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INTRODUCCIÓ: LA GÈNESIS DEL 
PROJECTE (I)

• Els SIG’s cada cop s’utilitzen en més camps: demografia, serveis 
públics, … turisme.

• Turisme: el sorgiment de noves modalitats turístiques fa que s’hagin 
de crear nous productes turístics en escenaris diferents als 
habituals: turisme rural, cultural, ecoturisme...

• Aquests nous escenaris s’han de planificar acuradament: el SIG té 
un paper fonamental, ja que la complexitat d’alguns espais obliguen 
a usar eines que treballin amb grans volums de dades territorials.



INTRODUCCIÓ: LA GÈNESIS DEL 
PROJECTE (II)

• La degradació d’una gran part del patrimoni indústrial ha creat la 
necessitat de conservar aquest llegat: es vol treure partit econòmic 
d’aquesta remodelació.

• Cal fomentar la “cultura SIG” en indrets i institucions on encara no 
està present.

• Noves metodologies de treball en l’ús del SIG desenvolupen noves 
funcionalitats dels mateixos.  



EL PROJECTE: ÚS I ÀMBIT 
D’ESTUDI

• Realitzar un estudi mitjançant un SIG de la vall del riu Sénia: dels 
molins fariners i dels municipis de la comarca del Montsià i nord de 
Castelló.

• Aplicació del SIG al turisme rural i cultural mitjançant la planificació 
territorial.

• Recuperació del patrimoni hidràulic-indústrial dels molins fariners 
del riu Sénia, amb finalitats turístiques.



OBJECTIUS DEL PROJECTE (I)
• Ubicar (georreferenciar) els molins existents al riu Sénia.

• Crear un SIG, que ha de permetre:

• Agilitar la presa de decisions als agents que vulguin intervenir en aquest 
espai.

• Millorar el coneixement d’aquesta zona i dels seus valors naturals i 
culturals.

• Unificar dades i crear una base cartogràfica comuna: un espai – una font 
d’informació.

• Veure quins molins són els més adequats per a la rehabilitació en base a 
la combinació de la informació alfanumèrica i cartogràfica.

• Estudiar quina és l’oferta turística de cadascun dels municipis que hi ha a 
la vora del riu, incloent també tota la comarca del Montsià.

• Generar cartografia temàtica per a la difusió d’aquest espai (per a un futur 
tríptic turístic de la zona).



OBJECTIUS DEL PROJECTE (II)

• Web sobre els molins i el patrimoni existent a la vall del riu. 
Contindrà un servidor de mapes sobre els molins i la vall.



Servidor de Mapes



ESTRUCTURA DEL PROJECTE

EL PROJECTE

Estudi dels molins
del riu Sénia

Anàlisi de les potencialitats
turístiques dels municipis del

Montsià i nord de 
Castelló

Pàgina web amb 
servidor de mapes

Avaluació
multicriteri

Avaluació
multicriteri

Projecte de desenvolupament
turístic i recuperació de 
patrimoni arquitectònic



EL PROJECTE D’ANÀLISI

• Les dades
• Les eines
• Els processos

– Treball de camp 
– Elecció de la informació
– Integració de les dades
– El mètode: avaluació multicriteri (EMC)
– Els indicadors
– Els resultats



LES DADES
• Dades cartogràfiques:

– Cartografia vectorial 
1:50000 i 1:5000 de l’ICC.

– Ortofotomapes digitals 
escala 1:5000 de l’ICC.

– Cartografia diversa del 
programari Miramon, 
procedent del DMA i 
CREAF.

– Cartografia vectorial 
creada especialment per a 
aquest treball: municipis 
del nord de Castelló.

• Dades alfanumèriques:

– Bases associades a la 
cartografia vectorial de 
l’ICC.

– Estadística diversa de 
l’IDESCAT i IVE.

– Informació dels molins 
fariners del riu Sénia 
facilitada personalment 
pels seus autors.

– Coordenades obtingudes 
en GPS de la situació de 
cada molí. 



LES EINES
• Per a les coordenades dels molins:

– GPS

• Per a l’anàlisi SIG i creació capes vectorials:
– AutoCad 2002
– Miramon 4.4.
– ArcGis 8.1.

• Per a la pàgina web i servidor de mapes:
– Dreamweaver
– AlovMap
– Adobe fotoshop 7.0
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EMC: LA JUSTIFICACIÓ
• La quantitat i diversitat d’informació obliga a elegir un mètode de 

treball específic.

• El tenir molts mètodes fa que una elecció resulti molt subjectiva
(aspecte a criticar).

• S’elegeix aquest mètode per la forma en que combina la informació, 
així com per l’estructura de les fases que componen el mètode.

• L’existència de pesos per a cada variable fa que cada part de la 
informació tingui el seu valor real o adequat.



EMC: CONCEPTES CLAU
• Objectius: es tracta del que es vol avaluar, el tema a tractar. 

• Criteris: base d’informació per a prendre la decisió.

• Pesos: valor que s’afegeix a cada criteri per a destacar la seva 
importància enfront d’altres.

• Alternatives: cadascun dels elements que s’està avaluant (en 
aquest projecte: cada molí i cada municipi).

• Factors: els elements que formen part del que es vol avaluar per a 
cada criteri: els components dels criteris. 



EMC: ALTRES ASPECTES
• La forma de quantificar: es dóna a cada molí o municipi, en base al 

factor a puntuar, un determinat valor (de 0 á 1). Aquesta 
quantificació es fa en base a uns valors establerts en unes taules 
com aquestes.  



EMC: ALTRES ASPECTES (II)
• Conjunt de factors que formen part de cada criteri n fixat per als 

objectius establerts. Un objectiu pot tenir diversos criteris (n criteris), 
els quals poden tenir diversos factors a avaluar.

OBJECTIU FACTORS

Nom de l’objectiu

CRITERI 1 Factor a considerar 1
Nom del criteri Factor a considerar 2

Factor a considerar 3
Factor a considerar 4

…

Factor a considerar n



EMC: ALTRES ASPECTES (III)
• Valors que s’adjudiquen a cada alternativa, segons el factor que 

està en avaluació Factor a considerar n i l’adequació a les 
preferències que té el centre de decisió.

FACTOR Factor a considerar n

NOMBRE PREFERÈNCIA VALORS
9 - 10 Alta 1
7 - 8 Alta 0,8
5 - 6 Acceptable 0,6
3 - 4 Acceptable 0,4
1 - 2 No desitjada 0,2
0 No desitjada 0



EMC: ALTRES ASPECTES (IV)
• Tal com s’ha dit, la relació entre els criteris i les alternatives es 

dóna a partir de la puntuació que reben aquestes gràcies a 
l’establiment d’uns valors per als factors de cada criteri:

ALTERNATIVES (i)

CRITERIS (j) Puntuació dels criteris en base 
als factors especificats (ij)





EMC: ALTRES ASPECTES (V)
• Exemple d’aplicació de la quantificació dintre del SIG:

Nombre de molins que hi ha per municipi.

Valor que es dóna a cada xifra de la taula 
Molins_municipi, segons les taules de valors ja establertes.



EMC: ALTRES ASPECTES (VI)
• Una vegada s’ha donat el valor oportú a cada alternativa (molí o 

municipi) i s’han aplicat els pesos a cada criteri, cal treure un resultat 
final. La tècnica emprada ha estat una tècnica compensatòria 
additiva, com és la sumatòria lineal ponderada:  

• R: Capacitat de que un molí sigui rehabilitat; o, que un municipi tingui 
potencialitats turístiques.

• Wj: Pes del criteri j
• Xij: Valor de la alternativa (molí o municipi) i en el criteri j

∑
=

=
n

j
WjXijR

1



CONCLUSIONS
• Respecte als molins:

– S’han identificat 4 grups de diferent prioritat d’intervenció: 
màxima, alta, mínima i cap esforç.

– A partir d’aquesta diferenciació de graus d’intervenció, s’han 
distingit una sèrie de zones on s’hauria d’intervenir. Aquestes 
s’han creat en base a la proximitat de molins que estiguin en un 
grau d’intervenció màxim o alt. Són 2 grans núclis que inclouen 
diversos molins.

– S’observa clarament que ha estat el curs alt del riu el que millor 
estat del patrimoni moliner presenta. És allí on es potenciaran 
les actuacions.







CONCLUSIONS
• Respecte als municipis:

– S’ha diferenciat entre 4 grups de municipis, en base al potencial 
de desenvolupament turístic (turisme rural-cultural) que en ells 
s’hi pot donar. 

– A banda dels valors que aquests han arribat a obtenir, s’ha 
afegit (per a determinar a quin grup pertanyen) la existència de 
molins fariners que pertanyin al grup de màxima i alta prioritat 
d’intervenció, ja que el molí és un element bàsic per al 
desenvolupament d’un producte rural-cultural.  





ACCIONS DE FUTUR
• La manca de dades ha limitat aquest estudi en gran mesura: una 

millor predisposició dels agents milloraria aquest projecte.

• La mancomunació dels municipis de la vall podria fer viable aquest 
projecte per als nuclis moliners citats.

• Futurs estudis parcials de trams específics representarien una 
segona fase del projecte. A més, actualitzaria el SIG amb noves 
dades.

• Estudiar en el futur sobre quines zones es pot desenvolupar 
l’activitat del cicloturisme i del senderisme: afegiria atractiu a la 
proposta, a més de millorar el producte en sí.

• Un estudi del paisatge de la vall del riu ajudaria al desenvolupament 
del producte turístic, a més de que milloraria la planificació turística 
de la zona.



FI DE LA PRESENTACIÓ

Gràcies!
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