué métodos de financiación 
puedes sugerirnos para nuestro tipo de aplicación?  
 
Hay cinco métodos de financiación que podéis usar para vuestra app:  
 

- Financiar con anuncios 
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Financiar con anuncios es una buena opción ya que no cobras a la gente y hay 
maneras de hacer que los anuncios no sean tan molestos. Se regulan con Admob, 
puedes regular la cantidad de anuncios para no sobrecargar al cliente. Puedes definir 
un control de frecuencia tanto la cantidad de anuncios por dia/hora/minuto. También 
se pueden segmentar la tipología de anuncios en función de la temática de la 
aplicación. puedes regular y excluir aquellas temáticas que no estén acorde a la 
aplicación. 
 
La manera en que esto da dinero es que te pagan por click y en otras ocasiones 
también te pueden pagar por impresión (por el simple hecho de visualizar el anuncio) 

Click → 35.70 céntimos 

Banner pequeño de abajo→ 15-20 céntimos 

Impresión→ 1-2 céntimos 

 
No puedes sacar mucho dinero. Depende de los usuarios que  tengas. Facebook 
audience networks sirve para lo mismo pero para facebook. 
 
(El entrevistado nos ofrece una imagen con los diferentes formatos de publicidad que se puede hacer en apps) 

 
Figura 60: Tipus anunci dins una app (Admob). 

 
De todos estos formatos, el que da más dinero son los anuncios bonificados, que son 
aquellos que tienes que ver enteros sin poder pasarlos, 60-70 cents por visualización. 
 
Os sugiero que con vuestro sistema de puntos, podáis regalar cosas para la gente 
que tenga más, y así, la gente pueda escoger ver anuncios bonificados para 
conseguirlos, salís ganando todos. 
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- Contratos con terceros 
 

Contratos con terceros, es decir, hacer contratos con restaurantes y hoteles, como 
por ejemplo un 10% para la aplicación cuando vengan clientes de la app. Que se 
pueda ver que el cliente viene gracias a Somi con códigos que se dan dentro de la 
misma app. 
 

- Sitios patrocinados en el mapa 
 
Que los restaurantes y hoteles paguen por aparecer en vuestro mapa, podéis 

adaptarlo a lo que quiera cada empresa, si quiere patrocinio semanal, mensual, días 
puntuales o especiales (por ejemplo un día especial de la localidad que viene más 
turismo). Ajustar presupuesto de sitios patrocinados según el colaborador.  
 
Os recomiendo diferenciar el contenido patrocinado y el que no para que el usuario 
no se sienta engañado. 
 

- Pagar por posicionamiento 
 
Que la gente que quiera destacar o patrocinar sus rutas pueda hacerlo. Además de 
que los mismos locales (restaurantes o comercios locales) también puedan decidir 
patrocinar la ruta que más les beneficie para que la gente venga a su local. En vuestro 
caso, si tenéis una pestaña que sugiere rutas, esa sería perfecta para hacer contenido 
posicionado o destacado.  

 
También ofrecer gran cantidad de filtros a la hora de posicionarse en los 
posicionamientos, por ejemplo: 
 

-  Visibilidad durante 3 días – 2,99€ 
- Visibilidad durante 7 días – 4,99€ 

- Visibilidad durante 14 días – 8,99€ 
 



165 

- Subscripción 
 
La subscripción anual será la que más dinero os de a la larga, y sobretodo más 
estabilidad. Más a largo plazo, esto se podría implementar, si la gente valora el 
servicio, compraran un plan de subscripción. Rutas exclusivas de la app, cenas en un 
castillo, descuentos en alojamiento, restauración, logros exclusivos para el perfil, 
experiencias, etc. 
 
Por ejemplo, por cada año de suscripción te llevas una cena para 2 en una masía. Si 
el coste de la suscripción son 9,99€/mes y la cena son 30€/persona, 9,99€*12 – 

30€*2 = 59,88€ de beneficio y un cliente felicísimo. 
 
Es MUY importante que sea un servicio de suscripción: si lo haces como una app de 
pago, la gente se puede asustar al ver el precio de la app en la tienda. 
 
Además, es mejor para el negocio mantener “enganchada” a la gente al menos un 
mes y darle la oportunidad de salirse si lo prefieren. Además, la gente que se suscriba 
seguramente ya habrá probado la app durante un tiempo y sabrá lo que busca, por lo 
que la relación con el cliente será de más calidad. 
 
¿Cuánto tiempo crees que conllevaría que esta app empezara a ser rentable? 
 
Tener en cuenta cuál ha sido la inversión inicial, en función de ésta y el método con 
el que financiaras la aplicación, la rentabilidad y la amortización varia. Normalmente 
suele ser entre 2-3 años, independientemente del método de financiación. Solo las 
apps que son de una programación muy sencilla, la que alomejor consiguen amortizar 
rápidamente. 
 
¿Cuál de los tipos de financiación es el más ético? 
 
Proporcionar anuncios que sean de una temática similar a las que le pueden gustar 
al usuario, pude ser una buena idea ya que estas ofreciendo buen servicio 
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¿Cuál de estos es el que funciona mejor, con el que obtendremos más 
beneficio? 
 
La subscripción, es la que permite satisfacer los gastos a más largo plazo. Y la 
monetización con anuncios es menos estable que no la subscripción. 
 
Estabilidad (lineal) y volumen de dinero = subscripción es el mejor método. 
 


